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РЕЧ УРЕДНИКА

НЕОЧЕКИВАНИ САВЕЗ
•

Зоран Ерак

• Оно што је било скоро незамисливо десило оне ноћи када је коначно
формирана републичка влада: на истој страни су се нашли СРС, СПС
и коалиција окупљена око ЛДП Чеде Јовановића
ада је ономад у ситне сате у
парламенту некако изгласана нова
републичка влада и тиме коначно
стављена
тачка
на
тромесечно
нагањање партија које је чине, један
детаљ је сигурно завредео пажњу. У
ускраћивању
подршке
новом
Коштуничином кабинету на истој страни
су се нашли они који ни у чему немају ни
приближно идентичне ставове: СРС и
СПС, и ''чедисти'''. Тај доскора
незамислив
савез,
ето,
профункционисао је у тренутку када се
уистину радило о крупном политичком
питању за земљу.
Док су прве две странке одлуком да
не блокирају процес формирања владе
у последњи час, како не би били
изазвани нови потреси на политичкој
сцени са несагледивим последицама,
ипак жестоко критиковала будућег
премијера и
министре, коалиција

К

окупљена око Либерално демократске
партије је, иако и она против владе, била
је некако уздржана. Наравно, изручила
је следујућу порцију жучи у лице
Коштуници и касније се, као и остали,
повукла
из
простора
могуће
опструкције.
Можда је то некима промакло, али
дан уочи одлучујућег парламентарног
гласања у Београд је дошао високи
функционер Европске уније и у свој
распоред политичких контаката, поред
већ уобичајених са Тадићем и
Коштуницом, уврстио и сусрет са –
Чедомиром Јовановићем!
То је, колико је аутору ових редова
познато, први пут да се највиши
европски представници од 2.000. године
у нашем главном граду после
председника, премијера и евентуално
шефа дипломатије, састају и са неким
страначким лидером, па још са
опозиционим!
Шта је поменути функционер имао

ново да саопшти, затражи, наложи, или
ко зна шта већ, млађаном лидеру
''новоевропске'' усмерености, може
само да се нагађа. Али, мало је
вероватно да је дошао овде да би му
Чеда делио лекције. Пре ће бити да је то
био брифинг за човека на кога се рачуна,
оно што би на Б92 звали ''инсајдер''. А са
њима ствари нису једноставне: могу да
одиграју игру па да потом буду
једноставно – шутнути! Јер понекад баш
и није згодно бити превише одан.
Иако ''искаче'' из ове теме, када је о
цени оданости реч, вреди подсетити на
истинит догађај када је некадашњем
лидеру СССР Никити Хрушчову
запретило рушење с власти државним
ударом. Легендарни маршал Жуков је то
спречио и о томе обавестио шефа
државе и партије. Хручов га је, уместо да
му захвали – сменио!
Образложење је билo: ако може да
покрене армију у моју корист, онда би
могао и против мене!

ИЗ САДРЖАЈА
6-7 Погледај смеће своје грађанине
9 Анкета - Добро смо прошли
12-13 Хероин ми отео дете
14 - 15 Најдужа шпиља у Србији
18 Слаба вајда од књига
24-25 Заборављене литије
29 За годину дана 800 медаља
24. мај 2007.
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ЕКОЛОШКА КУЛТУРА У ТИМОЧКОЈ КРАЈИНИ НА НИСКОМ НИВОУ

ПОГЛЕДАЈ СМЕЋЕ
СВОЈЕ, ГРАЂАНИНЕ

• Дописници “Тимочанина”
• У Зајечару, Бору, Мајданпеку, Доњем Милановцу грађани не могу да се похвале ревношћу у одржавању чистоће, а ''резултате'' њихове неодговорности у облику многобројних
дивљих одлагалишта свакојаког отпада не могу да у потпуности отклоне комуналне
службе

целој Тимочкој Крајини постоји једна готово истоветна
слика у свим местима, покрај свих путева, на пропланцима
и у шумама, у рекама и потоцима
– а то су брда смећа. Бачено ко зна
кад и тамо где му није место, одолевајући времену, стоји и опо-

У

Европе, требало би да је Боранима екологија и чистота града на
првом месту. Међутим, то је случај само у центру, док у старом
делу града евидентно недостају
контејнери па житељи избацују
смеће и половне ствари мимо
места одређених за то. Тако, сав

цијом, а Борани су само требалo
да почисте око својих кућа. Међутим, мало њих се одазвало овој
акцији за чистији град.
Иако је број контејнера у граду мањи него што би требало, грађани, уместо да сачувају оно што имају, увелико их

Огледало наше културе

миње на нашу негативну еколошку свест, на уништење наше
природе. Нисмо ми данашњи Тимочани створили природне лепоте наше Крајине, али смо ми ти
који је уништавамо.
Узимајући у обзир да је Бор
један од најзагађенијих градова
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посао чишћења пада на комунално предузеће, док грађани готово да не обраћају пажњу на
хигијену града. Пример за то је и
недавна акција пролећног чишћења. Запослени у комуналном
предузећу су изашли на улице
са свом потребном механиза-

уништавају, и то из обести. У томе
предњаче млади који током ноћи
за време викенда поломе по неколико контејнера.
Посебну опасност изазива
медицински отпад бачен на отворену депонију као што је то случај
у Бору. Ветар разноси употреб-

љене вате, шприцеве и понеку
кесу у којој су остаци људског
ткива. О томе се зна, али решења
за сада нема.
Што се Зајечара тиче, судбина
медицинског отпада је за нијансу
боља.
- Ми га бацамо у затворене
контејнере ограђене жицом, а
њих касније одвозе радници Јавног комуналног предузећа''Краљевица''. Наручили смо котао за
уништавање медицинског отпада
и очекујемо да га ускоро добијемо
од Министарства здравља – рекао
нам је помоћник директора
зајечарског Здравственог центра
примаријус Драгослав Калиновић.
Улице Зајечара, нарочито оне
даље од центра града, препуне су
папирића, кеса, пластичних флаша. Отпад се налази и поред контејнера, а у неким деловима Тимока ђубре је направило мали водопад. Баца се свуда, ко где стигне.
- У граду тренутно имамо око
500 контејнера, а за око месец
дана стићи ће још 200. Старе контејнере повлачимо ради поправке и опет их враћамо на старо место. Морам да нагласим да три
пута месечно испразнимо сваки
контејнер, а у неким улицама је то
свакодневно. Долазимо и по позиву грађана и то у року од 24
сата. Један од запослених је референт који је задужен да обилази град и проверава чистоћу.
Што се медицинског отпада тиче,
те контејнере из болничког круга
одвозимо на депонију и они се
празне на посебном месту, а након тога се тај отпад затрпава

земљом – рекао нам је директор
''Краљевице'' Милош Јотовић.
Слика града била би другачија када би Зајечарци бар мало
повели рачуна о чистоћи. Често се
може видети како се из аутомобила избацују лименке или празне паклице цигарета, или како
пролети кеса са отпадом из неке

вишеспратнице.
На подручју општине Мајданпек постоје на десетине дивљих
депонија, а колико их је тачно, то
нико не зна. Само на подручју
Националног парка Ђердап прошле године их је било 40, и то
највише крај водотокова. За
трајним решењем се и даље тра-

ЕКОЛОШКЕ УМЕСТО
ПЛАСТИЧНИХ КЕСА
У продавницама Тимочке Крајине чак и за ситне куповине добије се
пластична кеса. Ни услужни продавци, ни потрошачи не размишљају о последицама, о неколико хиљада година колико је потребно
да би се онеразложиле на отпаду.
Земље Европске уније, а нарочито Француска, крупним корацима иду ка избацивању пластичних кеса из свакодневног живота.
У свим хипермаркетима ове земње потрошачи више не добијају
пластичне врећице, већ им се пружају две могућности. Прва је да
купљене артикле сместе у папирнату, а друга је да купе еколошку
кесу која се изузетно брзо разлаже. Сваки купац може да донесе
своју еколошку кесу када се оштети и замени је у маркету за нову.
Да би се покрило финансирање оваквих кеса незнатно су повећане
цена на свим артиклима.

Још само да неко однесе ове пластиканере...

га, а једини конкретни потези су
они које је повукао Национални
парк Ђердап санирајући неколико дивљих депонија. Конкретни
потез повукла је и Месна заједница Доњи Милановац набавком
10 жичаних контејнера за одлагање пластичне амбалаже, једино
недостаје да се благовремено
празне.
Посебан проблем представ-

ња смеће у селима. Ту су сами
мештани одредили где ће бацати
отпад, углавном где им је најзгодније. Угинуле животиње се често
бацају у најближу реку.
Остаје чињеница да је Крајина
више него прљава, и то искључиво због немарности грађана. На
жалост, за сузбијање нашег менталитета постоји само један начин
– високе новчане казне.

НА „ЗЕЛЕНОЈ“ МАПИ КЊАЖЕВЦА МНОГО „ЦРНИХ ТАЧАКА“

ЂУБРЕ НА СВЕ СТРАНЕ

• „Дивљих“ депонија има на прилазима граду и око села, а дим и
смрад од „легалне“ осећају се понекад и у центру. Топлана зимска
ноћна мора, а загађење Тимока достигло размере еколошког злочина

ао ретко који град у Србији,
Бог је Књажевчане наградио прелепом природом.
Али, на „зеленој“ мапи града на
два Тимока много је „црних тачака“ због којих сада мало ко
црвени. Оно што је видљиво на
улазу у град сваком странцу су
„дивље“ депоније. Када се долази из правца Ниша одмах пада у
очи гомила ђубрета набацана
на обали Сврљишког Тимока код
моста недалеко од Циганмале.
Ово насеље је прича за себе
јер кроз њега мора да се прође
затвореног носа. Један једини
контејнер у овом делу града редовно је препуњен. Око њега
обично има бар још толико сме-

К

ћа по коме често ришкају свиње,
а развлачи га чопор паса луталица. И на околним падинама испод кућа набацано је „препотопско“ ђубре и гомила олупина,
старих кухињских уређаја и аутомобила. Низ „нишки пут“ слива се прљава вода која цури из
дворишта неодговорних домаћина које нико не упозорава ни
кажњава што кваре и руже изглед града код сваког путника
који овуда прође.
И они који долазе из правца
Зајечара често морају да затворе прозоре кола. Градска депонија на Бошеву смрди на далеко,
а нема дана да ђубре не гори. Непријатан дим који зауставља дах

шири се и до центра града, а становнике предградског насеља
Липар тера у „кућни притвор“.
Када дуне ветар ка њима, од
тешког задаха морају да беже у

“Дочек” на улазу у Књажевац

24. мај 2007.
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куће и затварају прозоре.
„Дивљих“ депонија и баченог ђубрета има и на туристичкој магистрали ка Старој планини. Скрајнути друм за излетиште Бараница, многи неодговорни
мештани користе да истресу
приколице са ђубретом. Који километар даље на обали Трговишког тимока крај самог пута
велика је „дивља“ депонија. Додуше, општина је пролетос уклонила смеће које овде бацано годинама, али није прошло много
времена и опет га има.
Посебна прича су
књажевачке реке. Оба
Тимока, Сврљишки и
Трговишки, из којих је до
пре коју деценију могла да
се пије вода, сада су претворени у колекторе, а
њихова корита и обале
у неконтролисана ђубришта. Некадашњи лепи
спруд на Трговишком
Тимоку крај истоименог приградског насеља, затрпан је толиком
гомилом смећа да ће
сигурно бити потребне деценије да
се оно очисти, ако то
уопште више може да
се изведе и све врати у

првобитно, природно стање.
Слично је и са Сврљишким Тимоком чије обале надомак града
У већини некада бистрих планинских река у селима око Књамогу да послуже за снимање
еколошких хорор филмова. Пра- жевца нема „ћораве“ рибе, ракова ни другог живог света. Страдао
во је чудо да у рударском месту је због пестицида којима се прска воће. Ови отрови сливају се у
Подвис који лежи на овој реци речна корита када их спере киша, а све „досољавају“ неодговорни
десетак километара узводно од воћари. Готово без изузетка сви одлазе на реку да исперу атомиКњажевца, до сада није избила зере и прљаву отровну воду изливају у водотоке.
зараза. Овде се у воду баца ђубре са фарме кокошака, а угинула „депонује“ у напуштено рударско потврђена у окружном да фарма
ж и в и н а окно. Оно је пуно воде која се мора да се сели.
Ништа савесније не односи се
подземним токовима слива у
Сврљишки Тимок, препуна опас- према Тимоку ни књажевачка
фабрика сирева „Џерси“. На нених бактерија.
Стојадин Спасић из Месне давној седници градске скупзаједнице у Подвису каже да штине одборник доктор Звонко
приватна кокошарска фарма не Алексић упозорио је да се из њеиспуњава 15 од 16 прописаних них погона баца сурутка у канаеколошких и санитарних услова( лизацију, што не би смело. Поједини који испуњава је да има следице су катастрофалне јер
воду). Али, упркос силним се колектор излива у Сврљишки
решењима општинских, Тимок код ушћа са Трговишпа и републичких ин- ким,недалеко од градске пијаце.
спекција, наста- Одатле најмање пет километара
вља да ради иако низводно, Бели Тимок је „мртва“
је смештена на река. Велике количине сурутке и
само пар метара од киселине којима се испирају сустамбених зграда у дови за прављење сира, убијају
којима живе људи живи свет,а речно дно прекрипринуђени да трпе вено је пихтијастом масом која
несносан смрад ће тешко моћи да се очисти.Иако
под прозором.Не је ситуација алармантна, међупомаже ни пресу- тим, није донет закључак да се
да општинског суда, неодговорни казне.

УБИТАЧНО ПРАЊЕ

ДИМНА БОМБА
Књажевачка топлана смештена је усред кварта недалеко
од градске пијаце, а подигнута
је на месту некадашњег парка.
Њени дотрајали котлови и димњаци без филтера одавно је
требало да иду у старо гвожђе.
Али, топлана се не сели, а
оштар дим који куља из њених
оџака током грејне сезоне,
гуши станаре само неколико
метара удаљених кућа. Понекад
надкрили пола града, и без марамице на носу не може да се
иде, а о сушењу веша или отварању прозора нема ни говора.
Становници кућа у близини
топлане већ деценијама бију
битку за њено исељење, али
иако је подигнута са привременом дозволом, општинари је не
дирају.
Прљавштина плива по Тимоку
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АНКЕТА

КАКО СУ ЗАЈЕЧАРЦИ ПРИХВАТИЛИ НАШ ЛИСТ

ДОБРО СМО ПРОШЛИ

• Од 709 испитаних суграђана 398 су се изјаснили да су ''Тимочанина'' имали у рукама, а прве оцене нас охрабрују мада нас неће
заваравати. Иако је велика већина анкетираних високовредновала садржај листа, дужну пажњу ћемо поклонити и онима који
су нас негативно оценили

ко је судити по првим реакцијама грађана Зајечара,
''Тимочанин'' је положио
испит и то са прилично добрим
оценама. До тог закључка смо
дошли на основу анкете коју
смо прошле суботе спровели на
улицама града.
По изузетно кишовитом времену, на молбу да одговоре на
питања наших сарадника одазвало се 709 суграђана и, што
нас посебно радује, мало ко је
одбио да да то учини. Испоставило се да 311 њих нису уопште
информисани о почетку излажења нашег и вашег листа, ни
преко телевизијског екрана, радио програма, билборда или,
пак, преко пријатеља, што нам је
врло корисна информација. Јер,
десило се, поготово када је реч
о првом броју, да су дистрибутери ''Футура плус'' и ''Траг прес''
оманули у распоређивању листа
па се, тако, десило да су и нека
места Тимочке Крајине заобиђена у целини као, на пример,
Мајданпек.
Наши анкетари су установи-

А

ли да је 398 суграђана који су
читали лист информисано о
изласку ''Тимочанина'' највише преко телевизијских
екрана – 222, потом преко
пријатеља 89, радио таласа 52, билборда 26,
шесторо њих је то сазнало преко ''КБ огласа'', а 13 су лист
први пут видели
и чули за њега
на трафикама.
Д р а го ц е н о
нам је и сазнање, без обзира
о коликом је анкетном узорку
реч, о старосној
структури наших читалаца. Око
половине анкетираних су у старосној доби од 30 до 50 година,
а најмање је оних који су млађи
од 20 или старији од 70 година
што је за редакцију интересантан
индикатор који ће бити од користи за даље садржинско прилагођавање листа тој чињеници.
Када смо у оквиру овог анкетног контакта са Зајечарци-

ОЦЕНА ПРЕДСЕДНИКА

Међу анкетираним грађанима, чак у два маха, нашао се
и председник зајечарске општине Бошко Ничић.
Хитро се одазвао позиву да каже како је итекако упознат са листом и да
га је, наравно, читао.
Резултат председникове анализе
садржаја ''Тимочанина'' по нас није био
изненађујући јер је он, си-

ма, од оних који су потврдили да
су читали лист затражили да га
вреднују оценама од 1 до 5,
највишу смо добили од 37,2 одсто испитаних. Четворку нам је
доделило 29,7, а тројку 9,3 одсто.
Дакле, 76,2 процента анкетираних грађана, илити нешто више
од три четвртине, нам је дало
пролазну оцену у те три ва-

гурно сасвим непристрасно,
проценио да заслужујемо
најнижу оцену – кеца к'о врата!
За лист коме су врата Општине затворена вољом
њеног председника, оваква
оцена чини част јер се он,
усред силних обавеза, ето, потрудио и да се опет позабави
нама.
За разлику од њега ми наша
врата не затварамо никоме, а
поготово не председнику
''свих грађана''. Увек ће га бити
на нашим страницама.

ријанте, што сматрамо да је добар резултат.
Двојку смо заслужили од
само четворо испитаних. Јединица је у анкетну табелу уписана два пута. (Види оквир!)
Ипак, петина се није упуштала у оцењивање листа. То ту-

мачимо
или као искрено изјашњавање да се само на
основу једног-два броја не може
давати прецизна оцена или, пак,
као избегавање да нам се каже
критичка реч.
Било како било, овај наш покушај да опипамо дамар Зајечараца (анкету спроводимо и у
другим местима Тимочке
Крајине) неће бити једини. Жеља
нам је да сазнамо шта они мисле о листу који има наијискренију намеру да, у делу јавног
посла који припада медијима, задовољи њихове потребе.
Наравно, драгоцено мишљење читалаца желимо да чујемо и
мимо оваквих анкета. Очекујемо
да од њих чујемо шта је то што у
''Тимочанину'' има а није добро,
или нема онога што би лист требало да има, како би био бољи и
занимљивији ширем кругу грађана.
Адресу знате!
24. мај 2007.
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ПОЛИТИЧКА АРЕНА

ШТА БИ СА ЛОС МУЋАЋОСОМ?

• Јован Пенчић (ДСС )

Дуго је трајало, било је мучно, али завршило се онако како
је већина грађана прижељкивала. Влада којој смо се надали
формирана је у последњем тренутку. Како даље, шта следи?
Локални избори се ближе.
Опредељиваћемо се између реалних потреба, сарадње са републичким органима или лажног сјаја и шпартања италијанским регијама, вређања
свих који мисле другачије. На предстојећим локалним изборима
одлучићемо
којим путем иде
наша општина.
Изабраћемо пут Владе Републике Србије
или слепи пут Бошкове наранџасте прћије.
Колико су неозбиљне његове више пута поновљене
тврдње навешћу вам само у два
примера. Када нас он годинама
убеђује да се Зајечар изговара
Зајчар, неки то прихвате, када
он каже да је градоначелник
поверују му неки грађани, па и

неки новинари. Јер, он је, драги читаоци, председник општине.
Овог пута желим да вам кажем да ће Демократска
странка Србије учинити све да у
новој општин-

ској
власти у којој ће
сигурно бити, као приоритете
наметне животна питања. За
нас нема дилема шта општинаска власт треба да ради.
Решавање питања гробља,
решавање саобраћајног ко-

лапса око пијаце, чисте улице,
асфалтирање и крпљење улица
у граду и селима, решавање водоснабдевања у селима, реновирање

сеоских амбуланти, решавање
аутобуских линија према свим
селима и много тога што живот
чини достојанственим, књучне
су тачке нашег програма.
Да ли су то приоритети у

НОВОСТАРО РУКОВОДСТВО

• Саша Димитријевић (НС)

У недељу 20. маја 2007. године у Зајечару је одржана четврта
изборна скупштина Општинског
одбора Нове Србије на којој су
поред осам чланова Одбора
изабрани председник и два потпредседника.
За председника је по четврти
пут изабран Саша Димитријевић
за кога су гласала 92 од 94 присутних делегата. Потпредседници су и даље Миодраг Петровић
и Владан Спасојевић, што показује да зајечарски општински одбор Нове Србије има максималну подршку својих чланова за
досадашње вођење политике у
странци. За чланове Општинског
одбора изабрани су Винка Михајловић, Ивана Младеновић,
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Гордана Петровић, Љубиша Митић, Славиша Станојевић, Срђан
Вукић, Југослав Митровић и Радмило Динић.
Саша Димитријевић је после
поновног избора изјавио да му је
то уједно велика част али и обавеза да још упорније настави са
својом странком и свим њеним
члановима помогне добијање
средстава за инвестиције из Републике како би се наставило
улагање у источну Србију преко
Владе Србије у којој важно Министарство за инфаструктуру заузима Нова Србија. Битно је да се
улаже у нашу регију али, на жалост, док неки људи као ми морају да раде, други се само сликају, певају, и страшно воде ра-

чуна да се не поправе односи са
Владом Републике Србије.
Општински одбор Нове
Србије у Зајечару позива све грађане који заиста искрено воле
нашу општину да нам се придруже како би смо у наредном
периоду, после следећих избора
раздужили нашу и вашу општину
и градили је равномерно користећи многа средства из реалних
извора.
Само заједно са људима који
су за сарадњу и помирење можемо ишчупати све нас из живог
песка у који нас полако гура општинско руководство.
Живела општина Зајечар! Живела Нова Србија!

овом тренутку ? Колико километара пута су нам појели Брена, Цеца, Харис, Валентино,
Бијело дугме, Леонтина, Магазин, Вики, Тоше...
Немојте погрешно да схватите, нисмо ми против свих долазака, али све има меру и за
све мора да се зна колико кошта. Колико половних столица
смо могли да купимо за преко
двадесет италијанских тумарања њега и његове
свите, колико смо студентских кредита
ускратили због туристичких путешествија по
Словачкој,
Грчкој
Аустрији, Румунији,
Бугарској,Италију не
спомињем јер она
је место за пикник
нашем председнику.
Помислите где би нам
био крај да он сме да лети
авионом, какве епохалне идеје
би нам сервирао из Лос Мућаћоса, пошто нам је својевремено најавио братимљење са тим
мексичким градом. Потомци
Ацтека би сигурно питали:
,,Бошко, царе, где си досад?“

ЗАЈЕЧАР ЗАСЛУЖУЈЕ БОЉЕ
• Дејан

осле скоро три године
власти Нове демократије, Српске радикалне
Странке и Социјалистичке партије Србије многима је сада потпуно јасно шта је то снашло
Зајечар и како се може живети
од лажи, празних прича и демагогије, али и то да су локални избори једини и најбољи лек
за овакву општинску
власт.
Иако нова
В л а д а
Србије
н и ј е
с тигла
да одржи ни
своју
прву
седницу,
представници
општинске власти из Нове демократије
и
Српске
радикалне
странке пожурили су са омаловажавањем и критикама
преко својих локалних телевизија (РТЗ и Ф канал) исто као
што су радили и предходних
година са предходном
владом. А било је сукоба не само са министрима и премијером,
председником Србије и
опозиционим странкама,
већ и са обичним грађанима који су мислили другачије. То се, на жалост, сада
понавља и са новом Владом
РС, јер је то изгледа некоме
једини познати начин комуникације .
Директна последица таквих
неразумних поступака је и чињеница да Зајечарци у последње три године нису видели
нити једног министра из предходне владе, па ни премијера
или председника Србије, док
је индиректна последица и то
да су суседне општине, иако
мање, добиле и по десетак пута

П

више пара из републичке
касе, као и то да
Зајечарци за протекле три године нису видели нити једног јединог
инвеститора, нити
ј е д а н

власти и НД, СРС и СПС, између осталог и небројене позиве за подиз а њ е
буна и

једиустанни евро
ка, преод некатње прода обећатестима и
них 300
блокадама
милиона
за њихове
евра.
потребе
Чули су
власти али
Зајечарци проиако то у граду
теклих година свашнико и не сматра за
та од представника општинске озбиљно, то ствара неозбиљну

Драгојевић (ДС)

слику о Зајечару у Србији која
нас повезује са фалсификованим буџетом, наранџастим улицама и необичној љубави председника општине према мушкатлама.
Зајечарци су добили и народног посланика из Демократске странке, др Властимира Бађевића, и са више министара из нове Владе РС могу
само бити на добитку ,
али је велико
питање да
ли ће општинс к а
власт
желети то
д а

искористи , јер се
она храни и одржава
на непрекидним сукобима , свађама и неспоразумима
па им оваква политичка изолација општине сасвим одговара. Непрекидне свађе и
неспоразуми одвлаче пажњу Зајечараца са најважнијих проблема наше
општине, незапослености и сиромаштва, али
и од великих и лажних
обећања као што су
5.000 нових радних места, од којих очигледно
нема ништа, ако се не рачуна неколико стотина
радних места у општинској
управи и општинским јавним
предузећима за чланове и
пријатеље НД, СРС и СПС.
Зато са правом можемо
рећи да грађани зајечарске општине заслужују бољу општинску власт коју ће засигурно и добити након предстојећих
локалних избора и која ће макар бити поштенија и способнија од ове постојеће.
24. мај 2007.
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ДРУШТВО

ИСПОВЕСТ МАЈКЕ ЈЕДНЕ НАРКОМАНКЕ

ХЕРОИН МИ
ОТЕО ДЕТЕ

• С. Божиновић
• Вера М. живи у мањем месту Тимочке Крајине са супругом и
троје деце. Њена најстарија ћерка је наркоман и зависна је од
дроге више од 18 година. За читаоце '' Тимочанина'' она по први
пут прича о борби коју свакодневно води за живот своје ћерке, о
тешкоћама кроз које пролази њена породица, о покушајима излечења...

екада смо били обична
породица, и нисмо били
свесни колико смо срећни.
Син и две ћерке су били одлични ђаци, супруг и ја смо имали
своја радна места. Пријатељи,
прославе, рођендани, комшијске
кафе – све је било уобичајено. А
онда, пре 18 година, цео наш
живот се променио – почиње
своју исповест Вера.
Њена најстарија ћерка, која
тек што је напунила 18 година,
почела је све чешће да излази из
куће, почели су позиви телефоном од непознатих особа, почела је да се понаша чудно. За минут би променила расположење

Н

од веселе у тужну особу, изненада би почела хистерично да се
смеје, а следећег момента би
била на ивици суза.
- Такво расположење сам
најпре приписивала њеној заљубљености, али ми је њен говор тела буквално отворио очи.
Наиме, почела је чудно да хода,
некако убрзано, као да не дотиче тло под ногама. Та промена
хода била је пресудна. Знала сам
да нешто не ваља, али нисам
могла да замислим да је у питању дрога. И онда је супруг открио да нам недостаје уштеђевина коју смо држали на скривеном месту у кући. Тада нам је

постало јасно...
Вера и њен супруг су ћерку
отворено питали да ли је наркоманка. Све је негирала, а није
имала ни убоде на телу јер је још
била у фази када је ушмркавала
хероин.
- Признала нам је да је наркоман тек када је стигла до самог дна, када јој је било потребно три грама хероина дневно.
Тада је већ била у фази да не
може да једе без наше помоћи.
Храна јој се гадила. Правила сам
јој воћне салате и хранила као
бебу. Она би отворила уста, а ја
јој кашичицом приносила како
би прогутала то мало воћа. Увек

су ми текле сузе док бих је хранила, а она ме само тупо посматрала. Морала сам да се борим за своје дете које ми је отео
хероин...

ПРЕТЊЕ ДИЛЕРА

Вера каже да су је у тим данима највише погађали телефонски позиви дилера. Звали
су, и ко год из куће да се јави говорили како ''нафиксана дугује
паре''. Претили су да ће, уколико
за два сата не буду исплаћени,
''нафиксану тако пребити да ће
лежати у болничком кориту''.
Иако нико из породице није дозволио себи да се уплаши, новац
би увек дали дилерима када се
појаве на вратима. А знали су да
зову и усред ноћи, тражећи хитну исплату. Занимљиво је да никада нису претили убиством,
већ само ''страшним батинама''.
Дилери имају своју тактику: намерно пусте наркомана да се

НЕПОУЗДАНА МЕТОДА
ДОКТОРА ЗОБИНА
У нашој земљи метода лечења доктора Зобина није призната.
Директорка Завода за болести зависности Београд примаријус др
Јасна Дараган Савељић изјавила је за наш лист:
- Та метода лечења је обавијена велом тајне. Међу медицинским
стручњацима постоји пракса да се сваки метод изнесе у јавност
преко медицинских часописа или учешћем на неком од светских
семинара. Тада се о томе расправља, размењују се медицинска
искуства како би се усавршило лечење. Доктор Зобин апсолутно
никада није изашао у јавност. Ми о тој његовој методи знамо оно
што нам говоре пацијенти. Иако им је на тој клиници загарантовано
излечење, зависници ту такозвану '' блокаду'' пробијају наркотицима за само неколико месеци и то без икаквих последица по дисајне путеве. Познати су нам и случајеви да су породице продавале
станове само да би платиле непроверену методу доктора Зобина.
Лично не знам ниједног пацијента који је излечен у тој руској клиници.
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Доктор Зобин М. Л.

задужи, а онда почињу терор...
Једном су дошла
двојица по новац, и док сам им
давала буквално последњи динар, моја ћерка је лежала у соби
и певала. Певала је из свег гласа,
од срца, насмејана и усхићена.
Испратила сам ону двојицу и
ушла у њену собу. Посматрала
сам је како срећно пева гледајући бело у плафон. Сузе су
саме текле, а онда сам се окренула и спазила мужа како стоји
иза мене. И он је плакао. Ћерка
пева, ми плачемо – ето, то је хероин...
Као и сви наркомани, и њихова ћерка је западала у кризе.
То су били болови у мишићима и
непрекидно дрхтање тела, али,
по Вериним речима, , то стање
није било неподношљиво. Личило је на јак грип, а ћерка се у
тим моментима увек повлачила
у собу. Није било халуцинација,
вриштања, или ударања о зид
као што се може видети на филму. Све је било
много блаже, бар
наизглед.
Временом, њихова ћерка је почела да
презире себе и све чешће
говорила да жели да изађе
из зачараног круга у којем се
налази. Чинили су све што су
могли да јој у томе помогну. Одлазили су најпре код психијатра
у свом граду који им је помогао
саветима и који их је упутио на
адресе београдских лечилишта.

ПОТРАГА ЗА ЛЕКОМ

- На своје прво лечење ћерка
је отишла добровољно. Било је
то у болници за лечење зависности у Драјзеровој улици у Београду. Ту је провела месец дана,
а затим се вратила. Без наркотика је издржала наредна два месеца, а затим је све почело наново. Немогуће је ишчупати
се из тог круга јер су дилери
на сваком кораку. Звали
су је телефоном, обилазили по целу ноћ
колима око наше
куће, чак су
више пута
долазили
на врата и тражили је. Пазили смо је
максимално,

али нисмо могли да је пратимо у
стопу. И тако, агонија се наставила...
У тој београдској болници
институту Верина ћерка је била
укупно пет пута. Сваки пут се
''скинула'', то би потрајало извесно време, и тако укруг.
- Водили смо је и на хипнозу
јер смо у штампи прочитали да
то ''сигурно помаже'', али се испоставило да је то бацање пара.
Небројено пута смо заједно
ишли код психијатра, била је на
лечењу у још једној београдској
клиници. Сваки пут када би
отишла надали смо се најбољем,
али узалуд. Приликом једног
краткотрајног излечења мислила сам да је све иза нас. Била сам
радосна и спремала нешто по
кући, када ми је она пришла и почела да говори сасвим неповезане реченице. Тада сам схватила да је опет све узалуд.
Када је породица изгубила
сву наду у излечење, десило се
нешто што они сада сматрају чудом.
- Једног јутра је устала и казала нам како се згадила сама
себи. Рекла је да неће више да се
дрогира. Наравно да на то нисмо
ни обратили пажњу. Међутим,
она је сама, својом вољом,
без икакве медицинске
помоћи успела да се
одвикне од хероина.
Њене
кризе
пребродили смо
заједно у
четири
зида. Била је
''чиста'' пуних
пет година.Чак
су је и дилери
заборавили. За то
време је
завршила факултет и ступила у
озбиљну везу са
једним нормалним
младићем. Нашла је свој
стан, и, чинило нам се,
почела да живи нормално.
А онда је раскинула са младићем, изашла у град и купила
дозу. Опет смо били на почетку...

тог зла. Тако је родитељима саопштила како је од неких бивших
зависника чула да у Русији постоји центар где се наркомани
заувек ''скидају''.
Вери и њеној породици била
је то последња нада. Услов за
пријем на ту клинику је био да
пацијент буде ''чист'' најмање
месец дана. Сакупили су седам
хиљада евра, шест за лечење,
остало за пут и смештај. Тако је
она са ћерком кренула за Москву
надајући се у потпуно излечење
и стигла у клинику доктора Зобина.
- Тамо су нас сместили у неки
војни хотел ван града. Казали
су нам како хотеле за
смештај овисника често мењају да дилери не би открили локацију.
Стигли смо у
уторак, а у
среду преподне
већ смо
б и л е
присутне
н
а
предавању, у
групи
о д

троје зависника са пратиоцима, на којем се говорило о начину излечења и
програму који мора да се поштује. Речено је
да основу њиховог метода
чини блокирање механизма
психичке зависности блокирањем опијатних рецептора у мозгу специјалном техником
убризгавања неког лека.
Предавач
је
о бј а с н и о
да зависник
више неће
осећати потребу за наркотицима
јер ће инјекција то
да спречи. Међутим,
уколико се у наредне
ИНЈЕКЦИЈА ОД
три године користе
6.000 ЕВРА
опијати било ког типа,
Иако непрестано на хе- наркоман излечен на
роину, Верина ћерка је често овај начин умире за неколико
говорила да жели да се отргне од минута због гушења.

Морала сам да потпишем да сам одговорна за живот
своје ћерке и да сам упозната
како може да умре уколико се не
придржава упутстава. Тог поподнева је у вену моје ћерке убризгана инјекција коју смо платиле 6.000 евра и која је требало
заувек да нас ослободи овог
проблема.
Да би проверили ефикасност
инјекције, лекари наредног дана
сваком пацијенту убризгају у
вену врло малу дозу благог
опијата и ако он престане да
дише значи да лек делује. Престанак дисања траје око пет минута, а пацијент је
прикључен на
вештачка
плућа. Уколико се
не догоди реакција, убризгавање се понавља све
док бивши
наркоман
не одреагује
престанком
дисања.
- У четвртак је
тестирана моја ћерка,
и како је њен организам
одреаговао позитивно на
ту инјекцију, већ у петак смо
кренуле назад. Сада је преостало да водимо рачуна да у наредне три године не проба никакве опијате. Обе смо тада биле
задовољне.

Међутим, породична срећа
није потрајала ни месец дана.
Иако је излечење било загарантовано, као и смрт гушењем при
проби опијата, Верина ћерка је
опет кренула стазом без повратка. Двадесетак дана након
Русије она се вратила хероину и
то без икаквих знакова гушења.
Већ пети месец она је зависник. ''Загарантована'' метода није јој помогла. Не знамо
више где да идемо и коме да се
обратимо. Али не дамо наше
дете, борићемо се и
даље. Друга ћерка и
син имају своје породице, ја имам унучиће. Моја
најстарија ћерка, факултетски образована, интелигентна,
лепа, од целог
живота има само –
хероин. Има и нас родитеље, док нас буде...
24. мај 2007.
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ОТКРИЋА

ВЕЛИКИ УСПЕХ СПЕЛЕОЛОГА КОД БОРА

НАЈДУЖА ШПИЉА У СРБИЈИ

• Са нових три хиљаде метара, уз шест раније откривених, Лазарева пећина надмашила Боговинску која је досад држала ту титулу. Изванредна лепота, шанса коју туристички посленици
морају да искористе

да је реч о природној лепоти која
је таква да се овде може направити прави туристички рај.
- Довољно је само да вам кажем да Постојнску пећину у Словенији годишње посети милион
туриста. Улазница стаје од 5 до 15
евра, што значи да они годишње
зараде од 5 до 15 милиона евра.
Направили су мали возић кроз пећину и омогућили људима да све
то виде. Зашто ово говорим? Зато
што су ходници Лазареве пећине
доста шири па би без проблема и
овде кроз њих могао да пролази
мањи воз. Конфигурација ходника је таква да нису потребна велика улагања. Ово је прилика коју
борска општина не би смела да
пропусти јер би могла значајно да
побољша своју туристичку понуду – каже Мишић.
Он додаје да сада предстоји
уписивање новооткривених ходника у мапе, детаљно уцртавање,
јер ће тек тада ово откриће бити
озваничено.
На крају да кажемо како су
посебна прича у свему овоме слепи мишеви. Довољно је само рећи
да их у Европи има 27 врста, а да
у Лазаревој пећини живи 23. И то
такође показује колико је прироЕкипа спелеолога која је открила нове лепоте у Лазаревој пећини које видите на фотографијама
да била дарежљива према овом
ткриће до кога су дошли зумети само спелеолози, али је лагмита, те да се у новооткривекрају.
спелеолози из Француске, заиста тако.
ном делу пећине налази доста
Пољске, Бугарске и Србије
Мишић истиче да су посебна дворана међу којима има оних
Д. С.
и Црне Горе, представља сенза- прича лепоте сталактита и ста- чија је висина и 30 метара. Додаје
цију у овој области. Разлог је јасан
– Лазарева пећина код Бора има
око 6.000 метара ходника који су
истражени и уписани у мапе, а након открића још три километра
пролаза, она сада носи “титулу”
најдуже шпиље у Србији коју је досад држала Боговинска пећина.
- Ово је само круна вишегодишњег рада и истраживања у
овој пећини - истиче Роберт Мишић, начелник Спелеолошког
клуба “Брадан” из Бора. - Са истраживањима смо почели пре три године. Било је веома тешко, али
сваки нови откривени метар једноставно убризга толико енергије и снаге да вам се не излази из
пећине. Ово што говорим могу ра-
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МИСТЕРИЈА

ШЕСТ ГОДИНА ОД СТРАДАЊА ВОЈНИКА ИЗ БОРА

СУМЊА ПОВЕЋАВА БОЛ

• Званично, Бојан Миљковић на одслужењу војног рока у Београду се убио. Отац и мајка и даље сматрају да је убијен, а потом
бачен на железничке шине...

рвог априла 2001. године,
на врата породичне куће
Радмиле и Андреја Миљковића из Бора позвонило је
униформисано лице. У неколико речи официр им је саопштио да је њихов син Бојан, који
је тада служио војни рок, извршио самоубиство бацивши се

П

под воз. Од тада, за Радмилу и
Андреја почиње пакао. Иако
свесни да не могу да га врате,
њих двоје настоје да докажу да
је Бојана неко најпре убио, а
потом тело оставио на шинама
да га прегази воз.
- Бојана смо испратили у војску
децембра 2000. године. Био је

• Д. Стојадиновић

на служби у Раковици, у гардијској бригади - специјалне
јединице, Војна пошта 4795,
Београд. Био је весео дечко, пун
живота, никада није пио нити је
правио проблеме - кроз плач
говори мајка Радмила. - Често је
долазио на одсуство. Био је на
поштеди неких 12 дана када је

Бојан Миљковић

Године пролазе неверица остаје: Родитељи Андреј и Радмила

ПУЦЊИ ИЗ ''ГОЛФА''
Бојанови родитељи скрећу пажњу на још један моменат који, како
они мисле, може да буде повод убиства њиховог сина. Он је са још
једним војником, неколико дана пре трагедије, био на стражи испред виле на Дедињу у којој је тада боравио Слободан Милошевић. У једном моменту пришао им је црвени ''голф'' и чули су се
рафали. Метак је погодио Бојановог друга у ногу. Бојан се бацио и
запуцао насумице према нападачима који су одмах потом
одјурили. Касније се говорило да је Бојан том приликом некога
убио у том ''голфу''. Родитељи сматрају да се ради о освети лица која
су била у том аутомобилу.
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на вежби повредио кичму. Када
је кренуо назад у касарну, то је
био задњи пут да смо га видели.
Сећам се да се окренуо када је
пошао и кратко рекао ''видимо
се ускоро''.
По речима родитеља, њихов
син је био стабилна личност, потпуно нормалан младић.
- Не знам шта је морало да му
се деси да се убије - прича
Бојанов отац Андреј. - Ипак је ту

доста ствари које указују да је
њега неко најпре убио и потом
га положио на шине.
У званичном саопштењу војске
наводи се да је Бојан тог 1.
априла, након извршене прозивке око 21.50, самовољно напустио јединицу. Те ноћи, око
три изјутра, патрола Војне полиције је обавестила дежурног
официра да је на прузи код теретне железничке станице ''Топчидер'' смртно страдало Н.Н.
лице. Убрзо је утврђено да је
реч о Бојану.
На жалост, догађаји попут овог,
какви се догађају у свим
војскама света, код нас се често
или политизују или се око њих
расплићу свакојаке приче које
оспоравају службена саопштења. Родитељском болу, наравно, она најчешће ништа не
значе већ им само појачавају
сумњу да иза свега има нечег
скривеног, као и у овом случају.
Бојанови отац и мајка своје
мишљење најпре оправдавају
догађајем који се десио петнаестак дана пре трагедије.
- Син нам је причао да је у њихову јединицу негде средином
марта дошла војна инспекција
са циљем да обави неку анонимну анкету – кроз плач се
присећа отац Андреј. - Анкета је

ЈУБИЛЕЈИ

била кратка и ниједан војник
није морао да се потпише. Бојан
је тада исписао више страница
и на крају се потписао. Рекао
нам је да су га убрзо након тога
водили на испитивање у команду које је трајало цео дан.
Од тада је био нервозан и осећао сам да га нешто мучи. И
дан-данас, ми као родитељи не
можемо да сазнамо шта је он
написао у тој анкети. Као отац
сматрам да је нешто или сазнао,
или видео, па то и написао, а
ако је било нешто непријатно
по војску, онда су хтели једноставно хтели да га склоне. Чак
ни суд није могао да издејствује
да се на рочишту покаже тај
папир - прича отац Андреј.

ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА ДОМА УЧЕНИКА

БИВШИ СТАНАРИ
ДОВОДЕ СВОЈУ ДЕЦУ

ШТА ЈЕ ВИДЕО
МАШИНОВОЂА
У току судског поступка, машиновођа који је управљао возом,
рекао је да је након што је изашао из кривине, угледао тело
на шинама: глава је била преко
једне, а ноге преко друге шине.
Одмах је почео да кочи, али с
обзиром на то да се ради о
брзом возу, није успео да га заустави. Он је потврдио да је тело
лежало непомично и да Бојан
ниједног момента није мрднуо.
На основу тога родитељи сматрају да га је неко најпре убио, а
потом оставио да буде прегажен.

- Сина су ми избрисали гумицом као да никада није ни постојао. Обраћали смо се свима
који су били надлежни, слали
писма председнику државе и
Владе Србије, али ниједан одгвор нисмо добили - каже Радмила Миљковић - Сина су ми
вратили у лименом сандуку и
нису нам дали да га отворимо.
Зашто није урађена детаљна обдукција тела да се види да ли је
Бојан имао неких других повреда и да ли је прво лишен живота, а потом бачен на шине.
Исувише је ствари које нам не
дају мира да прихватимо чињеницу да се Бојан убио. За нас, он
је убијен и потом бачен под воз.

Колектив зајечарског Дома ученика средњих школа

ом ученика средњих школа
Зајечар данас, 24. маја, слави 40 година од усељења у
нову зграду и 60 година од оснивања. Генерације младих из Тимочке Крајине, али и из Пирота,
Сврљига, Параћина и других градова прошлe су кроз ову установу, а њени бивши станари сада у
њу доводе своју децу.
- Имамо 250 ученика који су
смештени у собама од три, четири и пет кревета. Од 2001. године
до сада Министарство просвете је
улагало новац у нашу зграду тако
да смо реновирали све собе, купатила, столарију – каже нам директорка Дома Братислава Петров.
Да би средњошколци били
примљени у ову установу морају
да
имају одличан или врло
добар успех, мада се приликом
уписа обраћа пажња и на социјални статус породице. Ученици имају сва три оброка, постељина им се мења два пута месечно, непрекидно имају топлу
воду за туширање.
У приземљу Дома налазе се
читаоница, клуб, ТВ сала, три
учионице, библиотека, једна учионица опремљена компјутерима и
мини теретана. Месечна цена
смештаја је 3.000 динара које плаћа ученик, а остатак до 15.000
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покрива Министарство просвете.
Постоји кућни ред који се
мора поштовати. Буђење је у седам сати, доручак до 8,30, ручак
од 12 до 15 , вечера од 18 до 20
сати. Зграда се закључава у 22, али
уз дозволу, а нарочито за време
вашара или неког концерта, ученици излазе и до сат времена
иза поноћи. Ретко се дешава да
неко прекрши кућни ред, а у том
случају следе укори – каже директорка Петров.
Ретко се дешава да неки ученик буде избачен из Дома, али
има и таквих случајева. Рецимо
уколико прима на спавање друга
лица, уколико често конзумира

алкохол, али увек иду прво опомене и разговори.
О средњошколцима брине
тим од четрдесетак запослених.
Сваки васпитач има неку врсту педагошке документације о ученицима.
- То су адолесценти, деца одвојена од куће, који имају своје
проблеме. Они нам се поверавају, ми смо замена и за пријатеље и за родитеље, на неки начин
им мењамо породицу. Васпитачи
су професори разних струка и
помажу ученицима у савлађивању школског градива – каже нам
директорка.
С.Б.

Одлични услови за живот и рад
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ЗАНИМАЊА

ИСКУСТВО ВЛАСНИКА ЈЕДИНЕ ''КЊИЖАРЕ'' У ЗАЈЕЧАРУ

СЛАБА ВАЈДА
ОД КЊИГА

• С.Б.
• И поред тога што има малу зараду Драгиша Михајловић се зарекао да ће се бавити
овим послом све док не натера суграђане да читају...

спред некадашње Робне
куће ''Београд'', у самом
центру Зајечара, већ седам година скоро свакодневно је
Драгиша Михајловић крај своје
тезге препуне књига. На жалост,
он је једина ''књижара'' у граду,
јер таквих специјализованих продавница у граду једноставно
нема. Његов мотив није зарада,
јер каже да му посао слабо иде.
- Зарекао сам се да ћу да натерам Зајечарце да читају књиге,
али ми засад то баш и не успева.
Дешава се и да два дана заредом
ништа не продам, а имам преко
500 наслова. А оно што се највише купује далеко је од класике. То
су сановници, хороскопи, вицеви,
пророчанства, разна џепна издања. Била су срећна времена
када је народ имао пара, па
најпре купе креденце и регале, а
онда дођу код мене и купују књиге ''на метар''. Једноставно, траже

И
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комплете књига, а једино је важно да буду у боји њиховог намештаја и да поређани буду у
одређеној ''метражи''. Апсолутно им није био битан жанр или
писац комплета – присећа се
Драгиша.
Каже да је заволео овај посао,
да је свакодневно у центру збивања, а да рад са људима доноси
нова искуства. Нагледао се, каже,
свакојаких.
- Занимљиво је да су моји купци они који имају најмање пара.
Ниједну књигу нисам продао локалним богаташима, што само
доказује да они своје богатство
нису стекли преко читања. Често
се догађа да ми купци остану
дужни пет или 10 динара и ја им
Драгиша Михајловић на “радном месту”
онда за толико спустим цену.
Највише ме погађа када пролазе ће ти књига, идемо у кинеску ница кад ионако не уме да чита''.
Често се дешава да Зајечарци
мајке са децом и малишани тра- радњу да ти мама купи играчку''.
Драгиша
каже
да
Зајечарци
који
једва састављају крај с крајем
же да им се купи сликовница.
немају
навику
да
поклањају
књидоносе
књиге из својих библиоОнда мајка ''васпитно'' каже ''шта
ге, односно да је она нешто по- тека и замоле Драгишу да их проследње што би купили.
да. У томе предњаче пензионери.
- Скоро се залетео један човек
- Зимус је један дека донео две
преко улице и дошао код мене да Хесеове књиге и за њих је тражио
тражи спортске патике. Недавно да му дам један хлеб. Ја сам их
је пришла једна жена да купи продао за 200 динара, дао му
ималин за ципеле. Ипак, најза- новац, а он је почео да ми љуби
нимњивије је када се испред руку. Било је заиста тешко гледаштанда посвађају муж и жена. ти такав призор - каже нам ДраЖене, које много више купују гиша.
књиге од мушкараца, желе да заКако на штанду нема многих
стану и погледају штанд, а муже- књига, неки долазе код њега и нави их вуку уз негодовање. Онда ручују оне које би купили, али се
следи оно '' шта ће ти, бре, књи- дешава да се касније и не појаве.
га!''. А скоро сам се насмејао када
Ипак, и поред не баш сјајних
су родитељи шетали четворого- искустава, каже нам:
дишњег сина који је тражио да му
- Заиста волим овај посао, и
купе сликовницу. Жена умало да знам да ћу се њиме дуго бавити,
купи, али ју је муж одговорио све док Зајечарце не научим да
речима:''Шта ће му, бре, сликов- заволе књигу...
Оваква издања најбоље пролазе

24. мај 2007.
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Кроз хришћанско учење

ZA[TO PRAVOSLAVNI PO[TUJU IKONE?

оштовање светих икона заузима значајно место у православној побожности.Њима се
украшавају како православни храмови, тако
и домови православних хришћана.У спомен на чудесне појаве појединих икона чак су у цркви установљени празници.Само пак иконописање представља особиту врсту уметности, несводиву на
обично сликање.Пред светим иконама православни се моле, ужижу свеће и кандила, њима бивају благосиљани и преко њих добијају исцељења
од болести, а некада и поучења.
Особеност иконописа је у томе што се на икони не изображавју обично тело и лице, него тело
и лице преображени, одухотворени, оспособљени
да у себе сместе Божанство.
Иконопис је у неком смислу уметност примењена:он служи највишој уметности- умећу хришћанског живљења, умећу да се уз садејство Божије
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благодати, преображавају сам човек и његов живот.
Да би успешно савршавао своје дело сам иконописац и његов рад морају да испуњавају неке
услове. Иконописац мора бити православан и молитвен човек, своје дело он мора стварати са молитвом и у доличном духовном расположењу.
Многи од најбољих иконописаца убројани су у Свете.
Основна тема иконописа јесте Господ Исус
Христос, као савршени образ Бога Оца.
Пресвета Богомајка је бићем неодвојива од Христа: благодарећи Њој Његово Богоовлапоћење
постало је могуће а самим тим и изображавање
Бога.
Светитеље Божије православни поштују утолико уколико се у њима „изобразио“ (оличио) Господ Христос. Свети су- живе иконе Господа, па у
истој мери то су и њихова изображења.

СВЕТОСТ ИКОНА

Кивот са моштима Светог Василија Острошког

ПРАЗНИЦИ
СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈЕ

Свети Kирил и Методије су били браћа, родом из Солуна.Старији брат Методије је као официр провео 10 година
међу Словенима (македонским) и тако је научио словенски
језик.Потом се Методије удаљио у гору Олимп и предао монашком подвигу. Ту му се доцније придружио и Кирил. Браћа
су неко време боравила међу Хазарима.Убедили су хазарског
цара Кагана у веру Христову и крстили га са великим бројем
његових доглавника и народа.После неког времена су се вратили У Цариград где су саставили словенску азбуку од 38
слова, а преводили су и црквене књиге са грчког на словенски.На позив кнеза Растислава дошли су у Моравију, где су веру благочестиву распростели
и утврдили.Умножавали су књиге и давали
свештеницима, да уче омладину. Кирил се упокојио 869. године, а Методије 885. године.

Икона не само да је представа,
она је и место благодатног присуства Представљенога. Oна таквим местом постаје на основу свога освећења и назвања.Не само човек, но и сва природа, читав материјални свет, будући створен и
држан Словом Божијим, посебно
после Оваплоћења његовог, способан је да постане прималац и
преносилац Божанствене Благодати.Уз то је тајанственост граница између духовног и матетријалног –неухватива.
Седми Васељенски сабор утврдио је православни однос

према иконама: поштовању на икони подлеже
на њој изображени Христос, Пресвета Мајка Божија
или Светитељ, а не материјални предмет на коме
је икона насликана.
У Православној цркви посебну пажњу уживају и благодатну силу поседују иконе пресвете Богомајке. И то је разумљиво, јер је Она „мост“- она
„лествица“ која спаја небо и наш видљиви, доњи
свет.

ПОШТОВАЊЕ ИКОНА
Један број Срба у својим кућама нeма икону
своје крсне славе.Многи који имају икону не одају
јој дужно поштовање; не моле се пред њом, не пале
кандило, не каде и понекад је спомену уз ракију.Уз то не ретко пред иконама држе неке многобожачке обичаје и гатарије, што је супротно
вери хришћанској.

ПОШТОВАЊЕ СВЕТИХ
МОШТИЈУ
У Православној Цркви постоји и посебно поштовање светих моштију, односно земних остатака почивших светих људи.
Тела неких Светих који су умрли остају очувана релативно или чак у потпуности. Оне се, међутим, не поштују због своје, уосталом нипошто обавезне, непропадивости, него , због светости почивших, њихова тела и након смрти остају чувалишта Божанствене Благодати, чијом се Силом верујућим подају дарови телесног и духовног исцељења и други духовни дарови.
Благодатна сила, присутна у моштима Светих,
сведочанство је Животворне Силе самога Господа
и утешни предзнак свеопштег Васкрсења које долази.

О БОГУ И О ЉУДИМA
Не свети се, не враћај зло за зло. Доста је зла
од суседа твога. Ако му вратиш зло за зло, удвостручићеш зло у свету; ако ли му не вратиш,
он још може покајањем сагорети своје зло и
тако ћеш ти трпљењем смањити зло у свету.
Свети Владика Николај
охридски и жички

ПОНАШАЊЕ У ЦРКВИ
Приликом целивања иконе Христа Спаситеља целивају се Спаситељеве ноге, а код икона на којима није
изображено читаво тело, већ је икона до-појасна, рукa.
На иконама Пресвете Богородице и Светитеља целива
се рука, а на иконама Неруктвореног лика Спаситељевог
и Главе светог Јована Претече и Крститеља – коса.
Приликом
целивања
светог
Еванђеља, крста,моштију светитеља и
икона праве се три поклона и то два
пре целивања и један након тога.

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

БРАКОВА ВИШЕ
ЗА ТРЕЋИНУ
Поводом недавног Дана матичара
Србије радовало се не само дванаест матичара са бољевачког подручја, већ и читаво
становништво ове комуне, која последњих
деценија зна само за пад наталитета и напуштање сеоских домова.
- У првих пет месеци ове године, заказано је и склопљено 26 бракова, што је за
читавих 30 процената више него до сада кажу Гордана Ганић, општинска матичарка,
и Милан Марковић, њен помоћник.

У зграду одавно планирану да буде обданиште уселиће се пословни људи

УСКОРО У КЛАДОВУ

ЦЕНТАР ЗА БИЗНИСМЕНЕ

Поред општинских матичара, венчања у
месним заједницама обавља и 10 шефова
месних канцеларија, а у последње време,
сходно законским прописима, венчања се
обављају и ван службених просторија поштујући жеље младенаца.
Р. М.

Донаторска комисија Европске агенције
за реконструкцију у Темишвару одобрила је
општини Кладово пројекат ''Бизнис инкубатор центра'' за унапређење малих и средњих
предузећа, вредан скоро 100.000 евра. Центар ће бити смештен у неусељени, а пре две
деценије изграђени објекту обданишта у насељу “Пемци”, површине 1.300 квадрата, где
ће своје послове започети десетак привредника.
- Власници производних предузећа, заинтересованих за рад у Бизнис инкубатор центру, биће изабрани на општинском конкурсу.
У прве три године неће плаћати кирију и за
''ТИМОМЕД''
ШАМПИОН
КВАЛИТЕТА
На 74. међународном Сајму пољопривреде у Новом
Саду ''Тимомед'' из
Књажевца проглашен је апсолутним
шампионом квалитета у категорији
меда и пчелињих
производа. ''Тимомед'' је на Сајму
представио 25 производа и сви су награђени
златним
медаљама за квалитет. Иначе, на овој
манифестацији је
учествовало 2.000
излагача из 60 земаља.
С.Б.
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то време имаће сву нашу стручну помоћ
своју и едукацију радника, као и помо
књиговодственим пословима. После т
могу да под тржишним условима остан
просторијама Центра или, ако желе, да
бизнис наставе на неком другом мест
истиче аутор пројекта Владан Радованов
Општина Кладово је занимљива страним
веститорима због тога што је на Дунаву и
ничи се са Румунијом, а европске интегра
и донације Агенције за реконструкцију је
су од начина бржег економског развоја
калних заједница.

МИЛОРАД ГРГУРО

БИЉК

Природно богатство п
планине продају на пијац
нији од свих је Милорад Г
јесени накупи толико биљ
- Највише прикупљам р
мелеме за многе бољке, п
обољења, као и средстава
Прве знања о берби ле
Милојевић са Фармаколо
биље одбранила и доктор
После написа у нашој ш
свакодневно стижу захте
може да живи више де
приликом бербе јер мно
уништавају на великим по

КОНАЧНО
РАСВЕТА ПРЕД ШКОЛАМА
Дугогодишњи проблем расвете
око зграде мајданпечке Гимназије и
Техничке школе коначно је решен
тако што је Месна заједница
Мајданпек уложила 350 хиљада динара за реализацију тог пројекта.
- Простор је безбеднији, а осветљење одбија оне којима ту није
место, које мрак привлачи - каже
Горчило Потпара, директор Гимназије, изражавајући задовољство
што се ово питање нашло међу
приоритетима МЗ.
С. В.

ПОКЛОН ИЗ ФРАНЦУСКЕ ЗАЈЕЧАРСКОЈ БОЛНИЦИ

СТИЖЕ ТРАНСПОРТНИ ИНКУБАТОР
Када су пре неколико месеци чланови
Удружења Француска – Србија из Тулона
посетили наш град, обишли су и одељење
неонатологије и педијатрије Здравственог центра и уверили се у тешке услове у
којима се збрињавају тек рођене бебе.
Тада је председник Удружења, господин
Жан-Пјер Морис, наговестио прикупљање помоћи у вредности од 100.000
евра за набавку транспортног инкубатора
како би у тежим случајевима превремено
рођена деца била безбедно пребачена до
опремљенијих здравствених центара.
осподин Морис нам је прошле недеље
потврдио да инкубатор вредан 47.000
евра ускоро стиже, а с њим остатак обећане суме у виду нужне опреме и материјала.

НАЈУСПЕШНИЈИ РТАЊСКИ ТРАВАР

ЗА МНОГЕ БОЉКЕ

не Ртањ користе многи берачи који биље са ове
ли у биљним апотекама широм земље. Најактивв који са својом десеточланом породицом током
а их у свом складишту има током читаве године.
ки чај, којег мешам са осталим биљкама и правим
шећерне болести и других стомачних и грудних
отенцију - каже Гргуров.
ог биља овај травар је стицао од докторке Бојане
факултета у Београду, која је проучавајући ово
исертацију.
и, Милорад Гргуров се прочуо широм света, па му
чајевима.Зато истиче да од бербе лековитог биља
на породица, али је потребно завести више реда
пају биљке из корена, уместо да је косе, па тиме
нама.
Р. М.

NITE

SUR SUPERSTRUCTURE LÉGÈRE 5049
ET CHARIOT D 3000

У ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ
СПРЕМАЈУ ИЗЛОЖБУ

РУМУНСКА
КЕРАМИКА
У изложбеном простору Националног
парка Ђердап у Доњем Милановцу посетиоци ће током лета моћи да погледају
изузетно занимљиву изложбу керамике,
али и старих народних ношњи и фото изложбу о природним ресурсима, коју је у
оквиру међусуседске сарадње понудио
румунски округ Мехединци. Представљен нам је део програма „Керамика, занатство и традиција“, који је реализован
из европских фондова и у потпуности изменио живот у румунском селу Шишести,
где се израдом предмета од глине и керамике баве готово сви становници.
С.В.

У ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ

НОВИ
АСФАЛТ НА
УЛИЦАМА

Доњомилановчани коначно могу да одахну, јер је почело асфалтирање градских
улица које су у последњих
осам месеци биле раскопаване због ширења канализационе мреже, дигитализације телефонског саобраћаја,
замене расвете и проширења
самих саобраћајница. Поред
оних најпрометнијих у самом
центру, у плану за ову годину
је и асфалтирање више улица
у горњем делу, у трећој зони, док ће, због ограничености средстава одређени
број морати да сачека наредну годину. Иначе, највише пара за асфалтирање обезбеђено је из Националног инвестиционог плана.
С. В.
24. мај 2007.

21

ТУРИЗАМ

ОТВОРЕНА КУПАЛИШНА СЕЗОНА У ВИРУ У РГОШКОЈ БАЊИЦИ

КОД РГОШТА
МАЛО КОШТА
•

• У топлој термалној води брчкање бесплатно, а купача има по цео
дан јер је у води сада топлије него напољу. Велики планови за уређење и изградњу бање у којој треба да се подигну хотел, стационар,
спортско-рекреативни центар, нови базени....

рве топлије дане Књажевчани су искористили да се
окупају у топлом извору у
оближњој Ргошкој бањици. Сезону су отворили редовни посетиоци овог купалишта који уживају у брчкању у лековитој води.За
убрзани развој ове бање постоје
веома амбициозни планови тако
да је замишљена градња туристичког и спортско-рекреативног
центра чиме ће велики термални
извор, који сада већим делом отиче у оближњи Сврљишки Тимок,
да се стави у службу здравља гостију.
Овдашње врело и отворени
вир са топлом водом користе се
још од 1910. године за лечење
оболелих од реуме, ишијаса и неких нервних болести. Али, отада је
мало шта учињено да се побољша
комфор гостију. У Бањици тре-

П

нутно постоји неколико застарелих и запуштених купатила и ресторан, а ретки посетиоци се сналазе за смештај у оближњем селу
Ргошту или Књажевца. Многи,
чак и становници околних места,
не знају да постоји ''књажевачка
бања''. За овај термални извор се
мало више чуло откако је његова
вода искоришћена за пуњење
градског отвореног базена,
Благодети купања у њему нагло су повећали популарност
ргошке топле воде, па је интересовање за долазак у Бањицу из
године у годину све веће и то не
само обичних гостију већ и бизнисмена који одавно меркају овај
велики отворени извор који пружа велике могућности за развој
бањског туризма у нетакнутој природи овог краја. Цена је у последње време вртоглаво порасла

откако је постало јасно да ће бити
подигнут и велики смучарски центар на Старој планини који је већим делом на подручју књажевачке општине. Рачуна се да би гостима итекако пријало да оду на
ваздух и снег после купања у лековитој топлој води или обрнуто.
- Интересовање за улагање у
Бањицу постоји – не крију у Туристичкој организацији Књажевца, али се још не говори о томе ко
би могао да буде инвеститор, мада
се незванично помињу и странци.
– У плану је да се направи велики
бањски и спортско-туристички
центар са стационаром за лечење
оболелих, хотелом, спортским теренима. Поред садашњег отвореног олимпијског базена правиће се још неколико пливалишта са термалном водом.
Да се кренуло са мртве тачке у

ПЕЋИНА
Температура бањичке
воде је 28,6 степени, a
поред отвореног вира из
песковитог дна извире и у
оближњој пећини. Са њеног
улаза уклоњена је стена,
али приступ овој природној
атракцији још није уређен

уређењу Бањице, сведоче и радови на утврђењу обале Сврљишког Тимока који протиче стотинак
метара даље од великог природног врела. Неимари локалне ''Ерозије'' по налогу ''Србија вода'' убрзано кроте плаховиту реку која се
овде често изливала. Направљен
је кеј, а подигнут је нови пешачки
мост уместо жичаног, старог и
дотрајалог. То се сматра правим
кораком у великом послу на уређењу будуће бање, а олакшаће и
налажење партнера спремних да
уложе у њен развој.

БАЗЕН СПРЕМАН
Књажевачки градски базен убрзано се спрема за нову купалишну сезону. Реновиране су свлачиоце, офарбана ограда и урађен простор око купалишта које је недавно издато је у закуп за
наредних пет година. Нови закупац обећава популарне цене за
посетиоце, дневну карту за 80 динара и богат свакодневни програм на базену, јединственом у Србији по томе што се пуни термалном водом из оближње Ргошке Бањице.Отварање је
најављено до краја маја, ако се време не „поквари“. Као и ранијих,
и ове године биће ноћног купања, а побољшаће се и понуда ресторана где ће уз постојеће, бити отворени и нови бар поред
самог пливалишта. Пиће и храна биће по популарним ценама, а у
књажевачкој општини обећавају да ће чим сезона крене, да уведу
редован аутобуски превоз из центра града до базена.
Ускоро бољи комфор за купаче
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Д. Станковић

РЕЧ ЧИТАЛАЦА

НЕЉУБАЗНИ
САОБРАЋАЈЦИ

ана 19. маја 2007. године,
око 22 часа, десило се следеће: вративши се из Грљана од кума коме је тог поп0днева
изненада умрла мајка, наишао
сам на прокопан канал дуж тротоара преко којег утерујем кола у
гаражу (Н. Пашића 219 ), а проходност аутомобила је спречавала и гомила ископане земње. Није
било никаквих саобраћајних знакова да се ту изводе радови, што
је свакако прекршај. А саобраћајци уместо да поступе по закону, ставили су се на страну прекршиоца, тако да сам ја испао
жртва.
Како нисам био у могућности
да колима дођем до своје гараже
(а морао сам негде да их паркирам
због хитне припреме за сахрану),
био сам принуђен да их привремено оставим на супротном тротоару. Око 12,30 сати, по налогу саобраћајне полиције ( конкретно
Игора Стојадиновића са значком
овлашћеног лица број 128522)
дошао је паук ЈП ''Тимочка
крајина'' и почео да утоварује
моја кола (у питању је ''лада самара'', регистарски број ЗА 318-73).
Видевши то, а на аларм комшија,
изашао сам и објаснио саобра-

Д

ћајцима шта је по среди, молећи
их да скину возило и изјављујући
да сам спреман да платим казну на
лицу места. Они су били неумољиви и отерали су кола у непознатом правцу. Једва сам касније
од таксисте сазнао где ми је ауто,
отишао тамо ( у Хајдук Вељкову
улицу) и протествовао што су ми
кола узета без претходног решења да их уклоним са тротоара. Тамошњем чувару платио сам казну
од 4.000 динара и он ми је вратио
кола.
Наглашавам да су се саобраћајци при одузимању кола оглушили о моју молбу да се сачини записник о стању на лицу места из
којег би се видело да је тротоар
испред моје зграде заиста био
прекопан ради постављања телефонских каблова и да је то био
једини објективни разлог зашто
сам оставио ауто преко пута. Понашали су се крајње осионо, нељубазно и неправично, као да
није у питању народна милиција
која треба да постоји за добро грађанства а не на њихову штету. Саобраћајци ми нису ни поменули,
ни уручили решење да померим
кола у року од 15 минута (то решење сам нашао случајно на шо-

фершајбни испод брисача када
сам преузимао своје). Дакле, више
је него јасно да су саобраћајци све
радили с предумишљајем, односно, да су имали лошу намеру.
Такво њихово понашање (веома
нечасно, недостојно униформе) не
доприноси угледу МУП-а Србије,
напротив.
Молим Полицијску управу у
Зајечару (одељење саобраћајне
полиције) да преиспита цео овај
инцидент и поведе рачуна да се
овакви немили случајеви, до којих
долази услед самовоље надлежних и прекорачења овлашћења,
убудуће не дешавају, јер су незаконити и уперени против грађана.
Пријављујем и да су ми на колима приликом утоваривања и
одвожења пауком начињена следећа оштећења: недостаје радкапна на левом предњем точку, а
оба ретровизора су оштећена,
тако да су неупотребљиви.
До свега овога није морало
да дође. Али, није било разумевања...
Као грађанин Зајечара који
никад није дошао у сукоб са законом, најусрдније молим да одговарајући орган у Зајечару одмах
изађе на лице места и утврди чињенично стање (прекоп тротоара
и оштећење на возилу).

ДЕЦИ ТОЧЕ
АЛКОХОЛ

Када смо ми били млади знало се у колико сати морамо бити
код куће и у каквом стању.
Било је изузетака и у то време,
али данашња омладина нити зна
да се проводи, а што је најцрње,
они излазе на места која су пуна
наркомана и нарко дилера.
У Тимочкој Крајни се скоро сваког викенда дешавају саобраћајни
удеси који су последица лудих
вожњи омладине у најчешће алкохолисаном стању. Да ли је начин
живота омладине вреднан ризика
њихових младих живота и живота
пролазника? Да ли смо ми родитељи криви што пуштамо нашу
децу и не знамо са ким и куда
проводе вече?
У свим ноћним клубовима, дискотекама и кафићима стоје натписи „ЗАБРАЊЕНО ТОЧЕЊЕ АЛКОХОЛА ЛИЦИМА МЛАЂИМ ОД 18
ГОДИНА“. Ко је крив за точње алкохола? Конобари или конобарице? ЈА бих рекао да је крив ВЛАСНИК локала, а власник би на то
прокоментарисао „инспекција ми
ништа не може“.
Власници локала су ти који терају малолетнике да пију алкохол.
Зашто они?
„Један викенд пијете на мој
рачун
а остала 10 ћете платити“,- то
Радојица Првуловић,
је
њихов
мото пословања!
Николе Пашића 219, ЗАЈЕЧАР
Тако се зарађује новац!
Докле, БРЕ ?!?
Страхиња Петровић
Бор

ЈЕДАН КАНДИДАТ – ДЕМОКРАТИЈА?

ављам се поводом текста
''Изборна скупштина ДС у
Зајечару'' објављеног у
прошлом броју ''Тимочанина'',
који је потписао Дејан
Драгојевић (ДС).
Изгледа да председник ,
потпредседници и остали
чланови ДС у Зајечару не памте
страначке изборе одржане пре
2004.године, или писац текста о
изборној Скупштини ОО ДС Д.
Драгојевић има меморију као
телевизор – кад се угаси све
заборавља, и тако сваког дана!
Они тврде да се на изборима '' по
први
пут
непосредно
изјашњавају сви чланови ДС ''. Ма,
није ваљда!
Задњи непосредни избори за

Ј

Општински одбор ДС у Зајечару
одржани су марта 2001. године са
два кандидата за председника и
56 кандидата за чланове ОО
(бирало се 27), а било је 1.838
чланова странке са правом гласа.
Сви страначки избори, након
наведених, су представљали
комунистичку
фарсу
са
делегатским принципом (то је
оно што памти Д.Д.) и једним
кандидатом. Демократија?
За сада толико, а будућем ОО
ДС у Зајечару препоручујем
зарад бољег сутра да пронађу
портпарола, макар са меморијом
давно превазиђеног ''Commodore 64''.
Дејан Здравковић
Сремска 20, ЗАЈЕЧАР
24. мај 2007.
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ОБИЧАЈИ

СПОРО ВРАЋАЊЕ ТРАДИЦИЈИ

ЗАБОРАВЉЕНЕ ЛИТИЈЕ

• Од свих села на простору између Књажевца и Зајечара овај
древни народни обичај практикује се само у Селачкој и то тако што
се улоге овогодишњег колачара, на опште изненађење, али и одобравање, лане прихватила дванаестогодишња Тамара Младеновић

имочка долина између Књажевца и Зајечара са околним падинама Старе планине
и Тупижнице изузетно је богата
светим местима, која подразумевају различите објекте (цркве,
култно дрвеће, дрвене и камене
крстове, култне лековите изворе, црквишта, тј. остатке старих
цркава, вејника...). На овом простору, у атару само једног села
може се наћи и по петнаестак
оваквих места. Она су најчешће
посвећена одређеним свецима, а

Т

за њих су везани веома архаични
обичаји и веровања. Централни
обичај, карактеристичан за већину њих, је обред резања колача са
култном трпезом, који се обавља
на заветину - дан свеца коме је
свето место посвећено. Обављају
га, зарад свог здравља и аграрног
и другог напретка, појединци или
социјалне заједнице (село, заселак, род, породица, домаћинства
која на истом месту имају земљишни посед).
Посебно свечано су се свет-

На светом месту Свети Јеремија
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•

Мр Дејан Крстић

село више није јако као пре, па да
ли ће се литије одржати искључиво зависи од жеље и агилности
колачара, особе која прихвати
обавезу да у име целог села реже
колач на месту посвећеном свецузаштитнику. Последњих неколико
година нису одржаване, али ове
године ствар је у своје руке узела
дванаестогодишња девојчица Тамара Младеновић, која је на опште
изненађење, али и одобравање
лане самоиницијативно преузела
обавезу да буде колачар. Њена породица, предвођена оцем Срђаном Младеновићем, иначе селачким зетом, и дедом Славољубом Живковићем, успешно је обавила тај посао.

ковале, а и данас се светкују, сеоске заветине, оне које су посвећене напретку свих његових становника. У време слављења гости
преплаве село, разлегну се звуци
музике и уопште влада атмосфера радости и весеља. Поред тога,
у прошлости је посебну драж сеоским заветинама у многим селима
овог простора давао обред ношења литија. Реч је о обредној поворци, која са црквеним барјацима и иконама обилази главнија
света места у сеоском атару и
свој опход завршава на месту по- МОМЦИ ЗА ЖЕНИДБУ
свећеном сеоској заветини, где се
потом обавља обред резања коУ раним јутарњим сатима уз
лача. Овај обичај, према народном
звуке дувачког оркестра Саше
схватању, има функцију дозивања
Трандафиловића ''Тимочани'' из
кише и посебно је значајан за
Књажевца, у дворишту домаћина
сушне периоде.
окупили су се многобројни
пријатељи. Поворка од неколико
ЗАПИС НА КРСТУ
трактора са приколицама пуним
људи кренула је ка манастиру СуОд свих села на простору из- водол. Док је уз музику пролазимеђу Књажевца и Зајечара, но- ла кроз село мештани су махали из
шење литија практикује се само својих дворишта. По доласку у
још у Селачкој. Оне су некада у манастир играло се коло. Лиовом селу ношене неизоставно тијаше је дочекао старешина јеросваке године на дан сеоске заве- монах Јустин који је присутнима
тине Светог Јеремије, 14. маја. дао барјаке и иконе. Формирала
Интересантан је запис на каменом се поворка на чијем челу је био
крсту на светом месту посвећеном дечак који је имао задатак да све
овом свецу, на којем пише: време удара у дрвену даску, клеNОШЕН[Е] ЛИТIЕ СТЫ ЕРЕМIА 1871 пало, и тако производи уједначен
ГО[ДИНЕ]. Њега можемо проту- ритмички звук. За њим су један помачити као сведочанство или о ред другог ишла два младића који
првом ношењу литија у Селачкој су носили црквене барјаке. (По наили о обнављању овог обичаја по- родном веровању, момак који
сле дужег времена. Међутим, под носи барјак у току наредне годипритиском комунистичких вла- не ће се оженити.) За њима у кости, које нису биле благонаклоне лони по двоје са иконама су ишли
према религији, после ношења момци, девојке и деца, неки од
литија 1948. године, престало се са њих у народним ношњама. Њих је
настављањем овог обичаја, а до пратио свештеник, а за њима су
је дошло тек деведесетих година ишли сви остали, који по својој
20. века у оквиру општег таласа жељи учествују у поворци. Уз зво''враћања традицији''. Међутим, њаву звона манастирска црква је

обиђена три пута. Поворка је потом пешице кренула ка култном
месту Свети Ранђел на локалитету Добровица, које је обележено
великим храстом и дрвеним
крстом. Литијаши су се поставили лицем према истоку, свештеник
је читао молитве, пошкропио свето место и присутне, а затим су
храст са крстом, као и цркву,
обишли три пута.

ПРИЗИВАЊЕ КИШЕ

У повратку са култног места
литијаши су пролазили кроз село,
мештани су их дочекивали испред својих капија, прскајући их
водом да би пала киша, бацали на
њих пшеницу, неки и ситан новац,
ради берићета и напретка, а заустављали их ради послужења.
После се отишло се до култног
места Водице на Јеричишту, поред
самог села, које је обележено старом, такозваном Ђићином крушком. Опет су се сви окренули ка
истоку, а свештеник читао молитве. У једном тренутку наложио је
свима да клекну и читао за кишу.
По завршетку опет се играло коло,
а поворка је кренула уз песму
трубача и песму ''Крстоноша Бога
моли'' да би га умолио ''да нам пад-

Свечано на сеоском путу

не росна киша, да пороси равно
поље'', а то са циљем ''да накваси
родно жито, да се роди златан
лебац, да се роди рујно вино...''.
Литија је опет кренула кроз
село а мештани је прскали и ба-

И коло се заиграло...

цали жито. Када се стигло до записа Свети Јеремија изнад села
свештеник је поред великог храста, а испред старог каменог и
дрвеног крста, са малом колачарком обученом у народну нош-

њу и њеним оцем и сестром, резао
колач. Када су упаљене свеће поред култних објеката кренуло се у
коло око светог дрвета и крстова.
Весеље је потом настављено у
сеоском дому, где је колачар уз музику гостио седамдесетак својих
ваница. Остали сељани су код
својих кућа примају своје госте.
Обичај ношења литија у Селачкој доживео је и извесне промене у односу на време пре половине 20. века. У литијску поворку су ушли трактори, крстоношку песму певају трубачи а не
као некад литијаши, обилази се
мањи број светих места, весеље и
култна трпеза се обављају у сеоском дому а не као некад на самом
култном месту... Међутим, овај
обичај је задржао и многе старе,
архаичне елементе. Овакав какав је, и са новим и са старим елементима, он може да буде и
својеврсна туристичка атракција.
С обзиром на то да је Месна заједница Селачке, на челу са председником Миодрагом Куновчићем, доста учинила на стварању
предуслова за сеоски туризам
(коме посебно погодује близина
манастира Суводол и положај
села на обронцима Старе планине), верујемо да ће се то и остварити.
24. мај 2007.
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НАГРАДНА ИГРА

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

ЛАЗАРЕВА ПЕЋИНА
Лазарева пећина је позната и као Злотска пећина. Од Злота је удаљена 3 километра , од Брестовачке
бање 14 километара и од Бора 21километар. Улаз у пећину се налази на левој обали Лазареве реке
на надморској висини од 291 метар.
За време своје владавине, Турци су били зазидалил улаз како би спречили скривање хајдука и
збегова. Прве археолошке податке о пећини дао је Феликс Хофман 1882. године, а седам година касније и Јован Цвијић.
Лазарева пећина има два канала од којих је старији сув ( фосилан ), а млађи речни ( активан ).
Пећинске канале изградила је пећинска река. Укупна дужина испитаних канал износи 1.592 метар.
Од тога на “Главни канал” са “Улазном двораном” отпада 623 метар. Дужина сувих канала и дворана је 1.225 метар, а периодично плављених 367метара. Укупна површина подземних просторија је
9.907 квадратних метара, а запремина преко 52.000 кубних метара.
За посетиоце и туристе најзанимљивија је “Улазна дворана” са необичним светом подземне тишине и вечног мрака.
Сталактити и сталагмити, пећински стубови, драперије, бигрене калцитне кадице свих облика
и величина налазе се свуда а највећи и најлепши примерци имају и своја имена : “Стогови”, “Бизон”
“Слапови”, “Кула кнеза Лазара”, “Царска ложа” итд.

Наградно питање: Колико канала има Лазарева пећина ?

Тачан одговор је
Име и презиме
Адреса
Телефон
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КУПОН 4

ОКО НАС

ЗАПИС СА КУЧАЈСКИХ ПЛАНИНА

ЧОБАНИЦА СА ПУШКОМ

• Љиљана Урошевић (52), једина жена-сточар на планини Самањац, никада није запуцала иако се ''очи у очи'' сретала и са
вуковима и са лоповима – виком би их отерала!

рава је храброст живети у
дивљини, где ти је први
комшија удаљен пола сата
хода кроз беспуће, а мобилни
телефон и транзистор једина
веза са светом. Таквим животом
већ читаву деценију живи Љиљана Урошевић (52) из Кривог
Вира, пошто је пре десетак
година остала без посла у параћинском
''Угоститељству''.
Вратила се тада у родно селo и
одлучила да чобановањем настави
вековну
породичну
традицију и оживи своју појату
на планини Самањац крај
Честобродице. Сада се од марта
до октобра поново вије дим из
оџака зидане колибе коју је пре

П

скоро две деценије саградио
њен отац.
- Нисам много туговала због
изгубљеног посла, већ сам се
латила оног што могу да радим.
Истина, због јефтине стоке, данас
тешко може да се заради просечна плата, али немам шефа над
главом, а свој радни дан одрађујем према потребама ових
животиња - каже ова вредна и
храбра жена.
Љиљана ових дана пре подне
чува стоку једног фармера из
Параћина, а по подне своју. Уз то,
стигне и сир да направи од
млека својих крава и да спреми
храну за себе, Устаје са првим
сунчаним зрацима, који право са

•

врха Ртња обасјавају њену колибу.
- Пушка је
поред мене, више
да ми чува страх,
јер је никада
нисам употребила:
ни онда када су ми
вукови
напали
прасиће, ни онда
када су ми лопови
крали деловe са
трактора. Све сам
их виком отерала!
- вели она.
Овога пролећа,
због лепог вреОружје само за сликање: Љиљана на “радном месту”
мена, ''Вучица са
На растанку нам рече како би
Кучаја'' како многи у шали зову
волела
да нађе сродну душу за
ову храбру чобаницу, доселила
заједнички
живот у природи, али
се на Самањац месец дана пре
изгледа
да
таквих романтичара
Ђурђевдана, када календарски
више
нема.
Она, ипак, чека свог
почиње бачијање на Кучају, јер
принца,
не
на
белом коњу, већ са
више није могла без планинске
белим
стадом
да га заједно
идиле, са којом се потпуно сажичувају.
вела.

СА ИЗЛЕТИШТА БАРАНИЦА НА ТРГОВИШКОМ ТИМОКУ

ЈЕЗЕРО ПОНОВО ОЖИВЉАВА

злетиште Бараница на
Трговишком Тимоку, четири километра удаљено
од Књажевца на путу за Стару
планину, биће комплетно уређено. Ово некада омиљено купалиште, последњих деценија било

И

је запуштено и готово заборављено. Велика брана која се лети
спуштала да би се направило неколико километара дуго вештачко језеро била је разрушена, а
делови механизма и уставe покрадени и разваљени.

Запуштена брана ускоро ће напунити вештачко језеро

Р. Миладиновић

• Н. Станковић
У међувремену, Тр-говишки
Тимок, који је овде још бистра незагађена планинска река, нанео
је песак на уставу, а обале су зарасле у шибље. Запуштена је и
велика пешчана плажа, атракција
Баранице, а иста судбина задесила је и прелепи мотел направљен на овом излетишту.
То здање у облику рибе
својевремено је побрало награде за архитектуру, а
огромна тереса издигнута на
стени педесетак метара изнад
обале зелене реке, била је атрактивни видиковац за уживање у погледу на прелепе
пределе у околини.
Излетишту ће бити враћен
стари сјај јер је Водопривреда
Србије комплетно уредила
корито Трговишког Тимока на
потезу од бране до пешчане
плаже. Обновљена је и сама
брана, очишћени су кородирани делови и офарбана челична конструкција.

Тако уређена Бараница биће
сигурно веома атрактивно одмаралиште за све путнике који
преко Књажевца иду на Стару
планину. Лети би гости овде
могли да сврате на купање пре
него што оду на свеж ваздух на
Бабином зубу и да уживају и виде
још неке природне реткости
којима обилује ово излетиште.
Изнад бране диже се готово вертикално огромни, неколико стотина метара високи камени
гребен, а у околним брдима има
неколико великих пећина.

БОГАТА ПОНУДА
Само пар километара од Баранице су средњевековни манастири Свете Тројице и црква
Свете Богородице у селу Каменица, који су уцртани у туристичку
мапу
књажевачке
општине. И они се налазе се на
путу за Стару планину који мало
даље пролази крај атрактивне
клисуре Коренатац на Трговишком Тимоку која је прави рај за
пецароше на планинским рекама.

24. мај 2007.
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СПОРТ

ОНИ КОЈИ ДОЛАЗЕ: МИЛАН ЈАНКОВИЋ – ПИКСИ

ЊЕГОВЕ ЛОПТЕ
ИМАЈУ „ОЧИ“
•

• Некадашњи тренер Тимока Момчило Меда Илић за овог младића, видевши његову игру, изјавио: Биће то велики играч!

ада је, од осме године, као
петлић, почео је да тренира
у Тимоку код тренера Слађана Жикића Лунета, Милан Јанковић, много касније назван
Пикси, прошао је и селекцију
пионира и увек био најбољи. По
завршетку основне школе, наставио је школовање у Београду и
постао члан кадетске, а касније и
омладинске, селекције Железничара. Када је постао пунолетан,
послат је на каљење у ФК Авалу.
Са деветнаест година вратио се у
матични клуб Тимок, где је сада
стални играч прве поставе.
Прошлог лета на једну припремну утакмицу дошао је легенда зајечарског фудбала, а
неко време и тренер Тимока,
Момчило Меда Илић. Када су га
питали који му се играч из екипе

К

највише допада, као из пушке је
рекао:
- Онај мали, тројка, играч је по
мом укусу. Брз је, експлозиван,
снажно продире по левом боку,
идеално центрира, његове лопте
„имају очи“, школован је и уме
фудбалски да мисли. Биће то велики играч.
Када је дошао пре скоро три
године, тренери као да нису
имали поверења у њега, никако
да добије шансу. Пошто је конкуренција у везном реду била жестока, покушали су да га ангажују
на позицији левог спољњег.
Испрва му је било необично, јер
на том месту раније није играо.
Међутим, када је тадашњи играч
на том месту Саша Стевановић
морао да одсуствује, заиграо је
Јанковић и тако се добро сна-

шао, да више нико није могао да
га истисне из екипе: постао
је страх и трепет за противнике по левом боку.
Милан Јанковић каже да
му је најдража победа против Партизана у купу, када је
морао да чува вршњака и
велику наду Партизана Миљана Смиљанића - није му
дао да „дише“.
Све његове утакмице посматра тата Ратко, бивши
голман, који од малих ногу
утиче на свог миљеника.
Када је Тимок играо са Партизаном, био је на трибинама, па нам о томе каже:
- Када је дошао ред на
њега да изведе пенал, узео
је лопту и тако сигурно
пошао да га изведе. Нисам

ТАКТИЧКО ПУЦАЊЕ: МОНТЕНЕГРО ОПЕН 2007.

УСПЕХ ЗАЈЕЧАРАЦА

Подгорици је од 11. до 13.
Победници по категоријама: Чешка; Стандард – Марко Ђукомаја одржано такмичење у Опен – Мартин Каменицек вић, Србија и Опен лејди– Схатактичком пуцању Монтене- ,Чешка; Продакшн – Адам Тyц, пира Тал, Израел.
М. Б.
гро Опен 2007. Наступило је
преко 90 такмичара из Немачке, Босне и Херцеговине,
Хрватске, Словеније, Чешке,
Израела, Србије, Америке и
Црне Горе. ИПСЦ Клуб Зајечар
је имао своје представнике
који су у веома јакој конкуренцији остварили значајне резултате. Маја Јовановић је
освојила друго место у конкуренцији Опен лејди, а Андрија
Радивојевић треће у категорији
Опен.

У

Детаљ са такмичења
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М. Николић
могао да гледам! А када је постигао погодак, заплакао сам од
среће. Испуниле су ми се све
фудбалске жеље!

Милан Јанковић Пикси

ПРАВИЛА
Да подсетимо оне који знају,
или информишемо оне који не
знају, да се такмичења у овом
спорту одвијају на отвореном
стрелишту. Мете могу бити статичне и покретне, као и металне и папирне. Поред
прецизности битно је и време
за које се заврше све радње
које тај полигон захтева. Користи се оружје великог калибра,
од 9 мм па навише у зависности
од категорије. На свим такмичењима се води рачуна о безбедности и правилном руковању
оружјем, а санкције за небезбедно руковање су дисквалификација такмичара са турнира.

ГРАДСКИ КАРАТЕ КЛУБ ЗАЈЕЧАР

ЗА ГОДИНУ ДАНА
800 МЕДАЉА

• И поред изванредних резултата, пред овим колективом стоји невоља као и код многих других – недостатак пара због чега је, рецимо, могуће да његови чланови не оду на Еврокуп у Словачкој

радски карате клуб Зајечар
је основан 23. јула 1996. године. Настао је фузијом карате клубова Зајечар, Исток и
дела карате клуба Тимок. При
стварању овог колектива пошло
се од идеје да се створи јак и успешан клуб на територији општине, али и целе Тимочке
Крајине што је и постигнуто јер
из године у годину ниже све веће
успехе и потпуно је оправдао
очекивања свих заљубљеника у
овај спорт у нашем граду.
Тренутно у оквиру овог
Чланови градског карате клуба са тренером
спортског колектива раде и сек- тати ће доћи сами по себи.
наше земље је Јапанац Танчо Тације у Котлујевцу, Звездану и МиСа овом децом раде искусни камазо Окујама, мајстор каратеа,
нићеву које су, такође, веома тренери који су већ дуги низ го- који нашим тренерима држи преуспешне. Поред тога што је уче- дина у каратеу. Главни тренер је давања. То је права школа јер је
ствовао у стварању историје ка- Мирослав Радојковић, мајстор опште познато да су људи из
ратеа у нашем граду, ГКК Зајечар каратеа 7. дан, а помажу му земље ''излазећег сунца'' врхунје ''одговоран'' и за настанак клу- Јовица Милкић, Бојан Бранко- ски мајстори овог спорта бова у околним селима: Вра- вић, Кристијан Какаш и Невена истиче Милкић.
жогрнцу, Бољевцу, Подгорцу, Стошић.
Прошле године клуб је постиЗвездану, Метовници и Грљану.
- Водимо рачуна да едукујемо гао најбоље резултате. На домаУ клубу сада тренира преко своје кадрове па због тога смо ћим
и
међународним
200 чланова од којих најмлађи полазници многих стручних се- такмичењима освојено је чак 811
има пет година, а најстарији 52, минара. Увек има много тога де медаља. Најуспешнији су били
али како у овом колективу се научи, јер су новине у свету ка- Дуња Живић са 33 освојене меистичу, циљ им је да у будућно- ратеа врло честе. Али, такође, и даље и Денис Цуровић са 32.
сти имају чланове од седам до 77 млађе уводимо у тренерски
Са домаћих такмичења, која
година.
посао како бисмо имали достојне се одржавају скоро сваке не- То је могуће, јер је карате наследнике. Сваке године, гост
пре свега вештина,
па тек онда спорт, РОДИТЕЉИ ФИНАНСИЈЕРИ
каже тренер Јовица
Градски карате клуб се финансира исМилкић. – Ми у клубу
кључиво од чланарине коју деца плаћају. Опимамо 100 такмиштина је помогла обезбеђивањем превоза
чара, а остало су рена такмичења, али саме наступе деце на разкреативци и они које
ним турнирима финансирају родитељи. Како
тек спремамо за таксе турнири одржавају сваког викенда није
мичење. Потенцијала
тешко претпоставити на каквим су они муима много, само је
кама. Јер, трошкови се крећу од 1.500 до
потребно са њима
2.000 динара недељно по детету
доста радити и резул-

Г

• М. Богдановић

НАЈВЕЋИ УСПЕСИ
Посебно треба истаћи два
велика међународна такмичења на којима су остварени
највећи успеси, а то су Европски куп у Скопљу и незванично
првенство Европе у Украјини
2005. године.
У граду Лутску наступило је
преко 1500 такмичара из 16 европских земаља, Такмичари из
Зајечара су освојили пет медаља, Милош Радојковић је био
други у катама, Милица Мишић
је освојила бронзу, такође у катама, као и Дуња Живић, док је
Маја Станојловић освојила
бронзану медаљу у борбама.

деље, чланови Градског карате
клуба из Зајечара се увек врате
са великим бројем медаља.
У наредном периоду их очекују такмичења у Нишу и Неготину, али и Еврокуп у Кошицама
у Словачкој, који се одржава
крајем маја. Међутим, због великих путних трошкова, постоји могућност да не оду на ово значајно
такмичење. Уколико не отпутују
за Словачку, мали каратисти ће
се такмичити на турниру у Пожаревцу, а како су нас навикли на
успехе, не сумњамо да ће се и са
овог такмичења вратити окићени бројним одличјима.

Градски карате клуб секција Котлујевац

24. мај 2007.

29

ИСТОРИЈА

СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ

ЗНАЧАЈ
СОЦИЈАЛНОГ
ПИТАЊА

• У једном од старих бројева из 1891.године, лист '' Тимочанин '' се бави социјалним проблемима, настанком човека и суштинском разликом међу живим бићима.

ао год што и у нашем животу наступају тренутци,
кад морамо са свом
снагом и одлучно да порадимо на каквом послу, тако исто и у животу народа наступају периоде, које
збиљу и напрезање ума нарочито изазивљу.
Изгледа да смо сад
зашли у једну такву периоду. Често су се пута народности
и цивилизације нашле међ таквим
задатцима, који су пропаст доносили, кад су остали нерешени;
али никад до сад нису постављани тако велики и заплетени задаци. То није ново, а да ће се крајем
овог столећа истаћи тако значајна социјална питања, следује
из материјалног и умног напредка који је његов пут и обележио.
Између развића друштва и
развића организма постоји бли-

К

ска сличност. Најнижи облици
животињског живота указују малу
разлику делова; како потребе
тако су и способности
само мале и просте;
кретање изгледа аутоматично;

а инстинкти се
од оних код биљака једва разликују.
По неки од живих бића,
тако су једноставни, а кад се у
парчад исеку, свако парче живи и
даље. Али чим живот заузме више
облике, опада једноставност склопа, делови се развију у органе,
који имају особите функције и

ГЕОГРАФСКА ЕКСКУРЗИЈА

ован Цвијић, један од
највреднијих међу нашим
млађим природњацима, бави
се ових дана у нашем округу
ради географског испитивања.
Како се он и по досадањим радовима може сматрати као најозбиљнији од свију географских
посленика на познавању наше
домовине; и како је он прилично

Ј
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допринео да се упозна источна
Србија, која је у географском погледу до скора била, а у многоме
је и данас још непозната земља,
то је дужност пријатеља просвете и власти оних места кроз
која пролази да га помогну на
његовоме трудном послу, који он
педузима са толико воље и издржљивости.

односе, постају нове потребе и
снаге и све је већи степен умне
моћи потребан, те да се храна набави и опасности по живот избегну. Кад рибе, тице или четвороножне животиње не би имале
већу интелигенцију од полипа,
значило би, да их природа само за
угинуће ствара.
Тај закон, да многостручнији
склоп и финоћа организује,
које стварају више
способности и
увећану снагу, пра-

те и
веће потребе и опасности, тиме се иза-

ТРКАЛИШТЕ

Обраћа се пажња свима онима,
који желе учествовати у трки коју
Тимочко коло Јахача приређује о
Цар Константину и Царици Јелени,
да је тркалишна стаза испод Краљевице на стрелишту готова, и
зато треба сви тркачи до дана трке
да се на самом тркалишту чешће
вежбају. Како се дан за изложбу и
трку већ приближује, то обраћамо
пажњу свима председницима општина а тако и повереницима, да

зивљу и више умне моћи, иде
кроз сву природу. У овој се скали
живота појављује најпосле човек, као највиши и најфинији организам од свију живих бића. Па
ипак је већа интелигенција за
њега не само потребна но он без
ње не би могао ни да живи. Његова је кожа танка, његови су
нокти меки; он је незгодно
скројен за трчање, пузање, пливање или копање рупа. Кад не би
имао већу интелигенцију, но друге животиње, које су згодније за
борбу, где суров инстинкт влада,
затрле би га.
У човеку прелази интелигенција, у расудну умну снагу,
тако да је разлика више
квалитетивна но квантитативна. У њему постаје она
ограничена и несавесна интелигенција, коју инстинктом зовемо, свесним разумом а божанска снага прилагођавања и проналажења чини слаба човека и
Краљем природе.

своје људе у општини обавештавају, како оне, који имају коња и
ждребади за изложбу тако и оне
који имају коња за трку, да се јаве
благовремено управи како би их у
списак могли уврстити.
По правилу друштвом могу на
изложбу доводити сопственици
ждребад само ону, која је код њих
– сопственика – ождребљена, или
да је бар 6 месеца код њих чувана.
– Они пак који толико време нису
чували, немају права на новчане
награде.

ДОКОЛИЦА

103 РАЗЛОГА
ЗАШТО ЈЕ ПИВО БОЉЕ
ОД ЖЕНЕ...

1. У пиву можеш да уживаш цео
месец.
2. Мрље од пива се лако перу.
3. Пиво не мораш да изводиш на
пице и вечеру.
4. Твоје пиво ће те стрпљиво чекати у колима док глувариш около.
5. Кад твоје пиво спласне све
бриге су ти прошле.
6. Пиво никада не касни.
7. Пиво не излуђује ако тражиш
друго пиво.
8. Ако је ружно, пиво можеш
склонити било где.
9. Са пива се скида етикета врло
лако.
10. Кад одлазиш у бар, сигуран си
да можеш тргнути бар једно пиво.
11. Пиво никада нема главобољу.
12. Пошто попијеш пиво, за боцу
увек можеш добити још неки динар.
13. Пиво се неће расплакати ако
дођеш кући са још једним пивом.
14. Ако уживаш у пиву на прави
начин, увек ће ти бити бистра
глава.
15. Пиво увек леже лако.
16. Пиво можеш да делиш са
својим пријатељима.
17. За ноћ можеш скинути и више
пива, а да се осећаш добро.
18. Увек можеш бити сигуран да
си први који отвара боцу пива.
19. Пиво је увек влажно.
20. Пиво никада не инсистира на
једнакости.
21. Пиво можеш приуштити јавно.
22. Пиво се не брине ако се враћаш касно.
23. Ладно пиво је добро пиво.
24. Пиво се не мора прати да би
имало добар укус.
25. Ако промениш пиво не мораш да плаћаш алиментацију.
26. Лепота пива није само површинска.
27. Суштински квалитети пива
лако се препознају по етикети.
28. Кад пиво пени знаш да нема
беснило.
29. Интелектуалне вредности
пива су небитне.

30. Ниједном пиву не смета дим.
31. Ниједно пиво нема покварен зуб.
32. Кад стартујеш пиво знаш да те
неће одбити.
33. Преко пива не можеш да добијеш ни једну венеричну болест.
34. Пиву је потпуно свеједно коју
музику слушаш док га љуштиш.
35. Што си дебљи то ти пиво
боље лежи.
36. Ако пиво оставиш недовршено нећеш имати болове.
37. Пиво нема рођендан ни Дан
пива.
38. Свако пиво је лако и јефтино.
39. Пиву не смета ако си ружан и
глуп.
40. Пиву не смета ако ниси материјално ситуиран.
41. Ако имаш трему конобар ће
ти радо сервирати пиво.
42. Пиво се не лиња.
43. И у најгорој кафани се може
наћи добро пиво
44. Када оставиш пиво сигуран
си да те неће оговарати код других пива.
45. Пиво никада није масно.
46. Свако пиво пада на исти покрет руке.
47. Пиву је потпуно свеједно
када ћеш га попити.
48. Пивом можеш некажњено
да гађаш пролазнике са прозора.
49. Пиво увек има кондицију и
расположење.
50. Свако пиво има узак грлић.
51. Због пива млађег од 18 година се не иде у затвор.
52. Ако си на улици груб са пивом нико те неће премлатити.
53. Пиво можеш да водиш и на
картање.
54. Пиво никада неће пожелети
да игра преферанс.
55. Пиво може да се користи од
мах пошто се произведе.
56. Пиво не лупета глупости док
га љуштиш.
57. Када спаваш са пивом можеш
и да хрчеш.
58. Пиво нема родитеље ни агресивне пријатеље.

59. Не мораш да ставиш гумицу
у уста када пијеш пиво.
60. Ако проспеш туђе пиво, власник ће радо прихватити да га частиш другим.
61. Ако имаш два пива истовремено не мораш да гледаш на сат.
62. Пиву не смета ако си пивопија.
63. Пиво никада не може да заглави.
64. На пиво се никада не скупљају муве.
65. Пиво увек има времена и
никада нема обавеза.
66. Пиво никада није сувише маљаво.
67. Ако пијеш црно пиво нећеш
имати проблема са К.К.К.
68. Увек можеш да добијеш пиво
од пријатеља.
69. Ниједно пиво не доживи да
буде старо и ружно.
70. Пиво нема ништа против
мушких шовиниста.
71. Пиво је увек у провидној амбалажи.
72. Пиво не гунђа ако си садиста.
73. Од једног пива још нико није
добио инфаркт.
74. Пиво се не буни кад си пијан.
75. Пиво нема усађене моралне
норме.
76. Пиво је глувонемо и поводљиво.
77. У случају потребе можеш
употребити и старо пиво.
78. Пиво никада само себи не
диже цену.

79. Пиво никада не супротставља своје мишљење твом.
80. Пиво те никада неће довести у искушење
да га проспеш.
81. За отварање
сваког
пива потребно је сасвим
мало напора
времена и нерава.
82. Пиво увек
зна шта хоће
(да буде попијено) и то не
скрива.
83. Пиво увек испуњава
све што од њега можеш очекивати и при томе се не буни.
84. Кад пијеш пиво све држиш
у својим рукама.
85. САМ одређујеш динамику.
86. Пиво се неће уобразити ако
му покажеш колико ти је стало до
њега.
87. Пиво можеш кад хоћеш а
жену кад можеш.
88. Лоше пиво увек можеш заменити бољим.
89. Пиво ће бити задовољно независно од позе у којој га цепаш.
90. Ако ти се пиво не свиђа можеш некажњено да га проспеш.
91. Ниједно пиво се не отима
кад пожелиш да га попијеш.
92. Пиву не смета ако неко посматра док га обрађујеш.
93. Пиво не поплави кад га проспеш по поду.
94. Да би попио пиво потребан и
довољан услов је да одстраниш
цеп.
95. Није противзаконито бити
власник гајбе пива.
96. Ако жестоко навалиш пиво ти
неће сасути сузавац у лице.
97. Уз пиво ти никад не може
бити досадно.
98. Пиво можеш да пијеш увек,
без обзира на старост.
99. Пиво не може да те избламира у друштву.
100. Пиво можеш да престанеш
да пијеш када ти хоћеш.
101. Пиву је довољна једна флаша.
102. Пиво не инсистира на романтици пре него што га отвориш.
103. Пиво је почасни члан ПИЧКЕ (ПИЧКА = Партија Искусних
Чланова Корисника Алкохола).
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ДОКОЛИЦА
Шале

Занимљивости

ПОЈАС ЗА СПАШАВАЊЕ
СА ТИТАНИКА
ПРОДАТ НА АУКЦИЈИ

ЛОНДОН - Сто година стар појас за спашавање са Титаника продат је недавно на аукцији у
лондонском Кристису.
Појас је припадао Мејбел Франкатели, једној
од 12 путника који су успели да се спасу, након што
су се укрцали у чамац за спасавање у који је мог-

ло стати 40 особа. Франкателијева и осталих 11оро који су успели да уђу у тај чамац одбили су да
се врате и приме унутра неког од 1.500 путника са
брода ,који су око њих умирали у леденој води.
Франкателијева је припадала највишем слоју
британског друштва, а Титаником је путовала
заједно са Лејди Луси Даф Гордон и њеним супругом Сер Козмом када је брод ударио у санту
леда и почео да тоне.
Троје поменутих путника успело је да се дочепа чамца за спасавање заједно са још двоје путника из прве класе и седам чланова посаде који
су били послуга у првој класи, након чега је чамац спуштен у море
са само 12 путника.
Изграђен као брод који не
може бити потопљен, Титаник на
жалост није имао довољно
појасева за спасавање за све
путнике. Чамац с Франкателијевом и остатком високог
друштва није једини спуштен у
море напола празан. Комбинација богатства и ароганција Гордонових ускоро је породицу довела у средиште пажње и презира британског друштва, што је
резултирало банкротством.

НОВИ ТЕЛЕСКОП "ВЕБ" ВИДИ ДО КРАЈА СВЕМИРА!
У Смитсонијану је у четвртак изложена макета Веба – орбиталног телескопа следеће генерације, који ће у свемир видети пуно дубље од доброг
старог Хабла.
Штавише, оптиком и сензорима прилагођеним за инфрацрвено подручје
продреће до самог руба свемира, најстаријег светла првих звезда и галаксија насталих одмах након Великог праска, а то ће веројатно решити неке
старе космолошке расправе и дати нове доказе о настанку свемира.
Као и на Хаблу, на Вебу сарађују америчка, европска и канадска свемирска агенција, а биће лансиран у јуну 2013. године. Последњи познат и
поуздан податак о цени пројекта је 3,5 милијарди долара, али би се до његовог постављања у орбиту 100-150 км над Земљом трошкови могли и удвостручи.

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

Бака уђе у кућу и угледа унука како плаче:
- Па шта је било?, пита га.
- Мама и тата су се свађали!, шмркће
малиша.
- Није то страшно", умирује га бака.
- Како није страшно!, рече унук шмрцајући:
Тата је рекао мами да је ћурка, а мама је
рекла тати да је слон, а шта сам онда ја?
***
Полицајац:
- Ово што ви возите не може се ни назвати
аутомобилом!
Возач му одговара:
- Па рекао сам вам, зато и немам возачку
дозволу!
***
Шета се Пироћанац са девојком. Прођу
они поред цвећаре, а девојка ће:
- Јој, драги, како лепо мирише оно цвеће!
А он је упита:
- Хоћеш да прођемо још једном?
***
Седим ти лепо ја на задњем седишту
аутобуса држим ноге на седишту испред и
пијем неки сок. Кад ево га овај што
контролише карте.
- Је ли дечко, ти и кући држиш ноге на
столици?
- Па не држим, а шта ти и кући
контролишеш карте?
***
У судници судија испитује окривљеног:
- Зашто сте истукли комшију?
- Зато што ми је пре 3 године рекао да сам
нилски коњ.
- Али зашто сте га истукли прекјуче?
- Тек онда сам видео како та животиња
изгледа.
***
Критикује жена свог мужа како превише
пије пиво и да превише новаца баца на
то... онда он пронађе рачун од шминке коју
је она купила од преко 100 евра покаже јој
и пита:
- А шта је ово? Па добро драги, ја шминку
купујем да изгледам лепше за тебе.. брани
се она.
- Па драга и ја пијем пиво да изгледаш
лепше за мене...

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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Судоку 2

Шах - мат у два потеза

ВОДОРАВНО
1.Градић у Словенији, 8. Село на путу Краљево- Врњачка Бања, 9.
Пара, 10. Жена издавач, 12. Сеоски путеви, 13. Сумпор, 14. Материје,
15. Иницијали Јосифа Татића, 16. Ампер, 17. Саставни везник,
18.Црногорска лука, 19. Глумица Добра, 22. Савез новинара, 23. Манастир у околини Зајечара (на слици), 29.Име глумице Улмански,
31.Дати опомену, 33. Динар, 34. Иницијали Оскара Кокошке, 35.
Језеро у Русији, 36. Манастир код Никшића, 39. Човек опседнут еротиком, 41. Река у источној Србији, 42. Азот, 43.Наш покојни песник,
45. Име кошаркаша Станојевића, 47.Име сарајевског карикатуристе
Мулабеговића, 48. Реомир, 49. Препевана песма, 51. Тиранин-сурови властодржац, 56.Менична јемства, 57.Терет, 58. Енглески фудбалер Мајкл, 59. Град у Бугарској, 60. Штампана ствар, 63.
Муслиманска светиња у Меки (Каба), 64. Четврти вокал, 65. Познато
пиле из цртаних филмова, 67. Град у старој Феникији, 68. Најстарији
геолошки период у развоју земље, 70.Разлупати,раскомадати.
УСПРАВНО
1.Град и лука на Ламаншу у Француској, 2. Наше мушко име, 3. Наука
о моралу, 4. Заједнички назив за пшеницу, јечам, кукуруз..., 5. Калуђери, 6. Главни у царевини(краћа множ.), 7. Енергија, 9. Врста поврћа, 11. Хемијски знак калијума, 15. Врста морских ракова, 18.
Хемијски знак бора, 19. Академија ликовних уметности(скр), 20. Дужица у оку, 21.Наш старији сликар Павле, Кун, 23. Страно женско
име, 24. Уредити у параду, 25. Један од састојака ваздуха, 26. Пакети,
овоји, 27, Дугогодишњи француски председник Шарл, 28. На ону
страну, 30. Алт, 32. Име глумца Кертиса, 37. Трговинско предузеће(скр), 38. Радити мотиком у њиви, 40. Скраћеница састављена
од почетних слова или слогова, 42. Журналисти, 44. Последње и деветнаесто слово азбуке, 46. Планина у Хрватској, 50. Стара мера за
земљу, 52, Град у Мађарској, 53. Брдо крај Београда, 54. Бели спорт,
55. Разред, 59. Женско име, 60. Наш старији шахиста Бора, 61. Зимски спорт, 62. Планина у Србији. 66. Осигуравајући завод, 69. Рупија,
71. Друго слово азбуке.
А. Новаковић

СУДОКУ 1: 517698234-849273156-632541987-164735892-258419763-793862415-971326548-386154279-425987631 СУДОКУ 2: 718392654-345716298-269458173-524631987876249315-193587462-651824739-932175846-487963521 ШАХ: 1...Kg7: 2.d8D#; 1...Sf4: 2.Dc3#; 1...Te8+ 2.de8S# УКРШТЕНЕ РЕЧИ. ВОДОРАВНО: 1. БРЕЖИЦЕ, 8. РАТИНА, 9. П, 10. ЕДИТОРКА, 12. СОКАЦИ, 13.С, 14. ТВАРИ, 15. ЈТ, 16. А, 18. БАР, 19. АНИЦА, 22. С Н, 23. СУВОДОЛ, 29. РЕНАТА, 31. ОПОМЕНУТИ, 33. Д, 34. ОК, 35.
ЛАГОДА, 36. ОСТРОГ, 39. ЕРОТОМАН, 41. ПЕК, 42. Н, 43. ДАНИЛО КИШ, 45. ЈОВО, 47. АДИ, 48. Р, 49. ПРЕПЕВ, 51. ДИКТАТОР, 56. АВАЛИ, 57. Т, 58. ОВЕН, 59. СЛИВЕН, 60. ТИСКАНИЦА, 63. ЋАБА, 64. О, 65. КАЛИМЕРО, 67. ТИР, 68. ТРИЈАЦ, 70. РАЗБИТИ УСПРАВНО: 1. БРЕСТ, 2. РАДОВАН, 3. ЕТИКА, 4. ЖИТАРИЦЕ, 5. ИНОЦИ,
6. ЦАРИ, 7. Е, 9. ПАСТРНКА, 11. К, 15. ЈАСТОГ, 18. Б, 19. АЛУ, 20. ИРИС, 21. АНДРЕЈЕВИЋ, 23. СОЛЕДАД, 24. УПАРАДИТИ, 25. ВОДОХИК, 26. ОМОТИ, 27. ДЕГОЛ, 28.
ОНАМО, 30. А, 32. ТОНИ, 37. ТП, 38. ОКОПАВАТИ, 40. АКРОНИМ, 42. НОВИНАРИ, 44. ШП, 46. ВЕЛЕБИТ, 50. РАЛ, 52. ТОКАЈ, 53. АВАЛА, 54. ТЕНИС, 55. Р, 59. САРА,
60. ТОТ, 61. СКИ, 62. ЦЕР, 66. ОЗ, 69. Р, 71. Б.

РЕШЕЊА
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ТВ ПРОГРАМ
RTV
Zaje~ar

RTV
Kwa`evac

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
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

14.00
14.15
15.00
15.15
15.45
17.00

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

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

14.00
14.15
15.05
15.15
15.45
17.00

С У Б О Т А 26. 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 25. мај

Ч Е Т В Р Т А К 24. 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 27. мај

RTV
Bor
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TV
Majdanpek

RTV
Kladovo

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

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

Najava programa
Zabavni program
Muzi~ki program
Filmski program

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
12.20
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

12.00
12.05
14.00
15.00
17.00

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

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

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

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

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)

С Р Е Д А 30. мај

У Т О Р А К 29. мај

П О Н Е Д Е Љ А К 28. мај

RTV
Zaje~ar

RTV
Kwa`evac

RTV
Bor

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

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
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

14.00
14.15
15.05
15.15

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
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

14.00
14.15
15.05
15.15
15.45
17.00
17.30
18.00
18.30

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

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
14.05
14.15
15.05
15.15
17.00

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

19.00
19.30
20.05
20.15
22.00
22.30
23.00
23.30

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

ШРЕК 3
У трећем наставку популарног цртића краљ Харолд се разболи, а на
краљевом зету Шреку је да пронађе прикладног насљедника, или ће у
супротном он сам бити присиљен натакнути круну. Стога се заједно с
Магарцем и Мачком у Чизмама даје у потрагу за Фиониним бунтовним
рођаком Артием, а кад га пронађе, покушава га упристојити како би овај
преузео ту важну функцију. У међувремену, Шармантни Принц напада
дворац, а Фиона и Краљица Лилиан морају стати у обрану „сретних
свршетака“. У томе ће им помоћи Снежана, Трноружица, Пепељуга и Рапунзел.
Редатељска палица је у рукама досадашњег Дрим Ворксовог писца
дијалога и повременог глумца Криса Милера, а коредатељску држи маг
компјуторске анимације Раман Хуи.
24. мај 2007.
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ГЛЕДАЋЕТЕ У ПОЗОРИШТУ
“ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ”

25. мај у 19 сати
Књижевно вече Исидоре Бјелице
- поводом прославе 170. година Зајечарске
гимназије
26. мај у 12 сати
Свечана академија Гимназије
28. мај у 20 сати
Почасно вече
- режија Дејан Крстовић, по тексту Алфреда
Балдућија
- улоге: Предраг Грбић, Марија Арсић, Марко
Радуловић, Наташа Петровић, Владимир Милошевић и Селена Ристић - Витомировић.
29. мај у 20 сати
Последња руковет
(из живота Мокрањца)
- Глуми Милутин Вешковић
31. мај у 20 сати
Живот и прикљученија
војника Ивана Чонкина
- гостовање зрењанинског позоришта - режија Љубослав Мајера, драматизација
Бранислав Недић, по тексту Владимира
Војновића.

Сцена из представе “Почасно Вече”

Врeменска прогноза за
Тимочку Крајину

Четвртак
Петак
Субота
Недеља
Понедељак
Уторак
Среда
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Delimi~no obla~no
Izlazak Sunca: 5:03
Vla`nost: 64%; pop. 74%
Padavine: 20% ; pop. 10%
Delimi~no obla~no
Izlazak Sunca: 5:02
Vla`nost: 58%; pop. 71%
Padavine: 10% ; pop. 30%
Mestimi~ni pquskovi
Izlazak Sunca: 5:01
Vla`nost: 58%; pop. 69%
Padavine: 30% ; pop. 60%
Pquskovi sa grmqavinom
Izlazak Sunca: 5:00
Vla`nost: 56%; pop. 69%
Padavine: 60% ; pop. 60%
Pquskovi sa grmqavinom
Izlazak Sunca: 5:00
Vla`nost: 59%; pop. 71%
Padavine: 60% ; pop. 20%
Ve}im delom pquskovi
Izlazak Sunca: 4:59
Vla`nost: 56%; pop. 68%
Padavine: 30% ; pop. 30%
Mestimi~ni pquskovi
Izlazak Sunca: 4:59
Vla`nost: 52%; pop. 62%
Padavine: 20% ; pop. 30%

