РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА

ПРВИ “СТОП” ЗА “ТИМОЧАНИНА”
•

Зоран Ерак

• Абер зајечарског председника да су врата општине затворена за наш
лист због неких текстова у првом броју који му се нису свидели, верујемо, само је један сасвим непотребан инцидент

ада један политички званичник, а
усто још и “председник свих грађана”,
реши да дигне руку на медије, биће
да је у великом јаду јер се тако нешто у демократском друштву не сматра цивилизованим поступком. А, ето, десило се да
је господин Бошко Ничић сматрао за потребно да свој “праведнички” бес искали
на “Тимочанину” тиме што је у телефонском разговору одбио понуду да прими
нашег сарадника на разговор о регионалној депонији на подручју општине. На
питање да ли нам то затвара врата инситуције којој шефује, одговорио је одлучно:”Да!”
А овај кратки разговор са реченим
исходом имао је малу увертиру утолико

К

што је председников представник нашој
другој сарадници изрекао неколико врло
критичких опаски на рачун нашег листа
и наговестио градоначелников гест.
Непосредан повод за овај, верујемо,
сасвим непотребан инцидент су текстови објављени у рубрици ''Политичка арена'' у којима га двојица његових политичких опонената баш и не штеде. Али, то
није први пут, не само преко ''Тимочанина'', што би ваљда требало да буде нормално када је реч о односу опозиције и
власти, осим ако се не мисли да би Зајечар
у томе требало да буде изузетак.
Подсетићемо да смо приликом договора о сарадњи у ''Политичкој арени''
са представницима странака јасно каза-

ли да у тој рубрици не ограничавамо
теме, већ само простор, да објављени ставови представљају искључиво ставове
потписника, а не и обавезно ставове редакције, те да нећемо објављивати увредљиве садржаје. Представница Покрета ''Живим за Крајину – Бошко Ничић''
томе се није успротивила, а ако је мислила
да ће и други певати хвалоспеве њеном
шефу, шта да се ради...
Било како било, није добро да се самовољом носилаца власти укида право
грађана на информацију, нарочито оном
од јавног интереса.
Иначе, користићемо сва законом дозвољена средства да у томе не будемо
спречавани.

ИЗ САДРЖАЈА

6-7 Роде заобилазе
Крајину
8-9 Кућа пуна
радости

12-13
Омиљена
Слобина
вила
14-15 Главу
дају, Вељка
не дају

ИЗВИЊЕЊЕ
Грубом техничком
грешком у прошлом
броју, потпис испод фотографије свештеника
Милана Благојевић из
Кладова поновљен је у
другом делу листа на сасвим
непримереном
месту.
Овим се извињавамо оцу Милану и читаоцима.

20-21 Инспекција за
отклањање лешеви
37-38 У моди су
мртвачке главе
10. мај 2007.
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ДРУШТВО

ДРАСТИЧАН ПАД НАТАЛИТЕТА У ТИМОЧКОМ РЕГИОНУ

РОДЕ ЗАБОРАВИЛЕ НИ ''ЦЕЛО'' ДЕТЕ У ПОРОДИЦИ

КРАЈИНУ

• Дописници “Тимочанина”
• Све мање рођених беба и све више абортуса – суморна је
слика на нашем подручју. Статистике кажу да смо после
Јапанаца, најстарији народ на планети

Уколико се у наредних неколико година
ништа не учини за повећање наталитета на
овим просторима, породилишта и вртићи
Тимочке Крајине претвориће се у тржне центре у којима ће Кинези продавати своју робу
сами себи. У свим градовима Крајине број рођених беба нагло опада, број намерних прекида трудноће нагло расте, а просечна старост
Тимочана прелази 42 године.
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- Очигледно је да је број порођаја све
мањи, док број прекида трудноће расте из године у годину. Примера ради, 1997. године забележена су 72 абортуса и 732 порођаја, а током прошле године се у нашем породилишту родило 647 беба, а било је чак 425 абортуса. Колико се смањио број новорођенчади,
најбоље говори податак из 1994. године када
је у зајечарском породилишту на свет дошло

Демограф Биљана Спасић, аутор
књиге ''Зашто Срби одумиру'', каже:
- Мање од једног детета у породици (у
просеку 0,8) рађа се само у Србији и нигде
више у свету. А после Јапана, ми смо најстарији народ на планети са просеком од 40
година.
1.260 беба, а последњих неколико година
једва 700 – рекао нам је примаријус др Драгослав Калиновић, гинеколог зајечарског
Здравственог центра.
У Тимочкој Крајини годишње се изврши
више стотина намерних прекида трудноће,
тако да смо за десетак година ''уништили'' читав један град. Књажевац се годишње ''топи''
за приближно 600 људи. Толика је, по званичним подацима општинских служби, раз-

Саша Николић из Мосне

- Имам двоје деце,
ћерку и сина. За сада супруга и ја не размишљамо о рођењу трећег
детета. Треба мало да
поодрасту ово двоје малишана који траже све
већу пажњу, а после
ћемо видети.

лика између броја умрлих и
рођених. У општини Мајданпек
на сваку рођену бебу дођу по
два абортуса.
- Сматрам да је стање неповољније од оног које показује статистика, да у ствари на
један порођај дође три прекида трудноће, али да се због
Породица Живановић: реткост у Тимочкој Крајини
предрасуда везаних за малу
средину, жене одлучују да овај чин изврше ван је за четири месеца рођено мање од 30 беба. рода не буде било...
Иначе, у овој болници се до пре петнаеМајданпека – каже нам др Радиша Арсић, гинеколог акушер у мајданпечкој болници где стак година рађало више од 300 , а последњих
година до 140 дечака и девојчица годишње.
Демографска слика у борској општини је
такође суморна. Према попису, за десет година
број становника је смањен за 4.000.
- У борској општини проценат грађана
који имају више од 60 година већи је од 20 одПочетак друге половине овог века сто. Многи млади након школовања напуштају
Како држава и локална самоуправа
Србија ће дочекати као стара нација, јер се град због лоше привредне ситуације – рекао не мисле на своје потомство показује припроцењује да ће старији од 65 година је Миливоје Рилак, лекар у Здравственом мер породице Живановић из Бора која је
бројчано надмашити популацију млађу од центру у Бору.
добила тројке . Светлана и Драган, пре15 година.
Као разлог за чување само једног детета, срећни родитељи, живе у двособном стану.
Психолог и аналитичар Жарко Требјеша- млади наводе лошу материјалну ситуацију, не- Поред њих петоро ту су и Светланина
нин сматра да је негативан природни при- решено стамбено питање, мала месечна при- ћерка из првог брака и Драганово двоје
раштај и све израженија бела куга мања. Тако је у целој Србији, али према ста- деце, такође из првог брака. Нико од лопоследњих година у Србији последица ни- тистичким подацима, Крајина предњачи по калне самоуправе није помислио да овој
ског стандарда грађана који се, најчешће паду наталитета.
породици треба већи стан, а о другим средзбог економских разлога, не одлучују на
Лав Толстој је записао: ''Рука која њише ствима да и не говоримо.
више деце.
колевку управља светом!'' А ко ли ће за не- Основни разлози су низак стандард и колико деценија управљати Србијом, када нанеповерење у будућност. Не само што је
људима лоше сада, већ мисле да ће тако
бити и у будућности - каже Требјешанин.

БЕСПАРИЦА
УТИШАЛА КОЛЕВКЕ

ПРВАЦИ АБОРТУСА

ПРОСЕК ЗАРАДА
Мајданпек
Сокобања
Кладово
Бор
Зајечар
Бољевац
Неготин
Књажевац

НЕБРИГА ЛОКАЛНЕ
ВЛАСТИ

29.421
24.902
24.597
24.541
20.938
20.822
20.624
12.026

У Србији сваке године нестане по
један град јер нас је мање за 40.000 годишње. Значе, на сваких 10 година изгубимо по један, рецимо, Нови Сад. А
према статистици, Србија се налази на
првом месту у Европи по броју извршених насилних прекида трудноће у току
једне године – укупно око 250.000.

10. мај 2007.
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ДРУШТВО

ПРИЛОГ У БОРБИ ПРОТИВ БЕЛЕ КУГЕ

КУЋА ПУНА

РАДОСТИ

• С.Вукашиновић
• Зоран и Данијела Гавриловић поносни су на својих осам
синова, којима посвећују далеко више пажње него
поједини родитељи јединцима. Много тога им недостаје,
помоћ не траже, па им зато, ваљда, и не стиже...

лађан (12), Срећко(9), Александар (8),
Данијел (6), Светислав (5), Јован (4), Саша
(3) и Марио (1,5) синови су Данијеле (30)
и Зорана Гавриловића (36), који живе у насељу Крапаћос, надомак Доњег Милановца. У
Србији, немоћној да се избори са “белом ку-

С

НЕ ''ЈУРЕ''
ДЕВОЈЧИЦУ
Када се покрене прича о томе хоће ли
да ''јуре'' девојчицу, Гавриловићи тврде да
немају намеру да проширују породицу.
- Ред је да се на том плану покажу и
други – помало шеретски каже нам Зоран,
али објашњава да, ипак, о томе одлучује
Данијела.
Ова млада жена, међутим, одбија
ту помисао и кроз смех каже:
- Комшиница ме зачикава тврдећи да
постоји сигуран рецепт за рађање женске
деце, девојчица, па пита, хоћу ли. Рекла сам
јој: ''Не хвала!''
Данијелина ведрина јасно показује колико јој материнство прија. То потврђује и
прича да је, када је Светислав био у болници, у истој соби на другом кревету лежала девојчица коју је мајка напустила
одмах по рођењу.
- Бебица је била тако мила и драга, да
сам се једва уздржала да је не понесем. Не
могу да верујем да има жена које су у стању
да оставе своје дете - поверила нам је Данијела, а њени синови потврђују да би девојчица била јако вољена у овој кући, којој
љубави не недостаје.
- Када бих ја имао сестру, нико не би
смео да је дира - каже млађани Александар,
који улогу заштитника “вежба” тако што је у
школи увек на страни своје куме.
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гом”, то је атипична породица.
Њихова мала кућа увек је пуна. Препознаје се лако: у дворишту је пуно дечје игре,
као у малом обданишту, а жице пуне тек
опраног веша одају да је у кући много чељади... У две собе и кухињи, пак, мало тога имају.

Ту су само најосновнији делови намештаја и
уређаја за домаћинство: шпорет, фрижидер,
велики сто, столице, телевизор, шест кревета... Али, имају оно што другима недостаје деце за једну мању сеоску школу, каквих, на
жалост, на овим просторима има све мање.
Као сада четири, наредних година још толико малих Гавриловића ће свакодневно ићи од
куће на планинском путу за Мајданпек преко
Омана до шест километара удаљене школе у
Доњем Милановцу.
- Иако нисмо планирали велику породицу, ипак нас се за 14 година брака намножило, на нашу радост - кажу Зоран и Данијела поносни на своју децу, којој посвећују
далеко више пажње него поједини родитељи
јединцима.
Зоран додаје да је што безбрижније одрастање дечака њихова највећа брига и обавеза. Он се не либи ни најтежих послова како би
породици обезбедио егзистенцију.
- Морам да признам да нешто посебно не
тражим посао у некој фирми, јер ми се не
исплати да негде имам свакодневне обавезе,
а да скромну зараду чекам месецима. Сада
надничарим, у шуми, на грађевини, свуда где
има посла. Тако успевам да зарадим више, а
новац одмах донесем у кућу - каже Зора,
коме је раније, док је деце било мање, у скоро свим пословима помагала Данијела. Сада
она више не може дуго да одсуствује, јер су

обавезе око четири ђака велике, баш као и око
четворице млађих који остају у кући. Приморана је да на шпорет ставља два лонца, пече
по три-четири хлеба и свакодневно пере, но
тврди да јој то не пада тешко
Али, када крене сезона брања гљива и лековитог биља, мало је таквих берача који се
могу мерити са Данијелом. Претпрошле године јој ни поодмакла трудноћа није сметала
да заједно са старијим синовима крене у потрагу за шумским плодовима како би дошла
до додатних прихода за домаћинство.
- Како деца расту, потребно је све више
пара за храну, одећу, кућевне и школске потрепштине. Уз Зоранове наднице, од редовних
прихода имамо само дечији додатак од непуних пет хиљада динара месечно, а помоћ
нам је и бесплатна школска кухиња за ђаке.
Како општина Мајданпек од ове године сваком трећем, четвртом и наредном детету до
пунолетства најстаријег исплаћује по хиљаду
динара месечно, биће нам лакше када и тај новац буде почео да стиже, биће то шест хиљада динара месечно. За сада смо добили само
решење... Можете ли да претпоставите колико нам је терет да за наше школарце одвојимо трећину од десет хиљада динара, колика је месечна рата за књиге – прича нам Данијела, додајући да им, ипак, највећа помоћ
стиже од рођака који ради у иностранству, а
о чијој кући у непосредном суседству брину.
На крају ове приче ваља рећи да је за
наше друштво изузетно важно да оваквих по-

Где чељад нису бесна, кућа није тесна ...

родица има више. Мали Гавриловићи су доб- А значила би и њима и друштву, озбиљно обора деца и ђаци. Како подизање деце никада лелом од “беле куге”.
није било теже, неко би требало да и овој породици помогне. Поносни и одговорни, они
помоћ не траже, па им ваљда зато и не стиже.

ГДЕ НЕСТАДЕ
СТОМАК?

Данијела је, иначе, стуб породице.
Иако ситна растом, пуна је снаге, елана и
оптимизма. Скоро сву децу родила је у
кући, а комшије још препричавају како их
је при рађању четвртог сина збунила.
Када је, трудна, на повратку кући затекла неке од њих како седе и пијуцкају испред продавнице, Данијела им је, журећи,
назвала добар дан. Није прошло много времена, друштво се није разишло, а она је
опет наишла, али - без стомака! Људи су се
у неверици згледали. Да су пили, пили су,
али не толико...
Покушавши да разреше дилему, питали су је да ли је то она малопре прошла,
али са стомаком ''до грла''. Данијела је потврдила и хладнокрвно објаснила да мора
да пожури: родило се дете, па би да тркне
до продавнице да нешто купи. Јер, неко
може да сврати, а ред је да се части...

10. мај 2007.
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ПОЛИТИЧКА АРЕНА

ТЕРАПИЈА
ТРИ ПУТА ДВА

• Јован Пенчић (ДСС)

адио телевизија Зајечар својим програмом заслужује пажњу и сигурно је једна
од најбољих телевизија у овом крају.
Све би било како треба да не емитује
свој информативни програм баш онако како
не треба.
Резиме, како неки од њих с поносом
кажу, или „Бошкова шареница“, како је називају многи, пример је медиjске манипулације. Никада и нигде у Србији ни на једној
телевизији није емитовано више прилога о
једном човеку, никада нико није толико праћен телевизијским камерама као он.
''Резиме'' се емитује свакодневно три
пута и увек има два-три прилога о њему.
То ме подсећа на лекарску терапију 3 x
2 дневно, па ако је којим случајем грађани не
добију, здравље ће им бити озбиљно нарушено.
Морам да признам да се догодило једног дана, у једном месецу, да га није било.
Сви смо били забринути и тужни, многи су се
чудили зашто нисмо добили своје следовање. Уредници информативног програма,

Р

схватајући општу забринутост, већ сутрадан
су нам повећали дозу на 3 x 3, тако да се то
није негативно одразило на наше ментално
здравље.
Често нам људи из телевизије кажу да их
он стално зове, да морају, да се плаше, да
ово, да оно...
Ја искористим ову прилику да питам: да
ли резиме служи да информише или промовише, да ли је информација када неко успе да
се попне у камион који превози смеће или је
информација да је некоме уручена оптужница? Како објаснити да се доскора његов
одговор на наше конференције објављивао у
''Резимеу'' одмах у истом термину када се
емитује? Како неко може да одговори пре
него што се прилог емитује?!
С обзиром на то да РТЗ заиста има
добар програм, да има добру покривеност,
да има капацитете да буде озбиљна регионална телевизија, она мора имати информативни програм који је објективан и
независан, што данас сигурно није.

ХЛЕБА И ИГАРА
ПРЕВАРА ЈЕ СТАРА

• Саша Димитријевић (НС)

вих дана у Црној Гори некретнине су
достигле рекордни износ цене, па се
хектар земље процењује чак до шест
милиона евра, што се објављује у тамошњим
медијима.
Шта то значи и какве везе то има са нама
Тимочанима, а посебно Зајечарцима, питаће
се неко. Ето, Нова Србија по ко зна који пут
упозорава председника да опет прави
грешке, те ће му сарадници можда и даље
потурати да потписује нешто што није видео.
Биће занимљиво да сазнамо да ли
поклонисмо 5.224 квадратних метара
земишта са два објекта у Баошићима код
Херцег Новог који, ако је веровати медијима,
вреде преко три милиона евра или 250
милиона динара.
Е, ту долазимо до тога да се Општина
задужила преко 207 милиона динара
кредита, што ће са каматама бити много
више, а у претходне три године потрошило
се из буџета око 30 милиона евра.
Поставља се питање за шта су
потрошени толики новци, и то народни, и
зашто се узимао кредит када се тако лако
одричемо вредног општинског плаца у
Баошићима, а не покрећемо поступак за

О
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поништење уговора о изградњи пословностамбеног објекта апартманског типа на
њему.
Tакво понашање увек оставља простор
за сумњу да је неко ту имао личну корист, а
надамо се да ће истрага са временом доћи
до тог НН лица које наноси штету нашој
општини.
И док се неко богати имовином свих нас
грађана општине Зајечар, Влада Републике
Србије, Министарство за капиталне

инвестиције и разни донатори попут
Европске агенције за реконструкцију и
многобројне стране амбасаде улажу
милијарде динара како би олакшали живот
грађанима наше општине. Наравно, све то
вешто користи председник општине Бошко
Ничић и слика се за јавност уз изграђене
објекте иако нема никакве везе са тим
инвестицијама..
Мора се признати да се он истакао као
прави естрадни менаџер организовањем
концерата Брене, Хариса ..., а сада, ето, и
Тошета Проеског. То је заиста пуно игара, а
хлеб ће обећати у наредном уговору са
грађанима.
Када сазнамо колико сви ови концерти
и шминкање града коштају овај наш
напаћени и неупошљени народ, а то су за
око три године милиони динара, схватићемо
да ХЛЕБА И ИГАРА ПРЕВАРА ЈЕ СТАРА .

РЕАГОВАЊЕ НА НАПИСЕ У ПРОШЛОМ БРОЈУ

ШТА ЈЕ ПИСАНО
И ПОТПИСАНО

ако на постоји ни један једини
законски основ за објављивање
ове пасквиле коју је ПОТПИСАЛА госпођа Данковић, то чинимо
искључиво читалаца ради. Најпре,
писци овог реаговања не знају да
право на позивање на закон има
само онај ко је неким текстом на било
који начин поменут или погођен.

И

ПЉУВАОНИЦА
чекаоницама на железничким
станицама, домовима здравља,
болницама и на неким другим
местима, још увек се могу наћи посуде које се зову пљуваонице. Оне
служе за пљување и у њима, колико
нам је познато, никада нико није разговарао.
Рубрика у којој сте објавили текст
о Форуму жена Покрета ''Живим за
Крајину –Бошко Ничић'', захваљујући
Јовану Пенчићу и Саши Димитријевићу, неодољиво подсећа на поменуту посуду, па се са разлогом
осећамо преварене и понижене што

У

Пошто потписница нигде није поменута, чудно је да се то захтева.
Још чудније изгледа најава: Реаговање на објављивање текста ''Жене
нису икебана'' у рубрици ''Политичка
арена'', јер испада да потписница реагује на свој текст, што је у новинарству својеврстан преседан, осим ако
неки аутор интервенише због непрофесионалног скраћења и редак-

цијске опреме текста, што у случају
садржаја прилога г-ђе Данковић апсолутно није случај – није ни такнут,
осим што му је промењен наслов!
Што се тиче примедбе да смо ''помогли'' писање текстова Јована Пенчића и Саше Димитријевића: они с у
били подвргнути уобичајеним лекторским интервенцијама и ничему
вишем.
На крају, да приметимо како литерарни занос, злоба и ''богатство''
израза и асоцијација у потписничиној
''Пљуваоници'' апсолутно одударају
од оних који су показани у њеном
објављеном тексту, као да нису писани истом руком.
Па, ево тога ''дела''.

смо у такву рубрику доспеле. То нам ''разговора'' у пљуваоници.
се више никада неће догодити, јер
Узгред говорећи, апсолутно смо
имамо много озбиљнијег посла од сигурни да поменута двојица нису
написали текстове које сте објавили,
јер кад они нешто напишу сви писмени људи се крсте са обе руке, а њихови наставници у земљу пропадају
од срамоте. Ако сте им ви у томе помогли, онда је то ортаклук који обећава значајан допринос култури
Зајечара.
Жао нам је што сте првим бројем
најавили да ћете бити следбеници
''Нове Тимочке ревије''. Од вас смо
више очекивали.
Добила Данковић,
Форум жена Покрета ''Живим за
Крајину – Бошко Ничић''
10. мај 2007.
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РЕПОРТАЖА

НА ДУБАШНИЦИ КОД БОРА

ОМИЉЕНА

СЛОБИНА ВИЛА

• Луксузно здање, са десет апартмана, базеном од хиљаду
квадрата, најквалитетнијим намештајем и најмодернијом
опремом, уместо Тита, коме је било намењено, касније је користила породица Милошевић

ада је 1977. године започета изградња велелепне виле у Дубашници, надомак
Бора, приповедало се да је реч о још једном од репрезентативних објеката (а било их
је више десетина) намењених Јосипу Брозу
Титу и његовим сарадницима. (Истини за
вољу, многе од њих градили су локални, односно републички, моћници више за своје
проводе неголи за одмор доживотног председника СФРЈ.) Али, он није дочекао да се одмара у луксузу који му је био намењен. Током
осамдесетих година извршено је много радова
око уређења и опремања, да би наредних година ова вила коначно добила своје станаре
– породицу Милошевић.
Овај резиденцијални комплекс је био
најомиљеније летовалиште Слободана Милошевића. Ту је често боравио са породицом,

К

а такође и са најближим сарадницима.
С обзиром на то да вила има више хиљада
квадрата, био нам је потребан водич. Разгледање је почело од предсобља, у којем су
упадљиве луксузне фотеље од масивног дрвета. Речено нам је да су и ту, понекад, обављани важни државни разговори, онако на брзину.
Из предсобља се улази у велику каминсалу. Она је имала функцију дневне собе. На
зидовима су приметне слике познатих аутора.
Уколико је домаћин хтео да се мало опусти и позабави спортом, било је потребно само
да ушета из приземља кроз ходник и већ би
се нашао у најатрактивнијем делу куће, где се
налази луксузни базен од 1.000 квадрата. Уз
осветљење, дуж ивице базена су и уређаји за

Раскош и уживање уз воду
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•

Д. Стојадиновић

Улаз само за одабране

масажу. Наравно, ту је смештен и телевизор,
довољно велики да се види из сваког дела базена. Пажњу привлачи и бар, направљен од
квалитетног дрвета.

д а
л оно на серију `Чувари службеници службе 988
ке артије? – само је једно морају све знати. Тако, позову и питају које је гоа питањима која су чудно диште Вера Матовић, да ли пада

• С. Божиновић
ужбе 988 покривају општине
збрињавање овија малоумници''. Назвао је и
н, Кладово, Бор, Мајданпек и човек који је рекао: '' Треба да пријавим квар,
не знам да ли на жицама, или на телефону''
ених, осим уобичајних питања, али
– испричала је шеф ове службе Александра
д се чују и прави ''бисери''. Кад Митић.
Занимљива су и
ри запишу необична питања, и питања грађана који
е напише читава књига.
мисле

ОЈ ИНСПЕКЦИЈЕ
АЊАЊЕ ЛЕШЕВИ

ЂУБРЕ НИЈЕ ПР

ЗАШТО БОР НИЈЕ ХТЕО Р

П

рича о одређивању локације за регионалну депонију у источној Србији
трајале су готово две године, колико
је представницима Бора и Зајечара требало да се договоре. Тачније, претходни
борски челник Драган Величковић је сматрао да би одлагалиште отпада требало да
буде на њиховој територији, али након
што је у прву фотељу града сео Бранислав
Ранкић ситуација се променила па је дата
С.В. сагласност да депонија буде у зајечарском
атару.

Венчање Данијеле Драгосавац из Мајданпека и Бориса
Рајића из Смедерева, односно Дубоке у општини Кучево, једно
је од оних које ће матичар у СО Мајданпек, Звонко Вујовић, вероватно, памтити дуже него друга. Јер, први разлог, да се збуни,
матичар је имао када је изговарајући датум рођења младожење, 26.март 197... године, заправо изговарао датум када је и
сам рођен, а онда и због тога што је, будући да је венчање одржано 26.априла био у прилици да осим брака невести честита
и рођендан. Младенци се нису дали збунити, судбоносно да изговорили су јасно и гласно. Нека им је стрећно и дуговечно!

ВЕНЧАЊЕ ДА СЕ МАТИЧАР ЗБУНИ...

И ПИТАЈУ СЛУЖБУ 988 У ЗАЈЕЧАРУ

фото : Сека Милојевић

ПРОСЛАВИО КРСНУ СЛАВУ

ДРУШТВО

ОТПОР ИЗМЕШТАЊУ СПОМЕНИКА ИЗ ЦЕНТРА НЕГОТИНА

ГЛАВУ ДАЈУ,

ВЕЉКА НЕ ДАЈУ

• С.Јурасовић
• Све је више протеста због одлуке општинских челника да обележје легендарном браниоцу Крајине преселе не другу локацију

Неготину никако да се стишају страсти откако је општинска власт пре месец
дана покренула иницијативу за измештање споменика Хајдук-Вељка из центра града са образложе-

У
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њем да жели да реши питање саобраћајних гужви. Најоштрију
критику ове идеје упутила је група Неготинаца окупљених око
иницијативног Одбора за заштиту Хајдук Вељковог споменика,

решених да грађане позову на
бунт и тако се супротставе намерама општинских челника.
- Споменик легендарном браниoцу Неготина није случајно постављен баш у центру старог град-

ДЕЛО
НЕБОЈШЕ МИТРИЋА
Споменик је откривен 21. септембра 1983. године у оквиру
18. Мокрањчевих дана, поводом 170. година од погибије
Хајдук Вељка Петровића,
150.годишњице ослобођења
од Турака, 130.годишњице оснивања Певачког друштва и 50
година од оснивања Музеја
Крајине.

ског језгра. Хајдук Вељко Петровић је ту, у свом дворишту, тачно
на месту одакле је из свог утврђења ''Баба Финка'' девет година
бранио Неготин од Турака. Ову
локацију потврдили су стручњаци,

историчари и урбанисти. Анкета
о измештању споменика коју је
иницирала општинска власт је
подвала грађанима којима се намеће одговорност за овако накарадан чин. Централни градски
трг проглашен је културним добром од великог историјског значаја, а општинска власт на челу са
председницом Радмилом Геров
намерава да га уништи да би, наводно, обезбедила боље услове за
одвијање саобраћаја. То би био
чин без преседана - категоричан
је Миодраг Стефановић, дугогодишњи радник у култури.
Археолог Гордан Јањић наглаша да Неготин нема значајнију
историјску личност од ХајдукВељка па би његов споменик требало да краси центар Неготина, а
не да буде измештан на другу локацију.
- Дошли смо у апсурдну ситуацију да споменик јунака који је
своју оданост Неготину изразио
чувеном крилатицом ''Главу дајем,
Крајину не дајем'' са најлепшег
градског трга сели странка која се
зове Покрет на Неготинску и Тимочку Крајину, са председницом
Радмилом Геров, на челу – упозорава предузетник Љубиша Ђорђевић.
Песник Власта Младеновић
каже да им се сваког дана јављају
представници удружења и
појединци који желе да се прикључе Одбору те да ово полако
прераста у општенародни отпор,

јер је у питању одбрана
традиције али и будућности Неготина.
Одбор за заштиту
споменика,
како
најављују иницијатори,
бориће се против започетог уништавања и свих
других културних и историјских вредности које
овај град има. Чланови
одбора најавили су и да
ће објавити књигу у којој
ће бити забележене све
активности локалне власти у намери да споменик уклони, али и оне
које се предузимају да се
то спречи.
На крају, треба додати да су Иницијативном Одбору приступили
и чланови Удружења Неготинаца, Удружења Тимочана и Крајинаца, Савеза потомака ратника
1912-1920, Крајинског
круга, Завичајне галерије ''Музеј црне (?-З.Е.)
Крајине'', Књижевне омладине Неготина и многи појединци. Уз њих,
намеру измештања споменика осудили су и општински одбори странака локалне опозиције:
СПО, ДС, Странке Неготинске Крајине, НРС и
СПС.

''АНКЕТA''
Током двонедељне анкете ''за'' измештање споменика Хајдук Вељка, како је
изјавила Радмила Геров, изјаснила се већина, односно 69 одсто од само 227
грађана колико је гласало путем општинског сајта и гласачких листића. Герова
је најавила да ће своју реч о новој локацији споменика дати и еминентни урбанисти, професори архитектонског факултета, као и да ће се о будућој локацији, по предлогу урбаниста, грађани изјашњавати преко нове анкете.
Иницитативу о пресељењу споменика најславнијем неготинском јунаку, општинска власт образложила је намером да се у оквиру планиране реконструкције централне градске зоне, коначно реши проблем саобраћајних
гужви у центру града.

ГРАДИ СЕ ФАБРИКА ФЕРОЛЕГУРА У МАЈДАНПЕКУ

ПОСАО ЗА 250 РАДНИКА

• С. В.

абрика феролегура у дине како би већ почетком на- начкој такозваној гринфилд инМајданпеку почеће да се редне у њој могла да почне про- вестицији у Србији, вредној око 40
гради половином ове го- изводња. Реч је о највећој слове- милиона евра, која ће омогућити
запошљавање
око 250 радника..
У
индустријској зони
града, у Дебелом
лугу, непосредно уз Фабрику
бакарних цеви, у
току су велики
земљани радови.
– Градња је
предвиђена у
две фазе током
којих ће се изградити
две
елек тролучне
пећи у којима ће
се производити
легуре силикокалцијума, неопходне за железаре и ливнице –

Ф

каже нам Весна Јосимовић, извршни директор,наглашавајући
да ће то бити извозно оријентисана фабрика. – Одлука да се гради овде донета је зато што можемо да рачунамо на квалитетно
снабдевање електричном енергијом, што нам је због велике потрошње изузетно важно, а поред
тога близу је и сировинска база, с
обзиром да из Кучева, на четрдесетак километара одавде, требало да се снабдевамо кварцом.
Наша саговрница одлучно
демантује гласине како је цео посао замишљен да би се изместила прљава технологија из Словеније.
- Реч је о фабрици затвореног типа у коју ће, као и у Словенији, бити уграђена најсавременија технологија и у потпуности ће
бити поштовани оштри европски
прописи о заштити животне средине. У складу са законском обавезом, после израде студије о
утицају фабрике на околину биће
организована јавна расправа у
којој ће грађани моћи да чују одговоре на питањао тој теми и то од
компетентних стручњака – казала
нам је Јосимовић.

10. мај 2007.
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ДРУШТВО

ЗЛОСТАВЉАЊЕ ДЕЦЕ У НАГЛОМ ПОРАСТУ

ОТАЦ ТУЧЕ,
МАЈКА ГЛЕДА

• С. Божиновић

• Надлежни забележили невероватне примере иживљавања над малишанима међу којима су неки и сами тражили помоћ од полиције

рој пријава за занемаривање и злостављање деце у Зајечару нагло расте, тако
да их је пре три године било 12, пре
две 33, а прошле године чак 80. Суседи, чланови породице, а и анонимни грађани,
пријављују Центру за социјални рад
''Зајечар'' децу која су сексуално искоришћавана, коју родитељи изгладњују, шутирају, везују каишем за кревет, пријављују малишане
који на телу имају трагове угриза, модрице
од гушења, подливе, опекотине од пегле ...
- У току прошле године имали смо кампању позивања грађана да пријаве злостављање, тако да је тај број достигао 80
пријава. Од тих пријава, у 57 случајева дете

Б

су злостављала оба родитеља, у 13 случајева
отац, у девет мајка, док је само један малишан злостављан од непознате особе. Ове године имамо већ више од десетак пријава –
каже нам Ивана Милутиновић, социолог
Центра у Зајечару.
Најчешће пријаве стизале су од чланова
породица који више нису могли да посматрају злостављање. Било је пријава и полиције, школа које су приметиле претучено,
вашљиво, прљаво, изгладнело дете са модрицама, чији родитељи ни по позиву наставника нису долазили у школу.
- Један дечак од 12 година сав у модрицама сам је отишао у полицијску станицу и

Ивана Милутиновић на радном месту
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пријавио да га родитељи бесомучно туку, шутирају, ударају свакојаким предметима. Што
је трагичније, кад би га отац тукао, мајка би
обавезно гледала и често се прикључивала
батињању. Срећом, имамо одличну сарадњу
са полицијом. Пријављују и патронажне медицинске сестре, које иду у посету. Имали
смо случај да је бебица живела у кући где је
уместо прозора било ћебе, спавала је на фотељи умотана у крпе, а по њој су лазиле бубе
– каже Ивана.
У таквим случајевима радници Центра
одмах реагују, испитују и предузимају законске мере. Тренутно је због занемаривања и
злостављања деведесетору малишана смештено на хранитељство. Прошле године поднесено је седам кривичних пријава за
злостављање деце, а поступци су у току, док
се остале пријаве грађана још разматрају.
- Позивамо Зајечарце да пријаве сличне
случајеве, гарантујемо анонимност, а могу
пријавити и телефоном. Један грађанун анонимном телефонском
пријавом спасао је малишана од
четири године који је непрекидно
био у модрицама, а мајка га је закључавала самог и одлазила, по
целу ноћ скитајући. Један суграђанин је пријавио мајку која је бранила деци да иду у школу и која их
је изгладњивала –каже наша саговорница.
Иако је врло тешко уочити
сексуално злостављање, у току
ове године већ је било таквих
пријава.
- У моју канцеларију ушао је
стар дека, сигурно од 80 година.
Испричао је језиву причу о свом
једанаестогодишњем
унуку.
Наиме, дете је дато на чување
пријатељима у суседном селу, јер
су родитељи у иностранству, а
дека је због старости ретко виђао
унука. Онда је случајно приметио
да малишан чудно хода и упитао га
за разлог. Дечак је испричао стравичну причу како га већ неколико
година ''пријатељ'' у чијој је породици смештен сексуално злоставља и да једва може да седи на
столици због болова. Моментално
смо реаговали, послали кола,
узели дете и одвезли га у болницу,
где је након прегледа потврђена
дечакова прича. Дете је сада збринуто, али ко зна какве ће последице имати – прича Ивана.

РЕЧ ЧИТАЛАЦА

ТРОТОАР ЛОМИ
ШТИКЛЕ

НАРАНЏАСТО
ЈЕ ЗА ПРИМЕР

Иако ово што пишем и нема неког
значаја за привреду или културу
Зајечара, не могу, а да не искажем
своје огорчење због начина на који
надлежни ''брину'' о тлу на коме ходамо. Наиме, тротоари у Зајечару су у
очајном стању. Свака част за ужи центар, али чим се мало одмакне од овог
привилегованог дела града, буквално
се не може ходати од рупа и напрслина
на тротоару. Поред тога што је ружно,
што је неправедно према нама који
станујемо даље, постоји могућност и
повреда. Уколико се не гледа у тротоар, саплитање је неизоставно.
Морам да напоменем и да сам ходајући
''градом'' поломила више пари обућа,
односно, отпадале су ми штикле. Била
сам принуђена да се у више наврата
враћам кући и мењам обућу, а људи су
ми се смејали док сам ћопала. Можда
звучи смешно, али и те ципеле коштају.
Па позивам надлежне да закрпе те
рупе, нарочито што мој случај ломљења ципела није усамњен.

Желим да се обратим јавности јер
ми је досадило да сви прозивају
нашег председника општине Бошка
Ничића због тога што боји Зајечар у
наранџасто. Прво, то је весела боја
која освежава град. Друго, да је све
обојио у сиво, онда бисмо били као и
сви остали сиви градови. И треће,
свака му част јер смо овако постали
чувени у држави. Желим да га поздравим, да му дам пуну подршку, да
само тако настави. И да му поручим да
мора да истраје у својој намери, и да
не дозволи да се бандере изгуле, него
да их фарба често. Председниче, само
напред!
Борко Стојанковић
Зајечар

МИ СМО
НЕКУЛТУРАН
НАРОД
Где год да кренем, у било који град
Крајине, прво што угледам је смеће по
улицама, поред пута, свуда где му није
место. Лете кесе, папири, котрљају се
лименке и флаше, а нико ни да мрдне
прстом. Свако може бацати све где год
пожели, санкција нема, чак нико и не
реагује. Има нас много који желимо чистији град, чистију околину, а уопште не
знамо како да то остваримо. Не постоји
институција којој бисмо могли да се обратимо, тако да нам преостаје једино да
гунђамо и бринемо.
Уколико се нешто не буде предузело,
ускоро ће нас ђубре затрпати!
Поздрав истомишљеницима.
Микица, Неготи

Ружица М., Зајечар

ШКОЛОВАЊЕ
ЈЕ ЛОПОВЛУК
У првом броју вашег недељника писали сте о скупим књигама а, у ствари,
школовање деце је највећи лоповлук у
држави. Од нас родитеља траже свакодневно новац, а нико не пита имамо
ли. Нарочито ме нервирају издаци за
такозване екскурзије где се не зна ко
пије, а ко плаћа. Разредне старешине
једноставно закажу родитељски, и само
нам саопште шта је такозвани савет родитеља одлучио о путовању, односно о
суми коју ми требамо да платимо.
Пошаљу нам децу на два дана до неке
бање или планине, они скоро целу екскурзију проведу у аутобусу, а ми то плаћамо три месеца. Није их срамота. А
када се неко од нас побуни на родитељском састанку, испада црна овца.
Докле, бре, тако? Уместо да одведу децу
негде близу ( што би било јефтиније),
јер и код нас има лепих места, они их
возикају по цео дан и то на Златибор
или Копаоник, као да смо ми родитељи
неки султани. Ма, нека их је срамота, и
ове туристичке агенције, и директоре
школа, и државу!
Златко Тошић, Кладово
10. мај 2007.
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ПРОФЕСИЈЕ

ДУДА НИКОЛИЋ, ПРВА ЗАЈЕЧАРСКА ТАКСИС ТКИЊА

ДАМА ВОЗИ

МУШКИ

• З. Лазаревски
• Возила је многе мушкарце који се препадну кад угледају
жену за воланом. После вожње их упита:''Преживесте ли?'',
па се уз шалу растану

ајечарка Душица Николић села је за волан
такси возила пре десет година и тако
званично постала прва жена таксиста у
граду. На тај, тада несвакидашњи, корак одлучила се да би у овом најчешће “мушком“ послу помогла супругу Драгославу.
- Мој супруг је у то време свакодневно возио путнике до Мађарске, Бугарске, Румуније, тако да је било потребно да неко преузме
муштерије за градску вожњу. Договорили
смо се да тај “неко” будем ја и сада делимо добро и зло овог занимања – каже нам Душица,
коју колеге и путници зову Дуда.
Први такси аутомобил који је возила,
био је “Фића”, који је уједно служио и као покретна реклама. Иако је њено занимање тада
било искључиво мушки посао, Душица је

З
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брзо стекла сталне муштерије и све чешће возила до оближњих градова.
- Ако неко мисли да је лако возити такси,
грдно се вара. Није то само - седнеш за волан
и окренеш кључ. Треба познавати психологију
људи, бити увек насмејан и максимално љубазан, своје проблеме заборавити када си у
смени и у потпуности се посветити муштеријама, а сматрам да сам у томе успела - наглашава Душица.
По њеним речима, многи мушкарци немају поверење у жену возача.
- До сада сам возила много мушкараца
који се буквално препадну кад за воланом угледају жену. Након вожње их кроз осмех упитам: “Преживесте ли?!“ па се онда уз шалу растанемо. Иначе, можда звучи невероватно, али

за десет година стажа нисам имала ни једну непријатност. Возила сам и пијане, љутите, ма свакојаке муштерије, а само једном ми се
догодило да рачун не буде плаћен. Истакла
бих свој веома добар однос са средњошколцима, који су моје редовне муштерије.
Спријатељили смо се, па ми често причају и
о својим љубавним проблемима – поверава
нам се.
Душица посао ради мушки, вози и у ноћним сменама, а увек је дотерана, скромно нашминкана и весела. Каже да јој посао не пада
тешко и да га уопште не би мењала:
- Многе муштерије питају диспечера да ли
ради Дуда, а дешава се чак и да ме сачекају неколико минута да би их возила. Сада има
пуно жена таксиста, и то је постао уобичајан
посао.
До почетка ове године Душица је са мужем била сама у својој фирми, а онда су запослили још девет возача, ангажовали шест
возила, три диспечера, купили радио фрекфенцију која кошта 900 евра, уложили пуно
средстава,а своју кућу у насељу Вишњар претворили у пословни простор.
- Сада живимо као подстанари и жеља
нам је да средимо кућу и коначно имамо
свој кров над главом. Иако имамо пуно планова, најпре ћемо покушати да од уштеде завршимо ту кућу – прича Душица.
До остварења тог циља, одраније познати зајечарски таксиста Дракче ће, као и раније, имати велику помоћ и ослонац у својој
супрузи, с којом је успео да оствари пословни сан – да има своју фирму.

PRAVOSLAVQE - PRAVO@IVQE
Духовна ризница Тимочке Крајине

MESTO OPISMEWAVAWA TIMO^ANA

анастир посвећен Светим Апостолима Петру и Павлу налази се на 14
километара од Зајечара, у залеђу акумулационог језера Грлиште, у предивном
крајолику.Недавно је до самог манастира асфалтиран пут, тако да је лако стићи до светиње.
Малобројни подаци говоре да је манастир у Грлишту настао у старијем периоду
Средњег века. Према једном натпису који је
пронађен на црквишту јужно од села, каже
се да је изграђен у доба цара Страцимира
(XIV век).
Изнад улаза манастира налази се избледео натпис који говори да је манастир
1804. године дозидао поп Радосав Живковић, родом из Планинице, један од првих
устаника у овом крају.Манастир је био и средиште избијања устанка у Црној Реци. Један
од првих устаника поп Радосав Живковић се
1805. године о Ускрсу састао у манастиру са
кнезом Милисавом, извесним Ивком из Кривог Вира и са виђенијим људима и тада је одлучено да се крене у устанак. Поп Радосав
Живковић је најпре отишао у Ресаву, а затим
почетком 1807. године са Хајдук Вељком је
дошао пред Карађорђа са захтевом да добије војску, како би кренули на Црну Реку.
Овај манастир има значај и у описмењавању људи Тимочке крајине. Све до 1836. године у манастирском конаку је радила прва
и једина школа у овом крају, али је страдала
у српско – турском рату и више никада није
обновљена.

М

АРХИТЕКТУРА

Манастир је малих димензија. Основа
храма је у облику издуженог правоугаоника
са припратом и помоћном просторијом. Са
јужне стране је касније дозидан трем који је
вешто стилски уклопљен у целину. Купола је
полигонална (осмоугаона), са више прозора.
Апсида у пределу олтара има један мањи
прозор.
Манастирско двориште је ограђено
оградом од камених блокова који су делимично урушени.
Монашко и свештеничко гробље саслужитеља овог светог манастира се налази, тик
уз манастир, са северне стране. На њему се

ПРАЗНИЦИ
СПАЉИВАЊЕ МОШТИЈУ
СВЕТОГ САВЕ НА ВРАЧАРУ
ело Светог Саве беше сахрањено у Милешеву. У време турске тираније народ
српски скупљаше се над моштима свога
светитеља, да тражи утехе и
лека. Бојећи се, да се из тога
места не дигне буна на Турке,
Синан- паша београдски нареди те се мошти Савине пре-

Т

Манастир Светих апостола Петра и Павла у Грлишту

налази око 30 гробова са нешто мање надгробних споменика, од којих неки потичу из
XVII, XVIII и XIX века. У дворишту манастира
налази се дуборез у дрвету Светог Симеона
Мироточивог, као и звоник из 1885. године
са два звона.
Живопис није сачуван, а иконостас је
рад непознатог мајстора из XIX века.

ОБНОВА

Манастир је дуго био средиште духовног живота целог краја и у њему су се, поред
свакодневних служби, обављала крштења и
венчања мештана и људи из целе Тимочке
крајине.
У новије време радови на обнови манастирског комплекса отпочели су благословом Његовог Преосвештенства Епископа
тимочког господина Јустина, како би се створили неопходни услови за живот и боравак у
овој светињи која једног дана можда опет дочека нове монахе.
На обнови манастира се доста урадило,
несу у Београд, и ту
спале, на Врачару,
27. априла 1594. године, по старом , односно 10. маја по
новом календару.
Но са спаљивањем
моштију светитељевих обесни паша не
спали светитеља,
који оста жив пред
престолом Божијим
на небесима и у
срцу свога народа
на земљи.

али то су само припреме за оно што ће ако
Бог да бити, а то је потпуна реконструкција
манастирског конака (или изградња новог) и
поновно успостављање манастирског живота.
Знамо да је овај манастир, устројен у општежићу, имао пет монахиња све до 1967. године са духовником, руским свештеником
Порфиријем Борисенком. Касније је замро
монашки живот у овом манастиру.
Данас, на жалост, у манастиру нема монаха. У манастиру се држи служба о већим
празницима, а нарочито је посећен за време
Петровдана када је и заветина села.

ПОНАШАЊЕ У ЦРКВИ
Свети апостоли наређују да хришћанске
жене ступају у свете храмове у „пристојном
оделу, стидом и честитошћу да украшавају
себе, не плетеницама, ни златом, ни бисером,
ни хаљинама скупоценим; Него добрим делима, као што приличи женама, које се приволеше богопоштовању.“

O БОГУ И О ЉУДИМА
Самоубиство је смртни грех и пркос Духу
Светоме, који живот даје. Самоубиство је
утолико страшнији грех од убиства,што грех
убиства човек може још покајати, док за грех
самоубиства нема покајања.
Народ зна да се самоубиством вређају
небеса и изазивају поремећаји
у природи.
Свети Владика Николај
охридски и жички

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

НА ПРАЗНИК СВЕТОГ ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА

''ТИМОЧАНИН'' ПРОСЛАВИО КРСНУ СЛАВУ
едакција „Тимочанинa“ је прошлог
четвртка, на дан изласка првог броја,
прославила крсну славу светог владике Николаја охридског и жичког и излажење првог броја листа. Свештенство
црквене општине Зајечар најпре је обавило освећење просторија редакције, а
потом је пререзан славски колач.
- Свети владика Николај је некако
сам одредио да ће он бити заштитник
наше редакције, јер је без икаквог планирања број изашао баш на празник овог
нашег светитеља - рекао је власник и директор листа Дејан Грујић.
Протојереј Игор Ивковић, старешина
Храма Рођења Пресвете Богородице у
Зајечару, том приликом je новинарима
ове редакције честитао славу и нагласио
да је пред њима мукотрпан рад, јер су се
определили за служење истини.
Свештенство је редакцији „Тимочанина“ поклонило икону светог владике
Николаја.

Р

С.М.

ВЕ

Ве
Рајића
је од он
роватн
матича
жење,
сам ро
жано 2
и рође
говори
фото : Сека Милојевић

ШТА СВЕ ГРАЂАНИ ПИТАЈУ СЛУЖБУ 988 У ЗАЈЕЧАРУ

ДАЈТЕ БРОЈ ИНСПЕКЦИЈЕ
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕШЕВИ

• С. Божиновић
• Оператери зајечарске службе 988 покривају општине
збрињавање овија малоумници''. Назвао је
Зајечар, Књажевац, Неготин, Кладово, Бор, Мајданпек и човек који је рекао: '' Треба да пријавим ква
не знам да ли на жицама, или на телефон
Бољевац. По речима запослених, осим уобичајних питања, али
– испричала је шеф ове службе Александр
са друге стране жице понекад се чују и прави ''бисери''. Кад Митић.
Занимљива су и
год уграбе прилику, оператери запишу необична питања, и питања грађана који
кажу да би о томе могла да се напише читава књига.
мисле

Д

обар дан. Молим вас да ми кажете је л оно на серију `Чувари
плаже` стварно пада снег, ел бацају неке артије? – само је једно
од многобројних необичних питања.
Оператери кажу и да се често сусрећу са питањима која су чудно
формулисана.
-Примера ради, једна странка је питала који је број за трансплатацију деце у Београду, мислећи ваљда на клинику за вештачку оплодњу. Један позивалац је, желећи да јасније објасни слово ''с'' на које
је почињала одређена реч, рекао: '' Знате, `с` као флаша, ал стаклена!''
Скоро је један мушкарац тражио ''онај број што пали жене и мушкарци'', једном је тражен број телефона '' од оног Илић Милоја што је
јуче сахрањен''. Или, тражећи број телефона поправног дома у Књажевцу, позивалац је рекао: '' Дајте ми број у Књажевац, Центар за
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д а
службеници службе 988
морају све знати. Тако, позову и питају које је годиште Вера Матовић, да ли пада
киша у Неготину, да ли је слетео
авион из Франкфурта који је јутрос
кренуо у девет сати, колико треба плавог камена да би се
опрскао један хектар винограда. Једна госпођа је упутила
следеће питање: ''Је л знате неког старца за чување и који је њего
број?''. А један господин је питао:''Извините, број инспекције за о
клањање лешеви.'' Упућено је и питање: '' Имам 33 динара на рачун
колико могу да подигнем?''
У оваквим случајевима оператери објасне да не дају такве и

АЊЕ ДА СЕ МАТИЧАР ЗБУНИ...

е Данијеле Драгосавац из Мајданпека и Бориса
едерева, односно Дубоке у општини Кучево, једно
је ће матичар у СО Мајданпек, Звонко Вујовић, ветити дуже него друга. Јер, први разлог, да се збуни,
мао када је изговарајући датум рођења младорт 197... године, заправо изговарао датум када је и
онда и због тога што је, будући да је венчање одрила био у прилици да осим брака невести честита
Младенци се нису дали збунити, судбоносно да изјасно и гласно. Нека им је стрећно и дуговечно!

ЗАШТО БОР НИЈЕ ХТЕО РЕГИОНАЛНУ ДЕПОНИЈУ

ЂУБРЕ НИЈЕ ПРОФИТАБИЛНО

рича о одређивању локације за регионалну депонију у источној Србији
трајале су готово две године, колико
је представницима Бора и Зајечара требало да се договоре. Тачније, претходни
борски челник Драган Величковић је сматрао да би одлагалиште отпада требало да
буде на њиховој територији, али након
што је у прву фотељу града сео Бранислав
Ранкић ситуација се променила па је дата
С.В. сагласност да депонија буде у зајечарском
атару.

П

ормације. Ипак, најчешће се траже бројеви телефона где позивалац
је само штуре информације.
- Често грађани дају непотпуне информације, тако да им заиста
можемо помоћи. Један је питао: '' Могу ли да добијем број Ранчића,
и не оца него сина'', затим: '' Нови број мобилног телефона од Љушу ћелавог из Самариновца'', затим : Дајте ми број брата директора
анице и његово презиме'', ''Куј је број на Ђоку Циганина што га оно-

– Сматрам да то и није толико профитабилан посао колико се причало, па смо
после додатних консултација одлучили да
комплетан посао препустимо Зајечарцима
– каже Ранкић. – Предузеће које би управљало депонијом би запошљавало четрдесетак радника. Имајући у виду да је број
незапослених у борској општини већи од
7.000, ми морамо да се потрудимо да отворимо неке веће привредне комплексе, а
Зајечарцима желимо срећу у овом послу.
Д. С.

ШТА ЈОШ ПИТАЈУ
- Број телефона општине Неготин за попис
ствари умрле Ружице Пековић
- Да ли ви знате унапред, на пример, број телефона мобилног
- Број инкубаторске станице
- Како се зове улица што станују људи изнад
житопрометове продавнице
- Број за ментално изосталих у Неготину
- Ја сам приватна личност али из поште зовем
- Треба ми број млина где се прави брашно
- Имам телефон који показује телефон али ми
каже да је непостојећи број
- Дајте ми број од оног шофера Балдића, не
знам где живи али знам да пролази у Зајечар кад
иде у Беч
- Антересује ме број на неку агенцију која
врши визирање транзитни пасоши
- Молим Вас станите мало да се извињавам,
треба ми станица за иностранство
- Треба ми Венац агенција за посмртну
опрему
- Сачекајте да узмем оловку ништа не чујем

мад уфатила полиција''. Један је тражио
''Број у Халово на Миру грофицу и њен отац
Станко болничар'', а један ''Број на Чеду
електричара што станује на брдо у Књажевац''.
Оператери су били затечени и питањем
: '' Треба ми број од оног шофера Бадлића,
не знам где живи, али знам да пролази кроз Зајечар кад иде за Беч.''
По речима запослених у овој служби, често се тражи да се број
чита полако јер странке ''имају притисак, пишу левом руком јер им је
у десној слушалица'', а један позивалац је казао : '' Чекајте, мало лакше,
петлови ми лају.''
Иако су позиви непрекидни, оператери кажу да им посао уопште
није тежак, посебно што монотонију разбијају занимљива питања.
10. мај 2007.
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ТРАДИЦИЈА

ЧЕТВРТО ГОДИШЊЕ ОКУПЉАЊЕ ФАМИЛИЈЕ ДРАГИШИЋА ИЗ ПЕТРОВОГ СЕЛА

ДА СЕ ДЕЦА НЕ ЗАБОРАВЕ
•

С.Јурасовић

• Најзначајнији циљ сусрета потомака Љубице и Илије је
да се учврсте везе, а и да се упознају са новим члановима
породице који се рађају не само у родном селу већ и широм
Србије и Европе

отомци Љубице и Илије Драгишића из
Петровог Села код Кладова организовали су своје традиционално, четврто по
реду, породично окупљање. У предивном
амбијенту познатог излетишта између кладовских села Костол и Мала Врбица, окупи-

П

ло се четрдесетак чланова бројне фамилије
чијих чланова има у Петровом Селу, али и широм Србије и Европе. Како каже седамдесетједногодишњи Ђорђе Драгишић, други
син Љубице и Илије, који више од четрдесет
година живи у Пожаревцу, окупљају се без по-

Торту сваке сваке године припрема Драгана Драгишић

себног повода једном годишње са јединим циљем да им се деца, унуци и праунуци, међусобно не забораве.
Како сами кажу, дружења су им, баш као
и ово, увек весела и срдачна, али је ипак
најлепши тренутак за све њих када се упознају
са новим члановима фамилије рођеним између два породична скупа. Почасно место овогодишњег састанка, заједно са најстаријим чланом Станом Драгишић, имала је њена двомесечна праунука Јана, ћерка Ивана и Јелене
Драгишић, који живе у Нишу. Број потомака
Илије и Љубице, тако, мало по мало, са задовољством истичу Драгишићи, већ достиже

ВЕЛИКА ПОРОДИЦА
Заједно са потомцима Илије и Љубице,
на породичним скуповима окупљају се и
фамилије које су родбински повезане са
Драгишићима. Ту су Михајловићи из Раче
код Бајине Баште, Крчмаревићи из Брзе Паланке, Илићи из Скелана у Републици
Српској, Митровићи из Зајечара, Марковићи из Неготина, Стокићи из околине Великог Градишта, Тодосијевићи из Ниша,
Јовановићи из Пожаревца, Јанковићи из
Кладова, Милорадовићи из Малешева код
Голупца...
Најстарија и најмлађа: Јана са прабаком Станом
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осамдесет.
- Прадеда Илија и прабаба Љубица, рођена Јоковић, имали су четири сина - Радована, Ђорђа, Душана и Милутина, као и две
кћери - Милицу и Велику. Осим мог покојног
деде Радована, који има шесторо потомака, и
бабе Милице, која је има три кћери, сви остали имају по двоје деце - каже Иван Драгиши,
који је, заједно са Драганом Драгишићем и
Илијом Крчмаревићем, домаћин овогодишњег
дружења.
Иначе, како поносно истичу чланови ове
фамилије, Драгишићи воде порекло од претка који се звао Бура и који се 1642. године са
Чева иселио у Буроње. Припадају племену Озринићи, из Катунске нахије, у Црној Гори, а
крсна слава им је Аранђеловдан. Од XVIII
века породица се презивала Радовић, а средином XIX, када се у Петрово Село доселио
Драгиша Радовић са синовима Томом и Петком, млади су променили презиме у Драгишић, по имену свог оца.
Уз песму и игру, а и породичне приче које
се преносе са колена на колено, дружење Драгишића трајало је до дубоко у ноћ. Наредне године, домаћини скупа, који ће у знаку јубилеја
бити приређен у Петровом Селу, биће Лепосава и Веселин Драгишић.
Породица на окупу

ОРТАЦИ ИЗ САМАРИНОВЦА ОБРАЂУЈУ 100 ХЕКТАРА ЗЕМЉЕ

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ РЕКОРДЕРИ

еда Гаргауновић(63) и његов ортакак
Велимир Јоновић(55) из Самариновца,
гастарбајтерског села надомак Неготина јединствени су по томе што, за разлику
од већине мештана овог села, никад нису
били на привременом раду у иностранству.
Њих двојица, заједно са својим супругама,
што заједно, што појединачно, обрађују
преко 100 хектара земље. Плодне самариновачке оранице они узимају у закуп од свих
који желе да им дају. Власницима углавном
плаћају по 30 евра по хектару годишње, а
неки им дају и “за џабе само да се не запарложи”.
-Пољопривредном се бавим зато што то
једино знам да радим. Али не жалим се, ја
волим тај посао иако често останем “на нули”.
Невоља је што је и даље неизвесно која ће се
култура највише исплатити. Зато и сваштарим. Ове године највише имам сунцокрета,
па пшенице, јечма, кукуруза, тритикале. Прошле године одлично смо прошли са лубеницама, па сада бостан планирамо на три
хектара. – објашњава Чеда Гаргауновић који
поред заједничких 18 хектара које ради са
ортаком Вељом, сам са својом супругом
Зором обрађује 40 хектара.
Велимир Јоновић, дугогодишњи рекордер у производњи хлебног жита и сунцокрета, иако и даље ради несмањеним
темпом и сам са супругом Душанком обрађује 52 хектара, примећује да је, и поред
бројних обећања, пољопривредницима све
теже.
-Трудим се да не посустанем, мада је све
теже. Ја сам до сада произвео пшеницу да
прехраним целу Србију, али шта вреди кад је

Ч

цена 7,5 динара по килограму и не мења се
већ четири године, а све је поскупело. Поред
тога, нема више ни организованог и сигурног откупа, нестале су земљорадничке задруге, пумпе у селима су затворене па за
дизел гориво путујемо у град. – објашњава
Велимир Јоновић.
Највише се, кажу, тренутно исплати сунцокрет и овог пролећа највише су посејали
баш ту културу и то на преко 60 хектара,
затим пшеницу, јечам, кукуруз. Сами су у пла-

• С. Ј.

стеницима припремили 1.100 струкова расада за три хектара бостана
-Одлучили смо да све трошкове “ставимо на папир” и да на јесен тачно утврдимо
колико смо зарадили. Пре пар дана, рецимо,
само за фолију и црева за бостан дали смо
81.000 динара. Очекујемо добру зараду, али
никад се не зна. За оволики посао, ред би
био да нам месечна зарада буде бар 300 еура
по члану – каже Веља Јоновић, не кријући задовољство због успешног ортаклука.
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ

НА 14. МИРОЧКОМ ''ЈОРГОВАНФЕСТУ''

НЕ БЕШЕ ШАРЦА

ЗА МАРКА!

• Н. Станковић

• Успешна традиционална манифестација у натпевавању,
надигравању и витешким надметањима остаће упамћена и
по томе што је за легендарног Краљевића ат морао да буде
позајмљен из суседног села Штрпца - јер их у Мирочу нема!

а Мирочу, круни Ђердапа, у истоименом селу, и ове године о Првом мају се
окупило најмање две хиљаде људи
како би у празничном расположењу и прелепом амбијенту уживало пратећи витешко
надметање у старим заборављеним играма

Н

какве су скок у даљ “трупачке”, гађање потковицом у мету, гађање јабуке стрелом и
сличне, а и у натпевавању и надигравању
оних који изворном стваралаштву не дају да
оде у заборав.
Овогодишњи, 14. “Јоргованфест” на пла-

Муке за “Краљевића Марка”
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нинској лепотици овог дела Србије окупио
је 11 екипа са око 400 учесника из Рановца,
Подвршке, Кладова, Штубика, Плавне, Уровице, Кобишнице, Велике Јасикове, Рудне Главе, Мосне и села домаћина. Сви они представили су се у најбољем светлу. У спортском
делу такмичења домаћини су били без премца, док је у културно-забавном програму назив победника по други пут узастопно припао члановима Културно-уметничког друштва из Рудне Главе, који су имали најбоље такмичаре у категорији фолклорних група
одраслих, а и дечјих, као и одличне солисте.

ПОНЕЛИ ЗАВИЧАЈ
СА СОБОМ
Било је подоста оних који су пожелели
да сва дешавања на “Јоргованфесту” забележе. Зујале су камере, наравно, не само
службене са појединих телевизија, већ
много више приватне, узгред буди речено
најновије генерације, којима су наши људи
пожелели да део завичаја понесу са собом.

Најбољи вокални солиста ипак, по одлуци
стручног жирија, била је Љиљана Несторовић из Кобишнице, а најбољи инструменталиста Димитрије Германовић, виолиниста са
Мироча. Најбољим приказом народног обичаја представила се екипа Велике Јасикове,
а казивањем народних умотворина Александар Дујкић из Плавне. За “Вилу Мироча“
изабрана је мештанка Александра Милојковић.
Овај празник младости и лепоте, како
Мирочани доживљавају свој “Јоргованфест”
имао је срећу да га послужи време. За разлику од претходних година, када се с њим кубурило, село надалеко познато по војевању
Краљевића Марка и лепоти виле Равијојле
било је – у цвећу. Из сваког врта, из сваког
Најмлађи су, као и увек, привукли посебну пажњу
дворишта, без изузетка, било је пуно прелепог и негованог цвећа које је мамило по- мирис печења којим су госте дочекивале не се гости зажелели и препознатљиве трпезе
сетиоце, а мирис бујних тек процветалих јор- само кафане већ и свака кућа. Јер, на госте у којој доминирају мирочки сир и печење, а
гована донекле је гушио не мање пријатан су сви могли да рачунају, будући да је број по- и непоновљиве лепиње и димљено месо на
сетилаца вишеструко над- роштиљу, угоститељи су се за “Јоргованмашивао број мештана.
фест” добро припремили. Појединци су, ме- Било је овде и боље ђутим, мало претерали па су ангажовали и
посећених празника јор- музику која је повремено сметала учеснигована - “Јоргованфеста” - цима програма. Али, то је већ прича о нашим
са сетом се присећају и од- наравима и о томе како они са минималним
махују главама старине улагањима, или чак и без икаквих улагања,
крај препознатљивог бу- имају највише фајде од једне манифестације,
нара у центру села и тврде па губе сваку меру и успевају чак и да јој нада је много људи отишло, шкоде.
а сада се тек понеки, и то
То је, наравно, донекле бацило сенку на,
у овој прилици, нађе у иначе изузетно добру, организацију, за коју
свом родном селу.
су се побринули Мирочани уз покровитељ- Требало би да буду ство Скупштине општине Мајданпек, чији је
домаћини, а сада су го- председник, отварајући овогодишњи “Јорсти, и то из далека, из Ау- гованфест”, пожелео да још веома, веома дуго
стрије, Италије - јадикују буду добри домаћини својим гостима у овој
они који Мирочу памте и сличним приликама.
боље дане.
А тешка времена наступила су и за “Краљевића Марка”. Овде је обичај
да екипе у дефилеу кроз
село предводи коњаник,
за ту прилику опремљен
На жалост многобројних мештана, који
тако да наликује оном из
легенде. Ове године за ту су се за ову прилику и сами добро обезбеулогу Мирочани су реше- дили пиротехником, изостао је планирани
ње пронашли у оближ- ватромет, који су надлежни забранили због
њем Штрпцу, јер у свом опасности да се изазове пожар. Јер, и тог
селу немају коња ни за дана, недалеко од самог села, беснео је
лек, па су, дакле, Марковог пожар, у којем је изгорело 30 хектара
букове шуме и њеног подШарца морали да позајме! најквалитетније
млатка.
Као и увек у сличним
приликама, уверени да су

ИЗОСТАО ВАТРОМЕТ

“Вила Мироча” : Александра Милојковић
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ТРАДИЦИЈА

„МОЛИТВА ПОД МИЏОРОМ“ 12. МАЈА

ДА ЈЕ БРАВА
КАО МРАВА
• Н. Станковић

• Домаћа здрава храна и надметање у чобанским спортским дисциплинама оживљавају дух старих времена у овом
доскора заборављеном еколошком рају, где туризам враћа
наду у опстанак

од покровитељством Скупштине општине Књажевац и Завичајног музеја, и
ове године 12. маја биће организована
традиционална туристичко-културна и привредна манифестација "Ђурђевдански сусрети - Молитва под Миџором" у старопланинским селима Вртовац и Балта Бериловац.
У живописном Балта Бериловцу, у школском
дворишту, одржаће се спортско-забавне “чобанске играрије” и такмичења у спремању завичајних специјалитета и домаћих јела.
- Имаћемо такмичарски и ревијални део
манифестације у неколико категорија, као
што су припрема белмужа и јагњеће чорбе на
лицу места, изложбе старинских јела спремљених и сервираних на традиционалан начин,
сувенира и производа старих заната - каже
Драгица Јоцић, в. д. директора Туристичке ор-

П

ганизације Књажевац. - Биће и народних традиционалних специјалитета припремљених од
самониклог биља, здраве хране каква може
да се нађе још једино у овом крају нетакнуте природе на обронцима Старе планине. У
програму су традиционалне чобанске играрије “Секо, донеси ми млеко”, “Да је брава као
мрава”, “Вијење венаца” и старинске спортске
дисциплине надвлачење конопца, бацање
камена с рамена и скок у даљ из места.
Као и ранијих година, биће забавног
програма уз песму, свирку и рецитовање, а
неће изостати ни избор чобанске лепотице.
Све ове манифестације имају за циљ да
привуку туристе у доскора забити Буџак, како
се назива овај старопланински регион, чије се
лепоте откривају откако је кренуло уређење
новог зимског скијашког центра на Бабином

Учитељ Јован Живковић
зубу. Претходно, деценијама је трајало масовно исељавање горштака и економско пропадање овог регион, који личи на изгубљени
еколошки рај. Жива легенда и један од најбољих познавалаца прилика у Буџаку, учитељ у
пензији Јован Живковић, о томе каже:
- Средином прошлог века овде је живело готово 15.000 људи, а данас једва да има
1.500-2.000 становника. Штавише, и тај број се
стално смањује, јер су остале углавном бабе
и деде, а деца се раселила у Књажевац,
Зајечар, Бор, Ниш, Београд. Просечна старост премашује шесту деценију, а да подмлатка нема, сведоче и празне школе у некада

ЗЕЛЕНИ РАЈ
Национални
парк
«Стара планина» заузима
стотине хектара нетакнуте
природе, шума и ливада и
по природним лепотама
јединствен је у региону.
Највиши врх је Миџор
(2.168 метара), док су за
сада једини туристички
објекти хотел (60 постеља)
и планинарски дом (100 лежаја), смештени у подножју
другог по висини врха
Бабин зуб (1.755 метара).
Недалеко је бујан извор са
најхладнијом водом у
земљи, 4,8 степени и лети и
зими, а планина обилује и
другим лепотама и реткостима.

Призор са прошлогодишње „Молитве“
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АСФАЛТ ДО ВРХА
Врх Бабин зуб удаљен је од Књажевца
55 километара и до њега води асфалтни пут.
Сама мања деоница при врху још је макадамска да се не би нарушавао природни
амбијент. Друм је делимично реновиран и
проширен, а ове године планирају се
обимне реконструције. Води кроз занимљиве пределе, а успут могу да се посете
неке од знаменитости овога краја, као што
је средњевековна црква у селу Доња Каменица, клисура Коренатац...

најмногољуднијим селима овог краја, Ћуштици, Балта Бериловцу, Црном Врху...
- Када сам ја службовао, само у школи у
Ћуштици било је хиљаду ђака - са сетом се
присећа популарни учитељ Јова. - Сада у Кални, највећем месту Буџака, у клупама је једва
тридесетак малишана из неколико околних
села. Пред затварањем је и школа у Балта Бериловцу, која је прва отворена у овом крају
још крајем 19. века, јер сада у њој учи само
двоје ђака...
Наду у опстанак овог живописног краја
улива изградња новог туристичког центра на
Старој планини. Зимус су пуштене у рад прве

Зимска панорама Бабиног Зуба

две од укупно четрдесетак жичара колико се
планира да буде направљено на највишој
планини Србије. Овог лета треба да крене изградња новог хотела на Коњарнику, недале-

ко од почетне станице ски-лифта. Имаће
приближо три стотине постеља, дупло више
него што сада могу да приме постојећи хотел
и планинарски дом на Бабином зубу.

Раскошна лепота Старе планине
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ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ТИМОК

ТРАДИЦИЈА
ДУГА ПОЛА ВЕКА

• Мушка и женска екипа минулих деценија постизале завидне разултате који би били и бољи да су услови, пре
свега финансијски, повољнији

дбојкашки клуб Тимок из Зајечара има
традицију дугу преко педесет година.
За то време овај колектив је створио
велики број врхунских спортиста од којих су
неки били државни репрезентативци са интернационалним каријерама за понос.
Клуб је основан 28. новембра 1955. године. Први председник је био Станко Младеновић, мајор ЈНА, а први тренер Слободан
Живковић. Како се тада одбојка играла на
отвореном, први терен се налазио на игралишту ФK Тимок код болнице, затим у центру
града, да би се временом преселио на Краљевицу, а изградњом Спортске хале добио је
своје место у затвореном простору.
Прво званично такмичење је одржано
1956. године на коме је Тимок освојио пето
место. У то време првенство Србије се
играло турнирски, а већ следеће године у
Пожаревцу Зајечарци су заузели прво место
и наредних неколико година увек били пласирани међу првих пет екипа. На куп утакмицама млађе категорије су увек биле међу
најбољима у старој Југославији. Бржи напредак клуба почео је 1968. године, откада је
имао велики број репрезентативаца.
Пошто је рад са мушком екипом давао
резултате, 1973. године је основана и женска.
Прву првенствену утакмицу девојке су одиграле 1975. а већ наредне сезоне клуб се квалификовао за Прву српску лигу где се

О

•М. Богдановић

ПИОНИРИ И АСОВИ
Пионири одбојке у Зајечару су били
Пеђа Бочкарев, Братислав Ђорђевић, Бата
Раденковић и Мита Лалча. Касније су боје
клуба успешно бранили Драган Васиљевић,
Ненад Хуберт, Срђан Николић и Иван – Буца
Тошић.
Тимок је један од ретких овдашњих
клубова из чијих редова су потекли успешни интернационалци и репрезентативци попут Бранке Секулић, Бојана
Костадиновића и Драгана Станковића.
успешно такмичи преко 20 година.
Тимок је много урадио и у развоју одбојке у школама, на селу, образовању тренера, а на иницијативу овог колектива
основан је велики број клубова у целом региону. Као један од најуспешнијих периода у
раду ОК Тимок челни људи овог клуба издвајају крај осамдесетих и деведесете године
прошлог века.
Иако је до пре извесног времена изгледало да ће зајечарски одбојкаши наредне сезоне наступати у нижем рангу, они ће
захваљујући реорганизацији такмичења,
ипак остати
чланови
Друге
А
лиге.
Опредељење
овог клуба
је да се у
потпуности
ослања на

Пионири зајечарске одбојке путују на утакмицу

сопствени играчки кадар мада постоји могућност да за наредну сезону буде појача са
два бивша првотимца који су наступали у
Првој лиги.
Као и у осталим спортским колективима
ни у Тимоку финансијска ситуација није задовољавајућа. Челни људи клуба се сналазе
како знају и умеју. Највећу захвалност дугују
спонзорима и општини Зајечар која им је
омогућила бесплатан превоз на све утакмице. Велики издатак је и организовање
утакмица, јер су трошкови за судије и делегате изузетно велики. Други проблем који
мучи Тимок је недовољан број термина за
тренинге, па чак и ти термини нису временски адекватни, јер се дешава да женска екипа
са тренинзима почиње и у 22 сата. То је последица недостатка затворених спортских
објеката са којим се сусрећу све зајечарске
спортске екипе.
Што се тиче женске екипе ОК Тимок, она
је у експанзији, подмлађен је тим, а циљ за
наредну сезону је борба за виши ранг. Уз
добре припреме и мање осцилација у игри,
са искуством од годину дана заједничког
играња у Регионалној лиги, пласман у Другу
Б лигу је на дохват руке.
Доказ да за будућност не треба бринути
су пионири овог клуба, који су прошлог викенда освојили прво место на регионалном
такмичењу.

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
Да се ОК Тимок увек одазивао свим хуманитарним
активностима показује и то што ће наредне недеље угостити београдску Црвену звезду, а целокупан приход са
ове манифестације ће ићи за помоћ близанцима који су
оболели од мултиплекс склерозе и којима је хитно потребна операција. Црвена звезда ће у Зајечар стићи са
најјачим саставом, док ће домаћину у помоћ прискочити
највећи асови који су бранили боје Тимока.
Мушка екипа ОК Тимок данас
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ОНИ КОЈИ ДОЛАЗЕ: МАРКО ПАУНОВИЋ

НИ ОДИТА СЕ НИЈЕ НАИГРАО
•

• Као шеснаестогошњак заиграо у сениорско екипи Тимока
и већ трећу годину дрес са бројем 6 не препушта другима

кола фудбала Тимока успешно ради
преко десет година. У сезони 2002 /
2003 кадетска селекција коју је водио
врсни тренер Слађан Жикић успела је да се
пласира у Кадетску лигу Србије. Селекција
која је играла са Партизаном, Звездом није
успела да издржи ту јаку конкуренцију:
играла је у њој само ''једно лето'', али је афирмисала играче као што су Марко Пауновић,
Ивица Јовановић, Јасмин Ћатић, Стефан
Јоковић и друге који су ускочили са успехом
у сениорску конкуренцију. Најбоље се у тој
конкуренцији снашао Марко Пауновић који
је дебитовао за први тим са тек напуњених
шеснаест година. Приграбио је дрес са
бројем 6 и није га испуштао. Заиграо је прву
првенствену утакмицу Српске лиге 6. новембра 2004. године против Јединства у Параћину ( 0:1 ) и до сада одиграо далеко највише
од свих првотимаца, чак 71. Што је тако рано
заиграо за први тим може да захвали својој
конституцији, свом великом таленту, али сва-

Ш

како највише свом неизмерном раду. Јака
личност, живи крајње спортски и резултат
није могао да изостане. Имао је млађани, али
стамени штопер Тимока Марко Пауновић
дуеле са много квалитетних нападача, али је
ретко када био побеђен. Најдражи му је са ''
небеским скакачем '' Обиором Одитом из
Партизана. Није се Одита наиграо, увек га је
Марко надскочио.
Поред успешне игре главом, веома је јак
и у ногама. Има савршен преглед игре што му
омогућава да правовремено стартује и
најчешће узме лопту без фаула. Таква игра
доприноси томе да нема много посла са делиоцима правде. Његови стартови се ретко
када санкционишу дисциплинском мером.
Оваква '' играчина '' није промакла оку многих скаута, не само српских, већ и иностраних. Међутим, Марко стоји чврсто на земљи.
Жели да што више научи, да што више напредује. Време ради за Марка .
Пауновић на Куп утакмици са Партизаном

ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ ЗАЈЕЧАР

ТАЛЕНАТА ИМА, УСЛОВА НЕМА

• Уз све тешкоће са недостатком справа, оптимистички се очекује

пласман у Пионирску лигу Србије, а и помоћ спонзора

имнастички клуб Зајечар основан је 2004.
године и од тада је кроз њега је прошао
велики број деце, која полако стварају
историју овог спорта у нашем граду. Тренутно у овом колективу има више од 50 деце
различитог узраста, од четири године па навише, а има и неколико средњошколаца. Са
овом децом раде школовани тренери, професори физичке културе: Љиљана Субић, као
главни тренер, са помоћницима Александром Перић и Ненадом Живковићем.
- Има доста талентоване деце, преовлађују девојчице, али има и дечака. Гимнастика
је специфичан и тежак спорт, тако да је потребно око три године да би се постигао задовољавајући квалитет. А за то нама
недостају бољи услови за рад, да нам деца не
стагнирају. На пример, наша најталентованија такмичарка Марија Цветковић је прерасла своју селекцију, а да би прешла на
други ниво, потребне су нове справе, којих
ми немамо - каже Љиљана Субић.
У зајечарском колективу истичу да имају
изванредну сарадњу са клубовима из Ниша
и Крушевца, а од колега из града на Нишави
имају обећање да ће добити њихове справе
када они набаве нове. То би им, кажу, много
значило. До тада, спремају се за школско међуокружно такмичење које ће се одржати 21.
маја у Нишу. Из клуба ће на том надметању

Г

М. Николић

•

М. Богдановић
Новом Саду похађати курс за добијање лиценце како би могли још успешније да обављају свој посао.
Као главни циљ у наредном периоду у
овом спортском колективу истичу пласман у
Пионирску лигу Србије. Реалне шансе за
остварење овог плана постоје, али би у том
случају били већи издаци и неопходна би
била помоћ спонзора.
Тренинзи Гимнатичког клуба Зајечар
одржавају се понедељком, средом и петком
од 18 сати у просторијама ''Партизана'', па
сви заинтересовани малишани могу да дођу
и открију све чари овог лепог спорта.

наступати четрнаесторо деце, а очекује се да
се бар једно пласира у виши ранг. Иначе, чланови овог клуба су лане, први пут после 16
година, били учесници републичког такмичења. Марија Цветковић је тада заузела 22.
место од преко 60 такмичарки, што је веома
добар успех. Могла је и више, али је трема
учинила своје.
Сваке године у јулу мали гимнастичари
традиционално бораве у кампу на Јастрепцу
у оквиру припрема, где
уз њих бораве и деца
из Ниша, Крушевца и
Сремске Митровице.
Тамо се одржава и
првенство
источне
Србије, а предавачи и
демонстратори су познати професори са
Факултета
физичке
културе из Ниша и тренери репрезентације.
Како педагози кажу, и
деца и они имају много
тога да науче. Посебна
пажња се у овом клубу
поклања школовању и
усавршавању кадрова.
У јулу и августу ће тренери из Зајечара у
Чланови гимнастичког клуба Зајечар са тренерима
10. мај 2007.
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ИЗ СТАРИХ БРОЈЕВА ''ТИМОЧАНИНА''

ЗБОГ ДАНКА У АПСАНУ
• Илија Миленовић из Планинице за неплаћен дуг држави
кажњен са три дана затвора уз образложење судије: ''Кад
ти не даш као први газда, шта ћу да радим с ову сиротињу
и како ћу извешће да подносим власти кад се од мене
тражи'', а редакција је тврдила да казна није по закону
ало шале. Знамо
да ће наше читаоце насмејати
овај прилог к историји
наших Сливничара, стога га и штампамо без
икаквог коментара.
Рађено 28 Априла
1886 год. Планиница.
Пристаде председник овог суда и призва
Илију Миленовића овд.
и питао га је да плати данак. Илија изговори ја
немам нити могу за још
10 дана да ти платим данак, никако и руке размануо једно од друго,
кад ти не даш као први газда, шта ћу да радим
с ову сиротињу и како ћу извешће да подносим власти кад се од мене тражи.
После тога каза, пиши ћато да јавимо г. капетану, кад он не полаже новац за данак као
први газда којије нуђен и пређен два пут за данак да плати и остављен мује термин да данак
плати он није ктео.
Кад му је то саопштено он изговори
пиши коме 'оћеш ја данак не могу дати кад је
Илија то изговорио.
Кметје казао терај тега у апсу за три
дана а ти му састави решење даје осуђен да

сле избегао није ктео дасе јави да ја кад је дошао председник онје питао кам човек немага, избегао, није данак платио.
Решење
Да Илија Миленовић, тежак из Планинице
казнисе са три дана затвора због неповинење закона и упора његовог што се овако у канцеларију показао према параграфу 372 кри-

М

из држи затвора.
А седео је један сат у апсе и после је одма
пуштен да положи данак и он није ктео да плати, тоје онај човек штому је био син осуђен
због Бунт онто ради све упор властима, атако
ради и његов зет Жика Милијић бив. писар он
чини тужбе, иде противу власти све због његовог шурака које био осуђиван: да је ово исто
било сведочиће Милосав Р. Поповић писар и
Стојан Пешић пандур ово општине.
Разлог Судски
Према оваке околности донео сам.
Кмет главније отишао а помоћник је стао иупутио гаје из апсе да положи данак и он по-

НОВИНАРИ-ШАРЛАТАНИ

Крајем 1889. године ''Тимочанин'' је у рубрици ''Шаљива зрнца''
више него нешаљиво прокоментарисао писање друге новине –
''Домовине'', са очитим политичким набојем, оцењујући да је
ставши на страну напредњака имала ''у цељи'' да се ''убије
углед странци и влади радикалској...''

''Није нигде''. То је наслов једној белешчици у прошлом броју

''Домовине'', на коју се мож'да, не бисмо ни освртали, да
својом садржином не даје довољно потврде нашем тврђењу,
да шарлатани-новинари могу само шкодити угледу партије,
коју заступају. Ова се белешчица тиче изјаве г.г. В. Антића, иншпектора грађевине, да не припада ни једној политичкој партији. ''Домовина'' га опомиње да не заборави ''д а ј е о н н е к
а д а б и о а к. н а п р е д њ а к, и то с л у ч а ј н о б а ш о н д
а, к а д с у о в и б и л и н а в л а д и и г. и н ш п е к т о р а б
р и ж љ и в о а в а н з о в а л и'', ''м а д а ј е з а с в е о н е, к о
ј и т о г а г о с п о д и н а и з б л и же п о з н а ј у'', додаје иста
та ''Домовина'' после не пуна два реда, ''о д а в н о в е ћ ј а с н
30
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вичног закона.
28 Априла 1886 г.
ПРЕДСЕДНИК ОПЋ. СУДА
(м.п.) Милутин Миљкић
Писар
М. Р. Поповић
На овако срочен записник и судско решење редакција је додала примедбу:
Наведени параграф 372 крив. закона
гласи: Новчано од пет до петнаест динара да
се казне: 1) Механџије и гостионичари који нездраво или покварено месо кувају или пеку;
и т. д. и т.д. Али нигде нема у поменутом параграфу ''упор'' и ''против стајање власти''.

о, д а ј е он једно – велико ништа. Изгледа нам да гледамо на
лицу својих читалаца израз чуђења и неверица. Шта ћемо.
Тако баш дословице стоји написано у прошлом броју ''Домовине''. Ко год није дао оставку за мишљење, мора ове речи тумачити овако: Или су напредњаци за време своје владавине,
''брижљиво аванзовали'' и оне за које су знали да су – в е л и
к о н и ш т а, само ако су били ак-напредњаци; или су г. уреднику, Комарчићу, непозната и најобичнија правила логичног
мишљења, чему је, разуме се, природна последица да се
пише, не мислећи шта се, како се и о чему се пише. Трећега
тумачења не може бити. Било истинито једно или друго од ова
два, није добра сведоџба ни о напредној странци ни о садашњем шефу уреднику ''Домовине'', који ту странку и њену прошлост у јавности заступа и брани, јер нам га показује у слици
једнога шарлатана – незналице.
Пошто је пак шарлатанство природна последица полутанског
образовања, коме је верна пратилица безочна дрскост – то
сваки према овоме, може лако увидети, колико вере треба поклањати оним гадним измишљотинама, које се фабрикују по
редакцији ''Домовине'', ''М.Новина'' у цељи, да се убије углед
странци и влади радикалној.

ДОКОЛИЦА
АДВОКАТИ СВАШТА ПИТАЈУ У СУДНИЦАМА

ДА ЛИ ВАС ЈЕ УБИО?

• Службени гласник адвоката из Масачусетса почетком ове године објавио је
двадесетак аутентичних питања постављених сведоцима током судских расправа

***

- Сећате ли се колико је
било сати када сте прегледали тело?
- Аутопсија је започела око
пола девет ујутру.
- А господин Деннингтон је
Кажите нам докторе, је ли истина да кад у то доба био мртав?
човек умре у сну, тога није свестан до ујутру? - Не, седео је на обдук***
цијском столу и чудио се
Ваш најмлађи син, двадесетједногодишњак, због чега му треба аутопколико је он стар?
сија.

***

***

Јесте ли били присутни када су вас фотогра- - Да ли сте квалификовани
фисали?
да дате узорак мокраће?
- Квалификован сам од малих ногу.
***
***
Да ли сте били сами или није било никога?
- Докторе, пре него што сте приступили ау***
Да ли сте ви или ваш млађи брат убијени у топсији, јесте ли проверили пулс?
- Не.
рату?
- Јесте ли проверили крвни притисак?
***
- Не.
Да ли вас је убио?
- Јесте ли проверили дисање?
***
Колико су возила била удаљена у тренутку - Не.
судара?

***

Били сте тамо док нисте отишли, јел тако?

***
Колико пута сте извршавали самоубиство?
***
- Дакле беба је зачета 8. августа?
- Да.
- А шта сте ви радили у том тренутку?
***
- Она има троје деце зар не?
- Да.
- Колико је дечака?
- Ниједан.
- А девојчица?
***
- Кажете да степенице воде доле у подрум?
- Да.
- А, може ли се тим степеницама попети
горе?
***
- Господине Слатерy, били сте на прилично
дугом меденом месецу, зар нисте?
- Јесте, боравио сам у Европи, господине.
- А јесте ли са собом повели младу?
***
- Како се завршио ваш први брак?
- Смрћу.
- А чијом смрћу?
***
- Како би сте описали ту особу?
- Била је средњег раста, с брадом.
- Јел то био мушкарац или жена?
***
- Докторе, колико сте обдукција обавили на
мртвацима?
- Све моје обдукције обављам на мртвацима.
***
- Сви ваши одговори морају бити усмени, разумете? У коју сте школу ишли?
- Усмену.

- Дакле, могуће је да је пацијент још био жив
када сте отпочели аутопсију?
- Није могуће.
- Како можете бити тако сигурни, докторе?
- Зато што је његов мозак био у тегли с формалином на мом столу.
- Али, зар није могуће да је пацијент и поред
тога ипак био жив?
- Могуће је да је жив и да се данас негде бави
адвокатуром.

ПОКРЕТНИ БУДИЛНИК
колико се ујутро тешко будите и ако
сте навикли да притискате дугме за одлагање звоњаве сваких десет минута,
можете да купите најновији производ - сат
који после притиска на дугме побегне од
вас на други крај собе!
Сат је опремљен алармом, са духовитим методом буђења чак и најгорих спавалица: Када притиснете дугме за прекид
свирања аларма, активирају се точкићи на
сату, сат одскочи са стола, и откотрља се на
други крај просторије.
Да би га угасили морате да устанете из
кревета и потражите га, или ћете трпети
звоњаву док се не истроше батерије.

У

НАЈМАЊИ ЧОВЕК НА СВЕТУ
одитељи једног Непалца (14), високог
само 50 центиметра, тврде да је њихов
син најнижи човек на свету.
"Сазнали смо да тај рекорд држи једно
јорданско дете високо 64 центиметра. Али,
Кагендра је 14 центиметра нижи од Јорданца, због чега смо поднели кандидатуру
Гинисовој књижи рекорда", рекао је Мин
Бахадур Рана, председник фондације која
сакупља новац за Кагендру Тапу Магара.
Дечак, који има само 4,5 килограма, путоваће по Непалу како би се "сакупио
новац за његово образовање, медицинску
негу и будућност", казао је његов отац Руп

Р

Бахадур Тапар.
Како се наводи на сајту www.кхагендратма.орг млади Тапа, који је на родјењу
имао само 600 грама, воли да се "игра са камењем" и да се "клања Буди".
10. мај 2007.
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ДОКОЛИЦА
Zanimqivosti

Бар кодови за пацијенте
Након што је због замене лека један
мушкарац умро, на Новом Зеланду планирају
да уведу бар кодове за болничке пацијенте
како не би долазило до забуне приликом
давања терапије.
Према речима министра здравства Пита
Хогсона, бар кодови ће бити део
електронских историја болести и
здравствених картона како би сви били
сигурни да ће сваки пацијент добити
одговарајући лек.
Ова одлука је донешена након немилог
догађаја у којем је пацијент Марвин Мек
Алпини из Оукленда изгубио живот, због
дијагнозе која је погрешно одређена јер је
уз њу стављена факс порука о детаљима лека
другог пацијента
У последње три године због исте грешке,
живот је изгубило троје пацијената.

Мађионичари тужили
телевизије
Група од 49 мађионичара и љубитеља
магије у Јапану, поднела је Окружном суду у

Токију тужбу
против неких
телевизијских
станица јер су
у својим програмима откриле гледаоцима тајне
трикова које
изводе са новчићима. Мађионичари,
који наглашавају да је за
трикове потребно пуно
кре-ативности и вежбе, траже јавно извињење и одштету око 15.500 долара. Две телевизије емитовале су прилоге отоме
како се изводе трикови са металним
новцем крајем прошле године, након
открића необичног случаја у којем је менаџер једног мађионичарског клуба у
Осаки ухапшен јер је пробушио рупу у
кованом новцу да би изводио трикове.
У Јапану је уништавање новца законом
забрањено.

Непознатима оставио наследство
Португалац из аристократске породице, који је умро без потомака, тестаментом је имовину поделио на 70 особа чија је имна, по систему случајног узорка, нашао у телефонском именику.
Луис Карлос де Нороња Кабрал да Камара, којег пријатељи описују као усамљеника, ту одлуку је
донео још када је имао 29 godina и тада је, у пратњи два сведока тестамент оверио код једног адвоката у Лисабону.
На запрепашћење писара, затражио је телефонски именик и почео да случајно бира имена. Адвокат је тада почео да му поставља питања, да првери његово ментално здравље, али Луис је био
савршено свестан шта ради.
Да Камара, који је умро природном снрћу у 43. години живота, иза себе је оставио стан од 12 соба
у центру Лисабона, кућу у Гимараешу, аутомобил и 25.000 евра, које ће наследници поделити. Већина њих је, када је добила обавештање о наследству помислила да се ради о несланој шали.

P r a v i l o i g r e:

[ale
* Voze se mi{ i slon i stignu do
granice. Mi{ nema paso{, a slon ima.
Kako mi{ vide da carinik dolazi,
brzo re~e slonu :
Daj ti meni svoj paso{, a ti se provuci
da te ne vide !!!
***
* Za{to je mali crv tu`an?
Zato {to mu je mama oti{la na pecawe
***
* Za{to slon farba nokte u crveno?
Da bi se sakrio dok krade tre{we
***
* Zvoni telefon u policijskoj stanici i policajac se javqa,
upomo}, policija, policija, U{la mi
ma~ka u ku}u
Gospo|o, smirite se, pa to je samo
ma~ka,
Nisam ja gospo|a, ja sam papagaj
***
* Ide pile ulicom i pu{i cigaru.
Nai|e petao i ka`e,
Mali ugasi tu cigaru ina~e }u te
tu`iti ocu
A pile }e.
Zeznuo si se, matori, ja sam iz inkubatora
***
* Idu dva policajca ulicom i jedan
upadne u {ahtu i ka`e drugom
Zamalo da se udavim
A drugi }e na to
]uti, da je bila zatvorena, ne bi mogao
da iza|e{
***
* Sedi Perica na drvetu i jede banane.
U tom ~asu nai|u i wegovi drugari, pa
mu ka`u:
Perice, majmuni su odavno si{li sa
grane!
Na to im Perica odgovori:
Vidim.

Popunite tabelu tako da svaki red, svaka kolona i svaki 3 h 3 blok sadr`i brojeve od 1 do 9.
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Sudoku 2

[ah - mat u dva poteza

ВОДОРАВНО
1. Врста новинарског рада, 15. Женско име, 16. Он даје знак за
почетак трке, 17. Малтерисање, 19. Преваре, обмане, 20. Део
српске народне ношње, 21. Није домаћи, 22. Град у Италији, 23.
Прилог за место, 24. Тона, 25. Динар, 26. Која се односи на вуну,
27. Градић у Словенији, 30. Мера за површину земље, 31. Саша
Илић, 32. Француски генерал Жан (командант међународних
снага у Босни), 33. Реомир, 34. Ароме, 37. Треће слово азбуке, 38.
Јод, 39. Да (италијански), 40. Домаће животиње, 41. Бодља, 43.
Машина за копање и избацивање земље, 45. Универзитетски
град у Енглеској, 47. Лагани, 49. Радијус, 50. Божидар Аџија, 52.
Место у Боки Которској, 54. Растајање, 57. Становник европске
државе, 58. Хидроелектрана са слике, 59. Хемијска ознака Бора,
60. Држава у Африци, 62. Показна заменица, 63. Прастановник
Италије, 64. Други вокал, 65. Узвик чуђења, 67. Мушко име, Исидор, 68. Азот, 69. Грчко острво у Егејском мору, 71 Подносилац
извештаја, државни чиновник.
УСПРАВНО
1. Слик, срок, 2. Људи склони авантурама, 3. Енглески хемичар и
физичар (1766-1844), 4. Камата (мн.), 5. Дубровачки песник и
писац Динко (1536-1607), 7. Други вокал, 8. Пост скриптум, 9.
Страно мушко име, 10. Инструментална композиција слободног
облика, 11. Италијански град на Јадрану, 12. Енглески мајор, члан
Мисије при Врховном штабу НОБ-а , Џон, 13. Особа женског пола,
14. Убирачи аренде, 18. Ејуб од миља, 23. Поклон, 26. Вукодлак,
27. Ископ у земљи, 28. Неодевен, 29. Азот, 32. Метар, 35. Чилеански тенисер, 36. Енглеска племићка титула, 39. Место у Босни, 42.
Наредба, заповест, 43. Бистро стање, 44. Европа, 46. Прилог за
место, 48. Мале касе ( итал.), 51. Врста пешуна, 53. Неон, 55.
Мушко име од миља, Тодор, 56. Претерати са алкохолом, 59. Оно
што је сувишно, непотребно, 61. Личност из Грчке митологије (
украо златно руно), 66. Страно женско име, 68. Наша негација,
70. Ауто ознака Аранђеловца, 71. Рачун.
А. Новаковић

СУДОКУ 1: 758213469-913546782-264897135-641759328-537682941-829431657-476125893-195368274-382974516 СУДОКУ 2: 514723968-289615734-763489521-137952846692348157-845176293-421537689-356891472-978264315 ШАХ: 1...Tb1: 2.Dd2#; 1...Kc1: 2.Dc2#; 1...Sc1: 2.Lc2#
УКРШТЕНЕ РЕЧИ: ВОДОРАВНО - 1. РАДИО РЕПОРТАЖА, 15. ИВАНКА, 16. СТАРТЕР, 17. МАЛТАЊЕ, 19. ОПСЕНЕ, 20. АНТЕРИЈА, 21. СТРАН, 22. ТОРИНО, 23.
ДО, 24. Т, 25. Д, 26. ВУНЕНА, 27. РАДГОНА, 30. АР, 31. СИ, 32. МОРИОН, 33. Р, 34. МИРИСИ, 37. В, 38. Ј, 39. СИ, 40. ПСИ, 41. ТРН, 43. БАГЕР, 45. ИТОН, 47. ЛАКИ, 49.
Р, 50. БА, 52. РИСАН, 54. РАСТАНАК, 57. ЕСТОНАЦ, 58. ЂЕРДАП, 59. Б, 60. ЕТИОПИЈА, 62. ЊЕН, 63. ИТАЛ, 64. Е, 65. АУ, 67. ИЗА, 68. Н, 69.ТАСОС, 71 РЕФЕРЕНТ УСПРАВНО - 1. РИМА, 2. АВАНТУРИСТИ, 3. ДАЛТОН, 4. ИНТЕРЕСИ, 5. ОКАРИНИСТ, 7. Е, 8. ПС, 9. ОТО, 10. РАПСОДИЈА, 11. ТРСТ, 12. АТЕРТОН, 13. ЖЕНА, 14. АРЕНДАРИ, 18. ЕЈО, 23. ДАР, 26. ВУНЕНА, 27.РОВ, 28. ГО, 29. Н, 32. М, 35. РИОС, 36. ИРЛ, 39. СРБАЦ, 42. НАРЕЂЕЊЕ, 43. БИСТРИНА, 44. Е, 46. НА, 48. КАСЕТЕ, 51. АК,
53. Н, 55. ТОДО, 59. БАЛАСТ, 61. ЈАСОН, 66. УТЕ, 68. НЕ, 70. АР, 71. Р.

РЕШЕЊА
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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 12. 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 11. мај

Ч Е Т В Р Т А К 10. 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 13. 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 14. 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 16. 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 15. 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)

ПРЕДЛОГ

300: Битка код Термопила
Заснован на епској графичкој новели Франка Милера, филм "300" је авантуристичка прича о историјској бици код Термопила у којој се краљ Леонида
(Герард Бутлер) са 300 Спартанаца борио
до смрти против Ксеркса и његове,
бројно неупоредиво веће, персијске
војске.
Та жртва инспирисала је целу Грчку да
се уједини против Персије, што је допринело настанку и развоју демократије.
Овај филм доноси на велико платно Милерову (Град Греха) графичку новелу комбинујући акционе сцене и виртуелну
позадину која осликава његову верзију старог историјског догађаја и предања.
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НАГРАДАНА ИГРА

УПОЗНАЈМО КРАЈИНУ
Поштовани читаоци, од првог броја нашег листа почели смо 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 ћете слати на адресу редакције: ''ТИМОЧАНИН'' Тржно-пословни центар Краљевица бб, ламела б, 19000 Зајечар.
ГАМЗИГРАДСКА ЗАГОНЕТКА
Захваљујући истрајности и залагању Векослава Поповића, тадашњег управника Народног музеја у Зајечару, систематска истраживања
Гамзиграда отпочела су 1953. године. Златно доба Гамзиграда наступило је 1970. године, откада је до своје преране смрти 1996. године, археолошким истраживањима руководио академик проф. др Драгослав
Срејовић, који је Гамзиграду обезбедио истакнуто место у светској археологији, какво му по његовом значају и припада.
Већ у току првих година истраживања, откривањем луксузне грађевине са мозаичким подовима раскошне лепоте, доведена је у питање
претпоставка да се ради о споменику римске војне архитектуре.
Гамзиградска загонетка коначно је одгонетнута 1984. године када
је откривен велики блок од туфопешчара, са уклесаним натписом FELIX
ROMULIANA.
Утврђено је да је тај назив касноантичке палате дат по имену мајке
(Romula) римског цара Галерија (293-311) рођеног и сахрањеног на том
тлу.

Питање: Ко је обезбедио да Гамзиград постане светски
познати археолошки локалитет?

КУПОН 2
Тачан одговор је
Име и презиме
Адреса
Телефон
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ФЕНОМЕНИ

ЧУДНА ПОЈАВА МЕЂУ МЛАДИМ ЗАЈЕЧАРЦИМА

У МОДИ СУ
МРТВАЧКЕ
ГЛАВЕ
• С. Божиновић

• Међу многобројним натписима на страним језицима има
и таквих за које власници гардеробе уопште не знају шта
значе

а улицама Зајечара све је више
младих, али и најмлађих, који на
гардероби имају у најмању руку
необичне амблеме. Најприметније су
мртвачке главе које се буквално кезе са рукава, џепова или панталона.
- То није мртвачка глава, већ знак ''Панишера'' – објаснио нам је М.Н.(13). –Тоје
један много храбар лик који убија лоше

Н

момке и свети се. Постоји филм о њему, постоји стрип и игрица. Он штити невине, а на
мајици увек носи свој симбол – мртвачку
главу са искеженим зубима.
На зајечарској пијаци може се купити
гардероба са овим ''осветничким'' симболом
и скупља је за неколико стотина динара од
оне без икаквихсимбола
- Мртваци се одлично продају, тражена

Продавачица - Суада Мемић
је та гардероба, а кад немамо ону искежену,
онда купују и обичну главу. Мислим на
мртвачку са две коске, као што је на мишомор – објаснио нам је један продавац.
На другом месту по потражњи, кажу
трговци на бувљаку, су мајице са знаком пентаграма. Међутим, тешко је доћи до такве
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гардеробе, тако да су петокраке одлична замена. Млади углавном и не знају шта представља знак пентаграма, али зато знају шта је
петокрака.
-Петокрака је знак за Русију – рекао нам
је један купац омладинац.
Продавачица Суада Мемић каже да се
мајице са овим знаком најбоље продају. Чињеница је да су петокраке западни тренд у
ретро фазону.
На жалост, млади углавном и не знају
какве све знаке носе на себи. Тако, многобројни кинески симболи, или кинеска слова,
красе њихову гардеробу, а ко зна шта представљају и значе. Са натписима на енглеском
је лакше: на пијаци се продају и мајице за
трогодишњаке на којима пише '' прљави
зид'', а слова су написана тако као да са њих
капље крв.
Одлично се продају и мајице које рекламирају Емирате, односно њихову авиокомпанију. Плануле су и мајице на којима
пише: ''италијански жиголо, први пут џабе,
после 800 долара''.
Рекламира наша омладина све од реда,
мало исток, мало запад. То би, отприлике
било, као да Кинез насред Пекинга прошета
на мајици неко српско обележје, или као да
Американац усред Њујорка стави нашу
шајкачу...

Врeменска прогноза за
Тимочку Крајину

Четвртак
10. мај
Петак
11. мај
Субота
12. мај
Недеља
13. мај
Понедељак
14. мај
Уторак
15. мај
Среда
16. мај
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Delimi~no obla~no
Izlazak Sunca: 5:19
Vla`nost: 50%; pop. 61%
Padavine: 10% ; pop. 0%
Sun~ano - popodne ki{a
Izlazak Sunca: 5:17
Vla`nost: 44%; pop. 58%
Padavine: 0% ; pop. 30%
Pquskovi
Izlazak Sunca: 5:16
Vla`nost: 55%; pop. 64%
Padavine: 60% ; pop. 60%
Pquskovi
Izlazak Sunca: 5:15
Vla`nost: 53%; pop. 59%
Padavine: 40% ; pop. 20%
Delimi~no obla~no
Izlazak Sunca: 5:14
Vla`nost: 47%; pop. 52%
Padavine: 0% ; pop. 0%
Delimi~no obla~no
Izlazak Sunca: 5:12
Vla`nost: 47%; pop. 60%
Padavine: 0% ; pop. 0%
Sun~ano
Izlazak Sunca: 5:12
Vla`nost: 54%; pop. 63%
Padavine: 0% ; pop. 0%

