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РЕКОНСТРУКЦИЈА
ОШ “ЉУБА НЕШИЋ”

ПОСЛОВИ НА ЦРНО
НАДЛЕЖНИ
ГЛЕДАЈУ БЕЛО

ДРОГА МЕЂУ
СРЕДЊОШКОЛЦИМА

СВАКИ ДРУГИ

“ДУВА”

ПОРУКА
БИВШЕ МИСИЦЕ

ДЕВОЈКЕ,
УКЉУЧИТЕ
МОЗАК!

РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА

БАУК СТЕЧАЈА РТБ БОР
•

Зоран Ерак

• Уз могућност новог тендера за продају некадашњег гиганта, преговора са другопласираним са прошлог, у оптицају и трећа варијанта –
ова из наслова. Али та омча на врату фирме која још није затегнута,
могла би да се нађе и на врату републичке владе
Како сада стоје ствари, наставак
приче о приватизацији РТБ Бор
биће и даље у стилу ''игранка без
престанка'' са могућим новим рашмонијадама, жестоким међусобним
препуцавањима републичких министара, локалних власти, синдиката, учесника на тендеру, те
разних стручњака и ''стручњака'' .
Пошто је пропала продаја некад
најмоћнијег привредног система,
не само на овом простору, румунском ''Купрому'', а све то под не баш
разјашњеним околностима, сада су
у оптицају три варијанте решења.
Прва је да се распише нови тендер,
друга да се поведу разговори са
другопласираним интересентом,
конзорцијумом Дракулићевог ''Ист
поинта'' и британског инвестиционог фонда ОРН, а трећа, најгора, да
годинама учмали гигант оде у сте
чај.

Шта год да буде урађено, сведоци
смо тога у многим случајевима
продаје великих фирми, биће то
такво надгорњавање са свакојаким
сумњичењима носилаца овог непријатног посла, помињање корупције, незаконитих потеза и још
којечега у том смислу.
У овом случају, за чије решење је
директно заинтересовано на хиљаде људи не само Тимочке
Крајине, већ у старту се јавља проблем око кога ће се копља опако
заоштрити. Ако већ постоји предлог да се распише нови тендер,
Зоран Дракулић на ту идеју одговара да је противна закону и позива владу да се повинује нормама
за које је тврдила и тврди како ће
их поштовати. Пошто је знано како
први човек ''Ист поинта'' и Кошту
ничина ранија влада нису баш
били у љубави, с правом се може

очекивати да ће се недавни вербални рат поводом победе ''Купрома'' на овом тендеру бити и
сада настављен. Притом ће се опет
закон тумачити онако како коме
одговара, ширити кругови сумњи и
што је, најважније, губити време.
Нема никаве сумње да време не
ради за РТБ Бор. Једноставно, пропадне ли могућност некаквог договора велико је питање шта би се
и колико добило на новом тендеру.
Јер, ако се наставе та наша међусобна сумњичења ионако ниска
цена која је понуђена на првом готово је сигурно неће бити већа на
другом тендеру.
На новој Влади је сада да покаже
одлучност у намери да се питање
РТБ реши. Јер, омча на његовом
врату у облику претње стечајем,
лако би могла да се нађе и на
њеном.

ИЗ САДРЖАЈА
12-13 Послови на црно, 22-23 Тровачи још
надлежни гледају бело без казне
16-17 Заложио кућу због пилића
24 Струја лакша
од лопате
26 Без виза
и девиза
6-7 Сваки други дува
14-15 Девојке,
8-10 Привреда у колапсу ук ључите мозак!

27 А сад, шаљите
купоне
31. мај 2007.
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ДРУШТВО

ТИМОЧКА КРАЈИНА НА РАСКРШЋУ ПУТЕВА НАРКОТИКА

ДИЛЕРИ НА
СВЕ СТРАНЕ

• Сви знају где се може купити дрога, ко нашој деци нуди траву,
таблете, хероин. На поднете пријаве надлежни нам одговарају да
претресом није ништа откривено – каже мајка регистрованог наркомана који је више пута био и у затвору

Колико тачно има наркомана на територији Тимочке
Крајине, нико не може са сигурношћу да каже. Једини подаци су они о регистрованим
корисницима наркотика, односно онима који су или починили неко кривично дело
или били на лечењу у овдашњим болницама.
Јавна је тајна да се већ
деценијама у неготинској општини ''ваља'' велика количина дроге која углавном долази
из Турске преко Румуније и
Бугарске. Према статистичким
подацима, од укупног броја
наркомана на територији Борског округа, више од половине
управо је са подручја Неготина.
- Број од неколико десетина
регистрованих наркомана далеко је од реалног стања. Масовна појава наркоманије у
овој општини условљена је
географским положајем, али
и специфичним социјалним и
економским приликама. На жалост, овде је много деце чији
родитељи живе и раде у иностранству, па своју љубав исказују и џепарцем од по хиљаду
евра, што је врло солидна основа да се део потроши и за

ДИЛЕРИ
За неовлашћену производњу, држање и стављање у
промет опојних дрога, кривичне пријаве протеклих месеци зарадили су Зајечарци
Миљан М. (27), Далибор М.(26),
Игор Л.(30), Бојан М.(23), Иван
М.(24), Вујица М.(27), Небојша
Н.(19), Александар Ј.(24), Дејан
Г.(23), Јован Ј.(30), Срђан М.(34),
Беба Ђ.(18), Санела Ј.(23), Обрад
М.(41), Милош С.(22), Предраг
М.(44), Владимир С.(51), Љиљана Б.(50), Миодраг П.(53).
Неки од њих су у затвору, неки
чекају издржавање казне или
суђење.
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дрогу - кажу на неготинској
неуропсихијатрији.
Иако уживалаца наркотика има и међу средњошколцима, у Неготину најмасовнију
групу чине млади који су или
завршили или напустили школу, а немају стално запослење. Карактеристично је да углавном не траже помоћ лекара ради лечења, већ се у болесничкој постељи нађу искључиво када их у Службу хитне помоћи доведу у стању дубоке несвети због тровања или
предозирања. У неготинској
полицији кажу да се у овим
крајевима често продаје дрога сумњивог квалитета, тако
да је право чудо што до сада
није дошло до трагедије већих размера.

И у Мајданпеку је ситуација
слична. На тамошњој психијатрији има 28 регистрованих наркомана, али је прави
број најмање десетоструко
већи. Према неким подацима,
најбројнији су таблетомани. У
овом граду се систематском и
организованом борбом против наркоманије не бави нико.
Међутим, као и свуда, и овде су
наркоманске кризе често узрок кривичних дела. Иако много трпе, породице своју ''срамоту'' крију од околине, па испаде својих најмилијих често
правдају животним околностима, тешким детињством, несхватањима...
- Сви знају где се може купити дрога, ко нашој деци нуди
траву, таблете, хероин. На под-

•

Дописници “Тимочанина”

Тест за откривање дроге

нете пријаве надлежни нам
одговарају да претресом није
ништа откривено – каже мајка
регистрованог наркомана који
је више пута био и у затвору.
Што се Зајечара тиче, карактеристично је то што је овдашња полиција почетком године успела да десеткује нарко-дилере, тако да су овисници морали да одлазе у суседне градове како би се снабдели дрогом. По речима инспектора, да би се продавац наркотика нашао иза браве, пре-

НАРКОМАНИЈА МЕЂУ СРЕДЊОШКОЛЦИМА

тходи дуготрајан посао који
траје и месецима.
- И кад имамо чврста сазнања ко се бави препродајом,
процес доказивања је тежак,
јер морамо да га ухватимо са
наркотиком. Када ухватимо
једног јачег дилера, у граду не
може три дана да се набави хероин. Тада следи низ обијања
апотека и честа јављања лекару - кажу зајечарски инспектори. - Када кренемо у хапшење, неписано правило је да
дилери најпре покушају да се
• С. Божиновић
ослободе наркотика, које или
бацају или прогутају, а затим се • Из групе младих који су користили ту дрогу, алкохол, лекове и
дају у бекство. Тако је један
дилер бежећи прогутао десе- екстази, регрутују се они који почињу да користе хероин
так екстазија и завршио у болНа одељење психијатрије упадљиви знаци на које родите- готрајно.
ници – причају инспектори.
- Без ангажовања породице
Да би докази били валидни зајечарског здравственог центра љи треба да обрате пажњу. Рена суду, претреси понекад трају све чешће долазе овисници о на- цимо, нагли губитак тежине, изо- нема излечења. Када се наркоман

ПОЛОВИНА
ПРОБАЛА
МАРИХУАНУ

ЦЕНЕ
НАРКОТИКА

Марихуану, која се продаје
за око 300 динара по ''пакетићу'', све чешће замењује
хашиш, који кошта 400 динара
по граму. Таблета екстазија
има цену од 200 до 500 динара, зависно од сличице која
је угравирана на таблети. Хероин се продаје за око 1.500
динара по граму.

сатима.
- Имају велику машту што се
тиче сакривања дроге. Занимљив је случај када смо пуна два
сата претресали један аутомобил и нисмо ништа пронашли.
А онда смо приметили да једној путници, Санели Ј. (23), иде
пена на уста. Она је све време
у њима држала више пакетића
хероина. Познат је и случај
када је наш пас Чарли открио
дрогу у теглама ајвара – кажу
инспектори.
Полиција је ухапсила и троје
средовечних Зајечараца који
су на пијаци продавали лекове
са листе опојних дрога. Поред
лекова, дилери продају и чај од
чауре мака.
Наркотици у Зајечар стижу
са различитих страна и тешко
је купити чист хероин.
- Док стигне до купца, хероин је већ ''исечен'', односно
помешан са шећером, парацетамолом и обавезно мишомором, који даје осећај пецкања у вени. На жалост, за озбиљног дилера затвор је прави факултет и по изласку они
још дрскије настављају по старом – кажу наши саговорници.

ркотицима, углавном са својим
породицама, да би затражили помоћ. О томе за наш лист говори
начелник, неуропсихијатар др
Милорад Застрановић.
- Немамо тачне податке о
броју наркомана у Зајечару. Међутим, сматра се да је међу децом
до 15 година наркоманија присутна од 20 до 30 одсто. Такође се
сматра да је чак 80 одсто ученика који завршавају средњу школу
дошло у директан или индиректан контакт са дрогом - каже.
По речима др Застрановића,
углавном се почиње са марихуаном, и сматра се да је више од 50
одсто средњошколаца пробало
тај наркотик. Други корак долази
када почну да се користе таблете,
најчешће у комбинацији са алкохолом. То су медикаменти који се
углавном налазе у кући, на пример бенседин или бромазепам.
Касније долази до коришћења
синтетичких дрога, најчешће екстазија. До њега се лако долази и
лако се дистрибуира. Током летњег распуста, када су журке и
окупљања младих учестали, коришћење наркотичких средстава
је веома учестало. Из те групе
младих који су користили марихуану, алкохол, лекове и екстази,
регрутује се група која почиње да
користи хероин.
- Сматра се да је у Зајечару између 150 и 300 особа овисно о хероину. Њих је најтеже открити и
са њима је најтеже радити, јер су
већ постали овисници – каже
нам др Застрановић.
За свакодневну куповину хероина потребно је много новца,
тако да родитељи сазнају о овисности детета тек када примете
да им у кући недостаје новац или
вредне ствари.
Родитељи морају да имају
увид у сваку промену понашања
детета, јер је то знак да се нешто
дешава. Код овисника постоје

станци из школе, запуштен изглед, избегавање активности које
су раније биле уобичајене, промена начина облачења, телефонски позиви у неуобичајно
време, промена друштва, дужи
ноћни изласци ... Мора да се контролише и колико новца дете потроши за време изласка у град.
Уколико је то сума од око 2.000
динара сваког викенда, већ је
време за забринутост.
Често породица открива да
је дете наркоман тек када се оно
задужи код нарко дилера и то
мора да призна родитељима. Дешава се и да дете буде физички
малтретирано од дилера којима
дугује новац.
- На жалост, познаници и особе које знају да је неко наркоман,
не обавештавају породицу о
својим сазнањима. Иначе, родитељи код нас доводе дете углавном када оно већ призна да је
овисник. Долазе и родитељи који
претпостављају да им је дете наркоман. У тим случајевима им,
између осталог, препоручимо да
у апотеци набаве тест којим преко
урина
може да се
открије присуство дроге. Ако дете
одбије да се
тим путем
тестира, велика је вероватноћа да је
већ ушло у
царство дроге, из којег
тешко излази – каже др
Застрановић.
Лечење
овисника о
хероину је
изузетно
тешко и ду-

обрати нашој психијатрији, упућујемо га на даље лечење у Београд или Ниш, где болничко лечење траје 15 дана. За то време се
изврши детоксикација, односно,
чишћење организма од наркотика. Након тога се лечење наставља код нас. Састоји се од давања медикамената и разговора како са овисником тако и са породицом, која је стуб излечења.
Ми смо на лечењу имали и амбулантне овиснике, али и оне који су
болнички лечени.
- Потребно је најмање две године свакодневног праћења особе која се ''скинула'' са наркотика.
Уколико у том периоду не дође до
поновног узимања дроге, сматрамо да је лечење успешно.
Најкритичнији је период у првих
шест месеци – каже нам др Застрановић.
Међутим, код излечених овисника нема правила. Неки се врате наркотицима и након више година. Све зависи од животних
околности, али и свести самих
особа које су ушле у овај зачарани круг...

31. мај 2007.
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ПРИВРЕДА

НЕГОТИНСКА ПРИВРЕДА ПРЕЖИВЉАВА НАЈТЕЖЕ ТРЕНУТКЕ

ВИШЕ ОД КОЛАПСА

• И у оним колективима који како-тако раде, плате су најниже у
Борском округу

удећи по упослености про- но што пре окончати и привреду љопривредних производа у укупизводних капацитета, оства- усмерити на пољопривредно- ном обиму производње. Општина
реном профиту, зарадама за- прерађивачку делатност, с обзи- треба да обезбеди индустријску
послених, а и општем физичком ром на природне карактеристике зону и да приватни капитал, пре
стању погона, неготинска при- ове регије и значајно учешће по- свега од великог броја гастарвреда преживљава своје најтеже
тренутке. Оронули погони, запуштене хале, дворишта пуна
неисправне механизације и старе
амбалаже, слика је која се може
видети у већини од десетак некада солидних погона који су били
привредни ослонац целе општине, а сада готово да нема “здравог”
предузећа.
О стању овдашњих привредних колектива, које је у много
чему више од колапса, довољно
сликовито говори податак да су
радници запослени у њима већ годинама најслабије плаћени на
подручју Борског округа. Просек
исплаћених зарада је око 18.000
динара, док неисплаћене више
нико и не броји. Плата, наравно,
нема зато што готово да нема ни
производње.
Малобројни крајински погони
који још раде, упослени су са минимумом капацитета, а на већини
су давно стављени катанци. Приватизација се одвија споро и неефикасно (једна је већ поништена),
и то у само неколико производних
предузећа са укупно стотињак
запослених. Поред тога, ни приватни капитал се не улаже у производне капацитете, већ углавном у трговинске, угоститељске и
занатске.
БРОЈ
На питање како је
ПРОПАЛЕ ФИРМЕ
РАДНИКА
дошло до тога да ком- ЗАКЉУЧЕН ТЕНДЕР
плетна, некада стаЗА ИХП
КРАЈИНА ВИНО
/
билна, неготинска
привреда стигне на
ПОЉОТЕХНА
ИХП Прахово, највећи притако ниске гране, иако
246
(пред стечајем)
су услови пословања вредни колектив Неготинске
у Србији били за све Крајине са око 700 запослених
ПК”КРАЈИНА”
10
једнаки, није једно- је у поступку приватизације и
ставно одговорити. ових дана, после неколико од- Основу привре- лагања, закључен је тендер за
МЛЕКАРА НЕГОТИН
/
де чинили су велики достављање понуда заинтерепривредни системи сованих купаца. Према незваФАРМА СВИЊА
/
који се теже тран- ничних информацијама, понуде
је
доставило
неколико
понусформишу и прилагоЈУГОТУРБИНА
ђавају новим услови- ђача, а као најозбиљнија по/
металопрерађивачки погон
миње
се
она
од
фирме
“Ист
ма. Чињеница је и да
се процес приватиза- поинт” власника Зорана ДракуНЕГОТИНКА
/
конфекција
ције одвија успорено лића. Фирму је по социјалном
и без довољно ини- програму напустило око 1.500
ШТАМПАРИЈА
цијативе. Сматрам да радника.
/
ГП”КРАЈИНА”
је тај процес неопход-

С
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• С.Јурасовић
бајтера, усмери у мини млекаре,
уљаре… Велика шанса овог краја
је и река Дунав, која готово да уопште није искоришћена како за
производњу рибљих прерађевина тако и за туризам - истиче Братислав Ђорђевић, председник Регионалне привредне коморе
Зајечар.

ОСТАЛО БЕЗ
ПОСЛА
170
/
50
60
50
50
50
30

ТРАНЗИЦИЈА САТРЛА НЕКАДАШЊЕ КЊАЖЕВАЧКЕ УЗДАНИЦЕ

ЏИНОВИ НА
КОЛЕНИМА
• Н. Станковић

• “Џервин”, ИМТ, “Леда”, “Бранка Динић”, “Млинпек”, “Миле
Јулин”,пали на ниске гране. Комбинат продат по минималној
цени, конфекција пропала, пекари и неимари не раде, а некадашње плате и статус само пусти сан

екадашње књажевачке
привредне узданице провеле су се у транзицији
као бос по трњу. Гиганти и звучна имена у бившој великој заједничкој држави као пољопри-

Н

вредни комбинат “Џервин”, фабрика трактора ИМТ, конфекција “Бранка Динић”, пекара
“Млинпек”, фабрика обуће
“Леда”, сада су само сенка некадашњих величина.

Најгоре је прошла “Бранка
Динић”, која практично више не
постоји, а у празним халама
уместо “сингерица” зуји промаја. Некадашње звучно име
српске конфекције, познато по

Књажевац: Привредна књига спала на неколико слова

УСАМЉЕНИ
ГЛАС
Опозиционе партије у
Књажевцу, радикали, социјалисти, СПО, критикују транзицију, али је од
тога слаба фајда. Мирољуб Првуловић, председник општинског одбора СПО, најгласнији је
и “најдрчнији” у прозивкама преко градских медија, па је на мети властодржаца, директора и
новопечених газда. Стално је на суду, а његова
упорна залагања да се
сведу рачуни за лошу
приватизацију књажевачких предузећа делују
као вапај изгубљеног у
пустињи. СПО има мало
гласача, а партијска подељеност међу опозиционарима кочи стварање јачег јединственог
блока који би могао озбиљније да се супротстави накарадностима
“прелазног периода”.

марки за кошуље “Брандини”,
чија реклама се није “скидала”
са, и у оно време прескупог,
првог канала државне телевизије, успомена је које се са горчином сећа хиљаду књажевачких жена. Толико је било радница у овом погону, где су камиони пуни робе били свакодневна слика.
- Дневно се правило по десетак хиљада “јединица” - уздише један од бивших директора
“Бранке”, који не жели да му се
помиње име. - Месечно се правило по три стотине хиљада кошуља. Добар део одлазио је директно у извоз. Није могло да се
постигне са дорадом кошуља
за Немачку. Поруџбине су пљуштале као киша, а сви смо веровали да ће “златно доба” да потраје вечно…
31. мај 2007.
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Инфлација, санкције, конкуренција из Кине, али и несналажење социјалистичких директора у новим условима, сумњиве пословне трансакције и још
много других “киксева” бацили
су конфекцију на колена. Нове и
модерне машине су полако “нестајале” и хале су опустеле.
“Бранка Динић” се угасила, а на
њено место дошле су нове марке. Кошуље се и сада шију у
Књажевцу, али тешко да ће у догледно време да се стигне производња из некадашњег погона
“код рампе”.
Недалеко одатле је “Леда”,
велико име обућарске индустрије старе “Југе”. Из њених
хала излазило је годишње два и
по милиона пари ципела, за
које су се Рускиње просто отималe,наше жене их обожавале,
јер су редовно освајале златне
сајамске “Кошуте” за дизајн и
квалитет, а по приступачним
ценама биле су врло примаљиве и Европљанкама.
И овде је историја посрнућа
пуна скандалозних прича, афера и судских процеса. Ту и тамо
казне су стигле неког од директора, али са брода који тоне односио је ко је шта стигао. Руше-

Некад је у ИМТ-у произвођено и 35.000 мотокултиватора и других машина, а данас само неколико стотина

ни су, чак, и зидови да би се извукла огромна машина за бризгање ђонова за пластику, чија је
вредност била мало богаство.
Продата је по смешној цени, а
потоњи судски процес и благе

казне за кривце показао је да
држава није била спремна да
заустави грабеж и потоноће.
Сада са трећином капацитета у
погонима некадашњег обућарске “краљице” раде Италијани.
Запошљавају хиљаду људи, који
праве дечију обућу за мале, али
бар редовне, плате, ако је то
нека утеха.
Много горе прошао је “Џервин”, некада четврти комбинат у
Југославији. Године агоније довеле су га на ниске гране. Недавно је са огромним губитком
продат по минималној цени од
43.000 евра, тек да не буде џабе.
Најбољи радници су га напустили, јер нису примили тридесетак плата, а велике плантаже
лозе, вишања, јагода, боровница, одавно су зарасле у коров. За
обнову су потребне године мукотрпног рада и велики капитал,којег нема ни на видику.
Нови газда бившег комбината обећава бољитак, али многи страхују да ће све да се зав-

рши као у “Млинпеку”. Фирма
која је деценијама хранила хлебом град и околину, после приватизације деловала је као испумпани балон. Огроман силос,
пекара, млин, никако да замесе
бољитак. Радници не примају
плате месецима, не ради се редовно, а хлеб у Књажевцу пече
или град снабдева двадесетак
малих пекара. Њима се, дакле,
исплати да раде, а највећој, која
би могла да их “прогута” - не.
Већ дуго у агонији је и фабрика трактора. ИМТ, која је у
“златним годинама” производила 35.000 мотокултиватора и
других машина, сада тавори и
склапа годишње неколико стотина комада. Већина радника
узела је отпремнине и напустила фирму, а машине су отишле
на добош због дугова или за
измирење плата. Огромни погони су празни или се делом издају малим приватницима, а о
озбиљнијем покретању производње нико и не размишља.

ЦРВЕНИ ТАЈКУНИ
Јавна је тајна у Књажевцу да неки од бивших директора пропалих гиганата сада „из сенке“ владају градом. Много новца на чудовишан начин прелило се у неке од новостворених печених фирми, чији су оснивачи у пријатељским, кумовским или рођачким везама са овим „црвеним баронима“. Званичници о свему ћуте и све
делује као мистерија, а на хиљаде невољника који су остали без посла, плата, изгубили здравље, гледа се као на „колатералну“ штету транзиције и њеног мрачног наличја.
Кошуље “Бранке Динић” биле су прави хитови, сада је то само далеки сан
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ПОЛИТИЧКА АРЕНА

ЧУВАЈМО СЕ ''СПАСИЛАЦА''
Зајечар је град који има око
38.500 становника, а општина
око 70.000. Пензије по разним
основама прима 28.000 људи.
У општини је данас на бироу
рада око 8.500 незапослених, а
запослених је 11.500 људи од
којих су око 5.000 на буџету Републике или Општине.
У производним фирмама
ради око 2.000 њих, остали раде
у трговини, банкама и сектору
услуга. Послује око 1.800 фирми,
а по неким проценама, на основу националног дохотка требало је да их имамо око 4.500.
Сигурно да је за Зајечар
највећи проблем запошљавање

младих. Ако немају перспективу,
они одлазе тихо, нечујно, град
постаје све старији, са старачким проблемима и социјалним
случајевима који захтевају
много пара.
Пошто је човек покретач
свега, важни су људи који су
школовани да буду лидери, односно који су завршили факултете, како би се озбиљније
позaбавили огромним тешкоћама у којима живимо, покренули развој, градњу нових
привредних капацитета, уводили нове технологије и тиме
отварали нове могућности запошљавања. По доступним пода-

цима, таквих је на овом подручју
1.483 . Најбројнији су професори
у школама (296), затим лекари
(276), економисти (228), правници (218) и инжењери разних
струка (137).
Али, има ли Зајечар снаге
или, како се то каже, критичну
масу људи који могу да зауставе
садашње, не само привредно,
пропадање? По броју људи да,
али у стварности не. Могу ли
привреду да развијају људи који
су свој радни век провели у бирократским институцијама, који
су били обични чиновници?
Многе неспособне особе не
само у тим инситуцијама тврде

да проблем привреде није
њихов проблем, јер они знају
само да троше новац, али не и да
га зараде. Када се и људи који су
завршили факултете одушевљавају тиме, онда је створен услов
за пропаст. Таква ситуација погодује појави разних ''спасилаца'' међу којима је највише
фолираната.
Они углавном замене проблеме и крену на трошење
новца на ситне ствари, а неким
људима омогућују не баш малу
зараду. Често се догађа да завршавају у затвору због злоупотреба, али то обичним људима
није велика сатисфакција, јер су
провели време у беди.
Чедомир Јовановић (ДС)

У ЧАСТ НОВЕ
ВЛАДЕ
Руководство Демократске странке
Србије у Зајечару пригодном свечаношћу
у својим просторијама обележило је формирање Владе Републике Србије. Свечаности су присуствовали и представници
Демократске странке и Нове Србије.
У кратком поздравном обраћању
председника Окружног одбора Мирослава Пешића и председника Општинског
одбора Јована Пенчића речено је да је
Влада формирана на опште задовољство
већине грађана и да је сада ред на општину Зајечар и грађане да на локалним
изборима следе пут Владе и Зајечару омогуће развој и сарадњу са републичким
институцијама.
Раде Николић (ДСС)

АЗИЛ ЗА ПСЕ У НАРАНЏАСТОМ

Ових дана у петој месној заједници Котлујевац примећена је
чудна појава. Народ је почео да
чисти празне оборе у којима је донедавно чувао свиње као једини
извор прихода.
На лицима им се назире благи
осмех иако су им обори празни, а
на вратима, или вратлу, како неки
кажу, труле дашчице на којима
белом бојом пишу имена будућих станара. На вратлу где ће
доћи прасе, стоји натпис Леси, а
изнад обора за јариће назире се
натпис Лајка. Досетили се људи,
свака част, када су чули да онај ко
им узе и последњи динар из куће,
заједно са својим комуналним инспекторима, сада решио да у Котлујевцу према Звездану прави
азил за псе.

Срамота је најприкладнија реч
за овакву одлуку, јер живаљ Котлујевца више неће, а и не мора, да
трпи овакво понашање првог човека општине, кога иначе подржава око 4.000 грађана заједно
са СПО, или око седам одсто гласачког тела наше општине.
Народ је љут, јер, ако су грађани тешка срца ипак прихватили
и полако престају да чувају стоку,
с правом се питају ко је дозволио
и на којој је то седници Скупштине општине донета одлука да се у
том делу прави азил за псе. И,
наравно, све су чешћи оправдани коментари да, ако жели да
прави азил, нека то уради у Браћевцу, тамо где, претпостављамо, има нешто своје земље, па
нека искористи прилику, док је на

власти, да одборничка већина изребалансира 2, 3 или 5 милиона
динара за откуп земље од њега и
израду пројектне документације.
Јер, ако је могао да се уради
пројекат за коњички клуб о трошку општине, што не би могло и у
том случају?
Све у свему, нисам сигуран да
ће успети ова симпатична идеја да
прасиће и козице називамо именима кучића који летеше у свемир
и што се обори и животиње фарбају у наранџасто...
Једино се поставља питање
шта се то тамо чува у коњичком
клубу када постоји одлука Скупштине општине да се у граду не
сме чувати ништа друго осим кунића, голубова и паса.Или је град
само до пруге, а преко пруге није,
или је нешто друго у питању?
Саша Димитријевић (НС)
31. мај 2007.
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АФЕРА

МУТНЕ РАДЊЕ ОКО ЗАВРШЕТКА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОШ “ЉУБА НЕШИЋ”

ПОСАО НА ЦРНО

НАДЛЕЖНИ ГЛЕДАЈУ БЕЛО
•

• Иза неколико пута одлаганог окончања радова на обнови школске зграде остала многа питања: зашто је надлежна инспекција толерисала незаконито ангажовање радника, како је главни
пројектант најпре отпуштен а потом по уговору о делу ангажован
као надзорни орган (!), те како ће се обавити технички пријем и
усељење зграде ако је пројекат у његовим рукама, који он неће
дати док му се не исплате позамашна дуговања

ок за завршетак радова на
згради Основне школе “Љуба
Нешић” у Зајечару наново је
померен, овога пута за 1. септембар. О томе су у овдашњем одељењу Министарства просвете
сазнали од новинара. Извођач
радова “Зидар” и даље тврди да
све иде по плану, а у рукама глав-

Р

ног пројектанта, који је непосредно пред почетак реконструкције добио отказ, пројекат је
без којег ђаци не могу да се уселе
у учионице.
Од самог почетка реконструкције, у коју је норвешка влада уложила милион евра, постојале су велике неправилности,

о којима се у граду само шушкало,
али о томе нико од надлежних
није желео да говори. Најпре је
ђачким родитељима речено да
ће се нижи разреди уселити у
приземље крајем децембра прошле, а затим да ће то бити до 1.
маја ове године. Онда је “коначан”
рок за завршетак школе поме-

Сузана Божиновић
рен за 15. август. Међутим, пре десетак дана усељење је поново
одложено ...

ТАЈАНСТВЕНИ
АНЕКС УГОВОРА
- Потписали смо анекс уговора
по коме ће сви радови бити завршени до 1. септембра. Средства
су пребачена и школа ће бити готова у том року – рекао нам је у телефонском разговору Станиша
Крстић, генерални директор грађевинске фирме “Зидар” која је извођач радова.
Одговор на питање када ће
се основци вратити у своју зграду
потражили смо у зајечарском Министарству просвете.
- Уопште немам никаквих информација о анексу уговора и о
помереном року за 1. септембар.
Министарство просвете само прати радове и наравно да нам је стало да се деца уселе на почетку наредне школске године – казала је
за “Тимочанина” начелница Стана
Мишић-Ковачевић.
Треба напоменути да су се родитељи основаца током целе ове
школске године бунили на састанцима и оптуживали управу
школе и Министарство просвете
због кашњења радова. Међутим,
нико од просветара нема надлежност у изградњи, наставници
су само преносили оно што им је
речено од представника извођача радова. Највеће жртве били
су ученици.
- Деца целе школске године у
школу иду од 14,10 сати, а кући долазе око 19,30. Поремећен им је
ритам учења, преморена су, а мој
син, који је у седмом разреду,
целе године се жалио на пецкање
у очима. Наиме, већина прозора
у учионицама је матирана, тако да
су наставу похађали под неонским светлом, као пилићи – казала нам је огорчена мајка Јована М.

НЕПРИЈАВЉЕНИ
РАДНИЦИ
Детаљ са градилишта О.Ш. “Љуба Нешић”
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Како је већ крајем првог полугодишта било јасно да нема

“Безбедоносни шлемови”

ништа од првобитно загарантованог рока за усељење приземља,
који је одређен “најкасније до
Нове године“, у граду су почеле да
круже разне приче о радницима
који зидају школу на црно, о грађевинским инспекторима који
“жмуре”, о намерном застоју изградње. Иако су родитељи све
чешће протестовали, опет није
било никаквих званичних саопштења. Једино је управа школе
преносила оно што би јој саопштили надлежни у изградњи, а
то су датуми који су непрестано
померани.
Пролазници су могли да виде
младе раднике који без икакве заштитне опреме, а која је обавезна
по закону, шеткају кровом школе
радећи свој посао. Неки детаљи су
доспели у јавност тек када су се ти
непријавњени радници побунили,
пошто три месеца након почетка
радова нису били исплаћени. Они
су, како су тада изјавили, у више
наврата штрајковали и по неколико дана. И о томе се увелико ћутало.
- Нас петнаестак је ангажовао
подизвођач радова Иван Тодоров, и то за смешну суму, а ни њу
није исплатио. Зато смо у више наврата обустављали рад. Нико од
нас није пријављен, и сви радимо
на црно. Од газде нисмо добили
чак ни алат за рад, од куће смо понели све неопходно почев од
шрафцигера до чекића. Имамо

само један шлем, а Тодоров нас
тера да уместо њих носимо ове
беле капе како би изгледало да
смо заштићени. Скоро свакодневно се неко од нас повреди, а
међу зидарима важи неписано
правили да газда у тим случајевима плаћа вакцину против
тетануса. Нама Тодоров само каже:
“Што нисте пазили?!”, па вакцинисање плаћамо сами – рекли су
тада радници.
О Ивану Тодорову смо се распитали код Љубе Ђуричића, директора ЈП “Дирекција за изградњу града”, иначе бившег “Простора”, фирме која је носилац пројекта.
- Чисто сумњам да Тодоров
има лиценцу за извођење радова.
Наша фирма је, на пример, тужила Тодорова за повраћај средстава, јер је неквалитетно извео радове на Дому културе у Халову –
казао је Ђуричић.
Остаје отворено питање зашто надлежна инспекције није
реаговала на догађаје о којима је
брујала чаршија. Можда нису били
обавештени ?!?

Драгослав Јовановић, запослен у
“Простору”, проглашен је технолошким вишком и добио отказ! Он
је, одлазећи из фирме, однео и
пројекат на основу којег је добијена дозвола за градњу, па зато
њега оптужују за кашњење радова.
- Тачно је да сам узео целокупни пројекат који је и на папиру, али и у мојој глави. Међутим, ја
сам фер играч. Ниједног секунда
радови нису каснили због мене,
јер сам уредно давао детаље
пројекта по којем се радило. Пре
двадесетак дана сам, рецимо, дао
и део пројекта везан за изградњу
степеница – рекао је за “Тимочанина” инжењер Јовановић.
Његова бивша фирма, којој
“није био потребан”, након што му
је дала отказ, са њим је склопила
уговор о делу, тако да је он, поред
тога што је главни пројектант, постао и надзорни орган! Међутим,
техничка документација је и даље
у његовим рукама, а без комплетног пројекта не може да се изврши технички пријем завршеног објекта. То значи да нема ни
усељења ученика док пројекат
не буде на столу комисије за
пријем зграде.
- Сада сам опет на бироу. Својој
бившој фирми сам ставио до знања како морају да реше мој статус.
Пројекат им нисам дао и нећу им
га дати све док ми не исплате оно
што дугују. За послове које сам
обављао као надзорни орган дужни су ми око 2.500 евра. За
пројекат нисам иступио са цифром, јер ме нису звали, тако да и
они не знају колико треба да пла-

Начелница Стана Мишић  Ковачевић

те. Уколико покушају да избегну
плаћање и покушају незаконито,
без пројекта, да изврше технички
пријем, тужићу их и терати ту
ствар до краја, а онда ћемо другачије да разговарамо – рекао
нам је Јовановић.
Остаје нејасно зашто је овај
главни пројектант отпуштен, па
опет ангажован. Нејасно је и зашто
се родитељима основаца говорила неистина о року завршетка
школе. И зашто није било ни једне инспекцијске пријаве због рада
на црно. Једино је потпуно јасно
да су жртве била деца, а и наставници, који су се борили да им
у неадекватним условима омогуће наставу.

ПРОЈЕКАТ “НА ПАРЧЕ”
Ипак, највећи парадокс догодио се на самом почетку реконструкције. Главни пројектант, дипломирани грађевински инжењер

Дипл. инж. грађевине Драгослав Јовановић

31. мај 2007.
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ИСПОВЕСТ

ПОРУКА НЕКАДАШЊЕ ЛЕПОТИЦЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ

ДЕВОЈКЕ,
УКЉУЧИТЕ
МОЗАК!
•

С. Божиновић

• Зајечарка Тамара Цветковић, пре девет година победница на
избору за мис региона, говори о тренуцима славе, о сновима да
буде фото-модел, изневереним очекивањима, тамним странама
шоу-бизниса, али и o правовременом отрежњењу... за наук њеним
наследницама или онима којe би то желеле да буду

мала сам само 16,5 година и
ишла у други разред гимназије када сам изабрана за
мис Зајечара. За такмичење ме је
пријавила мама, а ја сам, као, нешто негодовала. У ствари, била
сам усхићена што ћу у томе да учествујем, поготово што сам имала
пуну подршку породице и дечка.
И тако, наступила сам у препуној
зајечарској спортској хали уз трему, ону позитивну, и победила –
присећа се Тамара Цветковић догађаја из 1998. године.
Опијена успехом, тадашња тинејџерка храбро је ишла даље и
убрзо на манифестацији ''При-

И

нцеза истока'' поновила успех.

ПРОБУЂЕНИ СНОВИ
- Најпре смо се пред публиком
појавиле у венчаницама, онда у купаћим костимима. Мојој срећи
није било краја када сам проглашена најлепшом и понела титулу
''Мис источне Србије''. Наравно,
била сам узбуђена, поносна, раздрагана, са помешаним осећањима, пробуђеним сновима... Како
и не бих, па имала сам 17 година
– каже нам ова девојка коју и данас називају ''Мис''.

Како то обично бива, уследила
су многобројна гостовања на локалним радио и телевизијским
станицама и Тамара је постала
познато лице у целој Тимочкој
Крајини. Појавила се на календарима зајечарске пиваре и радње
''Фото Фира'', снимила је и неколико реклама, била водитељ у
неким емисијама. Али, нагла популарност није утицала на промену њеног понашања.
- Ја сам заиста остала потпуно
иста, али је постојао други проблем. Наиме, када неко постигне
успех, па макар и на локалном ни- њему. Осетила сам то на својој
воу, промени се околина према кожи, јер су почеле да круже гласине како сам се уобразила, ''подигла нос'', и све у том смислу. Касније, када би ме упознали, људи су
признавали да су имали погрешну представу о мени – додаје Тамара.
После овог успеха, путеви
ка новој слави отворили су се на
избору за лепотицу Србије одржаном у Шапцу. Није победила,
али је са још четири девојке Тамара изабрана да представља
Србију на избору за најлепшу
Српкињу из дијаспоре. Појавиле
су се нове наде за Тамару. На жалост, одлазак на такмичење на
Пелопонезу 1999. године био је
спречен, почело је НАТО бомбардовање и пут за Грчку је отказан.

ПРЕВАРА ИЗ ''СЕЛЕКТА''

Лице са календара “Фото Фире”

14

31. мај 2007.

Пошто у Зајечару није било
могућности за посао фото модела, којим је пожелела да се бави,
Тамара се сконцентрисала да заврши школу и касније упише факултет у Београду како би тамо покушала да уђе у ''свет манекенства''.
Када је дошла у главни град,

видела је на телевизији рекламу
познате модне агенције ''Селект''
и отишла на аудицију или, како се
то сада каже, кастинг.
- Чисто да пробам, отишла сам
у Дом синдиката, где се појавило
око 700 изузетно атрактивних девојака и младића жељних успеха.
На том кастингу бирана су нова
лица. Без обзира на толику конкуренцију, надала сам се да ћу
бити изабрана. Најжалосније од
свега било је то што смо сви били
оптимисти и што никоме није падало на памет да је то чиста превара. Сви смо били млади и наивни, а било је много нас из унутрашњости. Тада нисмо знали да у
шоу-бизнису нема поштене игре
– присећа се Тамара.
Ипак, међу 100 изабраних девојака и младића нашла се и она.
Они су затим морали да иду на
курс за манекене и фото моделе
од двадесетак дана, али за који су
морали сами да плате изузетно велику суму!
Иначе, курс су држали наши
еминентни модели Наташа Радумило, Бојана Рољић и Фејсел Абасхер, на челу са познатим манекеном, иначе власником агенције
''Селект'', Небојшом Грнчарским.
Тамара каже да су сви на том
курсу давали све од себе да што
боље науче показане покрете,
јер - ''очекивале су их светске писте''!Али, нису сви прошли, обављен је додатни одабир.
- Имала сам срећу, како сам
тада мислила, да се поново нађем
међу онима које је тако позната
агенција издвојила као најбоље.
Заиста сам била срећна и већ видела себе како достојанствено
шетам модним пистама. Јер, била
сам сигурна да сам изабрана без
икакве протекције, само на основу поштених критеријума. То
су мисли које су ми тада завртеле
мозак – говори нам са горчином

Није било баш све весело у данима после славља

у гласу.
А за такав тон онда је било доста повода. Млади манекени и
манекенке који су прошли и тај избор, потписали су уговор са ''Селектом'' на три године. Нису ни сањали да су тиме ставили печат на
каријеру!
- Када смо потписали уговор,
били смо пресрећни. Наиме, ова
агенција се обавезала да ће нам
налазити посао у наредне три године. На жалост, и ми смо се обавезали да не смемо да радимо
ништа за неку другу агенцију.
Након потписивања уговора,
ови млади људи су морали да
имају свој такозвани book, затим
сет фотографија и специјални каталог слика. Уследило је снимање,

ИСКУСТВО СА ''КОКТЕЛ БЕНДОМ''

које су ''будући манекени'' такође
морали сами да плате, иако је све
то организовала њихова агенција.
Тако, сада су били спремни за наступ: имали су уговор, потребне
фотографије, а надасве искрену
жељу за успехом.
- Ја и још неколико девојака
које смо заједно потписале уговор
и биле у вези, очекивале смо позив агенције. Најпре смо чекале
данима, онда месецима... Нико
нас буквално ниједном није контактирао. Једноставно су нам узели новац па наставили укруг ''да
траже нова лица''. Најгоре од свега било је то што су нам везали
руке за друге послове. Мени су
стизале понуде из других агенција
за снимање реклама, али сам моТамара је недавно учествовала у снимању спота ''Коктел
бенда'' за песму ''Прекобројна'',
који се сада приказује на многим телевизијама.
- Један од чланова ''Коктел
бенда'' направио је песму ''Изазов'' за мог дечка Вука, са којом
је он учествовао на Радијском
фестивалу, и тако је дошло до
нашег познанства и позива на
снимање спота (на слици).
Било је напорно и узбудљиво.
Нас су сређивали шминкери и
стилисти, а сви смо носили моделе спонзорове гардеробе.
Све је било професионално до
најситнијих детаља, почев од
режије, сниматеља, људи задужених за расвету ... Са снимања
сам отишла пуна позитивног и
незаборавног искуства – прича
Тамара.

рала да их одбијем због потписаног уговора са ''Селектом'' – каже
Тамара.

БЕОГРАДСКА ЏУНГЛА
Многе српске лепотице које су
у престоницу дошле из провинције, населе су на обећања ''људи
који имају везу'' и на тај начин често бивале искоришћене. Многе
су дале и велике суме новца како
би се докопале писте, али су и оне
изигране.
Тамара каже да на разне компромисе није пристала нити ће
икада пристати, нарочито што је
видела како су прошле неке девојке:
- Београд је џунгла и не знаш
каква звер вреба иза углађености.
Зато, девојке, памет у главу и
укључите мозак! Ја сам имала срећу да, иако без каријере коју сам
очекивала, останем нормална,
обична Тамара из Зајечара. Можда нису све агенције исте, али ја
само причам о свом искуству.
Након свега што се догодило,
најлепша девојка Тимочке Крајине
из 1998. године окренула се факултету, породици, свом дечку и
пријатељима.
- Сада живим један сасвим
нормалан живот који не бих мењала ни за шта на свету. Имала сам
једно несвакидашње искуство и то је све. Срећом, добро сам прошла. Без велике каријере, али
неокаљаног образа ... – завршава
своју причу Тамара Цветковић,
бивша мис, али не и бивша лепотица, сада апсолвент прехрамбене технологије на Пољопривредном факултету у Земуну.
31. мај 2007.
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МАЛИ БИЗНИС

ХРАБРА ОДЛУКА ПОРОДИЦЕ ТРУЈКИЋ ИЗ БРЕСТОВЦА КОД БОРА

ЗАЛОЖИЛИ КУЋУ
ЗБОГ ПИЛИЋА
•

• Да би покренули бизнис, узели су кредит, а кућу, која им је готово све од имовине, ставили под хипотеку. Иако им та чињеница
понекад не да мира, успешно пословање их охрабрује да праве
нове планове

Д. Стојадиновић

Миле Трујкић, подигао кредит од
15.000 евра да би покренуо сопствени бизнис гајења товних пилића и, наравно, том приликом
морао да заложи кућу у којој
живе и која им је готово све од
имовине.
- Пре него што вам опишем
селу Брестовац, у борској родица слична већини оних које су у једном моменту показали како нам иде посао и колико смо
општини, живи породица живе на селу. Међутим, Трујкићи велику храброст. А она се огледа задовољни, рећи ћу вам да,
Трујкић. На први поглед, по- су ипак јединствени по томе што у томе што је глава породице, сваки пут када улазим у кућу,
сетим се да над њом постоји хипотека и да, уколико не платим
само једну месечну рату, можемо
остати на улици - каже Трујкић.
- Договор за покретање бизниса је, наравно, био јединствен
и сви смо, супруга Слађана и обе
ћерке, били сагласни да узмемо
тај кредит. Верујте, и тада и сада
ми видимо само један пут. То је
пут који преко свакодневног
рада води до неке скромне зараде и, пре свега, проширивања
посла. Сви смо, такорећи, загризли да овај посао успе и
тачно се зна ко шта ради. Ћерке,
иако још иду у школу, знају да,
када супруга и ја нисмо ту, морају пилићима да дају храну и
воду, да провере да ли је све у
реду - објашњава Миле.
Супруга Слађана је, чини се,
са још већим еланом и још
већом вољом ушла у овај посао.
- Верујте ми, чини ми се понекад да више бринем о пилићима
него о својој породици. Знам да
имамо тај кредит и да морамо
редовно да га отплаћујемо. Понекад устанем ноћу па одем да
погледам јесу ли добро. Зими
хладноћа уме да их покоси, али
исто тако и лето је опасно због
великих врућина. То су осетљиве
животиње и услови морају бити
идеални – објашњава она.
Миле Трујкић је новцем који
је добио од кредита најпре направио објекат у којем су смештени пилићи и који има све
елементе за савремено гајење
товних пилића.
- Одавно смо ми планирали
да урадимо овако нешто. Искрено, нисмо имали пара, али ни
храбрости да их узајмимо од
пријатеља или да узмемо кредит.
Сваки пут када бих наново сео и
рачунао економску исплативост,
Ко ризикује, тај добије: Миле Трујкић у својој “фабрици”

У
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крајњи рачун је био итекако позитиван. То нам је дало и храбрости да уђемо у све ово – каже
Миле.
Маја и Тања, Слађанине и Милетове ћерке, с обзиром на то да
су одрасле на селу, знају како се
гаји живина. Иако имају пуно
обавеза у школи, обе су веома
вредне и схватиле су шта би се
десило ако би пропао посао са
пилићима.
- Пошто мама и тата врло
често одсуствују када возе пилиће на клање или када уговарају продају, сестра и ја смо ту да
урадимо шта треба. И да очистимо објекат, да променимо
воду, додамо храну. Већ смо толико ушле у посао, да можемо
већ и саме да приметимо када
неко пиле показује знаке болести или има неке проблеме.
Одмах га изолујемо да не би заразило друге - прича са задовољством Тања Трујкић.
И њена сестра маја је исто
тако вредна.
- Памтим зиму док још нисмо
набавили комплетно грејање.
Напољу је било веома хладно и
поставили смо унутар објекта
неке грејалице. Сестра и ја смо
се смењивале целу ноћ и дежурале како се нешто, не дај Боже,
не би десило. Грејалице нису
биле сигурне и могло је све да
букне, па смо морале да будемо
будне. Ту сам схватила да ће бити
пуно посла, али разумем родитеље, који на овај начин и сестри

и мени желе да обезбеде нешто
више - прича Маја Трујкић.
У једној тури, Миле сада са
породицом утови 2.500 пилића,
а план је, наравно, да тај број
буде још већи. Као и у сваком
другом бизнису, можда најбитнији елемент је продаја. Миле и
ту има одређен систем.
- Пуно смо размишљали на
који начин да пласирамо пи-

лиће. Да ли да отворимо објекат,
односно продавницу, или нешто
друго. Одлучили смо се за тежу
варијанту. Договорили смо се да
ја обилазим потенцијалне купце
и да уговарам продају. Одмах
сам похитао у синдикате. И то
пре свега у синдикате у Басену
Бор. Верујте ми, ја у РТБ-у продам по целу једну туру, а људи
онда долазе па наручују још. Рад-

ници су задовољни квалитетом и
сваки следећи пут знају шта узимају. Стекли смо поверење и навикли су се на нас, а богами и ми
на њих – уз осмех прича Миле.
Наравно, као и у сваком бизнису, и код Трујкића је било
малих падова. Највећи се догодио када је код нас и у свету постојао страх од птичијег грипа.
- Замало нас то не уништи.
Срећом, код нас у Србију није
стигао, и нек путује што даље!
Али, људи су одједном престали
да наручују, и ја сам их разумео.
Постојала су упозорења надлежних, и нико није куповао. Тада
сам ишао од врата до врата и људима који ме знају продавао пилиће. Тада сам водио и ћерке са
собом и показивао им како и
њих храним тим пилићима. Тако
смо некако прегурали тај грип и
надам се да се неће вратити –
каже Миле Трујкић.
За сада су у овој породици задовољни. Поново подвлаче да су
то постигли породичном слогом
и радом.
- Заједно се око свега договарамо и већ сам приметио одређену иницијативу и код ћерки.
Саме предлажу како да проширимо простор, кажу када да узмемо више пилића, јер неће
бити ни врућина ни хладно. Постоји план да, када отплатимо
овај кредит, проширимо капацитете и повећамо бизнис. Али полако, наставићемо са радом и
нећемо журити. Не трчимо за парама и нису нам толико битне.
Важно је да смо сами своје газде
и да солидно живимо – поручује
породица Трујкић.

31. мај 2007.
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АНКЕТА

КАКО СМО ПРОШЛИ У ИСПИТАВАЊУ ГРАЂАНА О НАШЕМ ЛИСТУ

ПОЗИТИВНО НЕ КВАРИМО,
НЕГАТИВНО ПОПРАВЉАМО

• Затражили смо од 1575 грађана у неколико места Тимочке
Крајине да нам одговоре на питања о сазнањима везаним за наш
лист и резултате смо прихватили са уважавањем

рајем прошле недеље наставили смо да анкетирамо грађане о '''Тимочанину''', по други пут у Зајечару, а први пут у Бору,
Мајданпеку, Књажевцу, Бољевцу
и Доњем Милановцу. Резултати
нас охрабрују без обзира
да ли су увек повољни по
нас. Позитивне оцене
и сазнања нас обавезују да их не кваримо,
а уочене негативности да их поправљамо.
За разлику од
претходног испитивања када
је од 709
Зајечараца
тек нешто
више од
половине
(56,14
одсто)
изјас-

К

нило да су
на разне начине
(пријатељи, радио и телевизија, билборди, КБ
огласи или на самом продајном
месту) чули за излажење нашег
листа сада је тај проценат међу
682 анкетирана суграђанина 63,34
одсто.
Али, број тако информисаних
о ''Тимочанину'' је у другим срединама је много мањи. У Бољевцу,
рецимо, 80,67 одсто анкетираних
није чуло за лист (а и они који јесу,
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нису га читали). У Књажевцу је таквих 68,04, а у Бору 64,25 одсто што
је за нас, иако непријатно, драгоцено сазнање.
Установили смо такође да у
оба испитивања већина Зајечараца сматра да је цена од 48
динара

примерена садржају листа, али и њиховом џепу.
Слично мисле и у осталим местима са изузетком Мајданпека у
којем од 77 анкетираних који су
чули за излажење ''Тимочанина'' и
читали га, њих 52 сматра да је
цена висока. (На жалост, овде морамо да кажемо да је, на оваквом
папиру и са свим страницама у

боји, ова цена листа неекономска
и да издавач планира да се агресивнијом маркетиншком активноћу не мали трошкови даље не
преливају на терет читалаца.)
Што се тиче оцењивања
листа међу Зајечарцима, они
из друге анкете били су издашнији и у похвали, али и у
покуди. Пе-

тицу
нам је доделило чак 51,16
одсто анкетираних
(прошли пут 37,19), а четворку
скоро подједнако – 29,65 овог, а
28,94 одсто претходног викенда.
Прошли пут смо добили две
јединице, и то од председника

зајечарске општине, а у овом анкетирању само једну. (Поуздано
знамо да није од првог човека града...)
Интересантно је да нам две
најслабије оцене није дао нико од
анкетираних у другим местима, а
највећу оцену доделило нам је
51,28 одсто испитаних Доњомилановчана.
Нешто ''шкртији'' са петицом
били су Мајданпечани (42,85), али
су их надмашили Борани са 19,04
одсто гласова.
Овим пропитивање грађана,
које је за нас од изузетно велике
важности, сазнали смо да су нам
најбројнији читаоци у средњој
животној доби међу којима је
највише оних од 41 до 50
година, а да су у
знатној мањини
млади до 20 година.
Како
смо и очекивали, највећи утицај
п р и
сазнавању
за излажење ''Тимочанина''
имају радио и телевизија преко којих
је обавештено чак
60,66 одсто анкетираних који су
чули са наш лист.
Наредних дана
наши анкетари
наћи ће се на улицама Соко Бање,
Кладова и Неготина
и проверити колико су тамошњи грађани упознати о нашем листу и ако јесу да ли
га читали, а ако су га читали како
га оцењују.
Наравно, понављаћемо испитивања и у местима где смо
већ били све док не дођемо до поузданијих сазнања о читаности
листа, очекивањима и захтевима
читалаца.
Уосталом име нам је ''Тимочанин'', а ''презиме'''- Лист за народне потребе!

PRAVOSLAVQE - PRAVO@IVQE
Из историје Тимочке епархије

SVE[TENICI - MU^ENICI

Пали за веру и отаџбину 1913-1943.
ЛЕТО ГОСПОДЊЕ 1913.

спазила је део
појаса свога оца
како вири из
земље са деловима костију,
које су пси извукли из плитке
4. СИМА ЈОВАНОВИЋ, свеш- јаме. Пошла је да
теник и капелан протски у Зајеча- га узме али је у
ру убијен од Бутоме спречио
гара 13. новемстражар – окубра 1915. године.
паторски војник са утврђења.
Сахрањен
у
Појас је био од српске тробојке
заједничкој гробдомаће радиности, који је отац
ници са северне
Влада редовно носио. После осстране олтара
лобођења је сахрањен као назајечарске Сационални мученик у заједничборне цркве.
кој гробници са северне стране
олтара зајечарске Саборне
5. ВЛАДИМИР
цркве.
3. ЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ, свеш- РАШИЋ, свештеник 1901. до 10.
2. МИЛЕНКО М. ГОЈИЋ (негде теник и члан Дуновембра 1915.год. (Рашићи 65
6. ПАВЛЕ Н. ЈОВАНОВИЋ,
ГАЈИЋ), родом
година били свештеници у Вра- свештеник у Великој Јасикови
ховног суда у
из Вражогрнца,
жогрнцу: Миленко 1850. до 1876., од 1899. до 12. новембра 1915. гоЗајечару убијен
из земљорадЈеремија 1876-1901.) Ноћу изме- дине, када је убијен од Бугара.
од Бугара 10. ноничке породиђу 14. и 15. новембра 1915. год. Сахрањен у заједничкој гробнивембра 1915. гоце, син Милоша
убијен од Бугара на Источној ци са северне стране олтара
дине. Владимир
и Ноје Гојић,
Краљевици. Када је његова кћи зајечарске Саборне цркве.
Рашић, Сима
који су имали
са својом баком, у пролеће 1916.
Јовановић, ПаНаставак у следећем броју...
год. обишла место на истој Кравле Јовановић и
још једног сина
љевици у близини утврђења,
Јеврема. Мион су побијени

ленко је имао двојицу синова
Милоша и Владу, а ови женске потомке. Службовао као свештеник
1. МИХАИЛО М. ЈЕВРИЋ, војни у Великом Извору од 1880. до 12.
свештеник, пановембра 1915. године. Бугари га
рох звездански.
убили заједно са свештеником
Погинуо на ОвКраљево-селским (данас: Миничем пољу 1913.
ћевским) Живојином Тасићем
године. Његово
близу Вршке Чуке у месту званом
тело почива у
„Шанталово“ (негде Шотуново),
гробници са сеишчупали му браду и бркове и
верне стране
изболи ножевима. Они су заолтара зајечартрпани танким слојем земље у
ске катедралне
једном пешачком рову, да их поцркве.
сле неколико дана пождеру пси,
на очиглед многих сељака, који
их нису смели одбранити због бугарских војника који су се туда
ЛЕТО ГОСПОДЊЕ 1915.
врзмали. Лето Господње 1915.

код „Источне Краљевице“ и затрпани у ров, одакле су по ослобођењу пренети свечано и сахрањени у заједничкој гробници
са северне стране олтара
зајечарске Саборне цркве.

ПРАЗНИЦИ
СИЛАЗАК СВЕТОГА ДУХА НА АПОСТОЛЕ
ДУХОВИ-ТРОЈИЦЕ

осле Христовог вазнесења ученици су остали у Јерусалиму и у једној соби на
Сиону често су се окупљали и заједно молили Богу очекујући с нестрпљењем
обећаног Утешитеља, Духа Светога, који од оца исходи.Место Јуде
Искариотског међу дванаесторицом,
коцком је било попуњено Матијом.На
Педесетницу сви су били заједно, кад
хука испуни сву кућу и показаше се огњени језици који се спустише на сваког од апостола. Изашавши на кров
од куће, проговорили су и проповедали окупљеном народу језицима
које до тада нису знали, тако да су их
сви окупљени, и Јевреји и иноверни,
разумели.Три хиљаде људи је на овај
дан поверовало проповеди апостола
и крстило се. Овај дан се сматра даном
рођења Цркве Христове.
Тога дана се цркве испуњавају травом и цвећем од кога се плету
венчићи.

П

О БОГУ И О ЉУДИМA
Гордељив је онај ко хоће свакога да учи,
а сам се не да ни од кога поучити, а кротак
је онај ко не жели никога да учи, а жели непрестано да буде ма од кога поучен. Празан
је клас са уздигнутом главом изнад све
њиве, а пун клас са главом обореном.
Нико, ни сам Господ Бог, не поучава
радо гордељивога, нико не мари да даје
поуке ономе ко виче да зна све.
Ништа не ломи гордост људску као навикнута послушност према старијима.

Свети Владика Николај
охридски и жички

ПОНАШАЊЕ У ЦРКВИ
Док траје служба у цркви не прилазимо да
целивамо иконе пред иконостасом, јер би смо тиме могли да
реметимо ред у цркви и ток богослужења. Ове иконе целивамо
пре почетка и по завршетку
службе.

Са благословом Његовог Преосвештенства Епископа тимочког господина Јустина страницу уређује информативна служба Црквене општине Зајечар
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МОЗАИК
НА ДУНАВУ ЈОШ ОД ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

ПОД ВОДОМ 40 ПЛОВИЛА
На само километар и по низводно од бродске преводнице Хидроелектране ''Ђердап 2''
налази се потпољен брод из Другог светског рата, једно велико пловило стоји потопљено
код Брзе Паланке, огроман шлеп лежи под водом у близини Милутиновца, а потопљених
пловила има и у близини Мале Врбице. Низводно од Кусјака према Прахову потопљен је и
немачки брод-болница, а и лађе у којима је било наоружања.
Потопљених пловила из Другог светског рата на нашој пловној страни Дунава има око
40, а да би пловидба била безбедна, треба их извадити. Потопљени бродови су на педесетак метара један од другог, а искусни лађари вешто избегавају та места. Многа пловила потопљена су отварањем вентила, али има и оних која су у дунавске дубине отишла
минирањем или од руских пројектила.
Уколико се пловни пут на овој деоници не очисти, лађари ће се усмерити на румунску
преводницу и прећи на њихов пловни пут.
Д. Ј.

ЈЕФТИНА УСЛУГА ОМАЛЕНОГ ЧЕТВОРОНОШЦА

МАГАРАЦ ШТЕДИ ГОРИВО
Седамдесетогодишњи земљорадник Јанко Јанковић у младости je користио различита превозна
средства, а сада je принуђен да чешће употребљава омаленог четвороношца, и то с добрим разлогом.
- Мој магарац, који ме сада скоро свакодневно
носи од Малог Извора до четири километра удаљеног Бољевца, уштеди најмање 300 динара, колико бих потрошио да возим свој трактор - каже
Јанковић. - Једина невоља је у томе што магаре
још није привикнуто на буку аутомобила, па сам
принуђен да га кроз град водам, а на сеоском путу,
иначе, управљам дизгинима.
Како нам рече, магарећа услуга је веома јефтина, скоро бесплатна, а понекад, када комшијама
из села повезе неку робу до пијаце, заради и за по
неко пиће. Због тога је за свог верног пријатеља
направио и специјална мини кола, да му се не би
много замарао.
Р. М.
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ИЗЛОЖБА У ДОЊЕМ МИЛАН

ЗАВЕШТАЊЕ ПРИРОДН
АМИЈЕНТУ

На јединственом простору локалитета Л
вир траје изузетна изложба дела Срете
Ђорђевића, ликовног ствараоца из Доње
новца, а као најаву за поставку која ће од
Дана ЈП Национални парк Ђердап украшав
хов изложбени простор у Доњем Миланов
Црква Светог Николе на острву Поре
Доњи Милановац, Кућа Капетана Тенке, Тр
табла, Нови Доњи Милановац, Ђердап I, Ђ
само су неки од четрдесетак мотива који су м
нашли у сликама овог аутора у техникама а
темпера, пастел, у средњим, мањим форм
минијатурама, а успешно се уклопили у не
простор Лепенског вира.
- У мешавини духовности и етна, изло
својеврсно завештање овом амбијенту - ре
отварању професор Миломир Бајић са Фа
примењених уметности у Београду, хвале
зетну доследност и опсервацију, као каракте
реализма за који се аутор определио.
Сретен Ђорђевић је тако ношен б
гијом и несебичном помоћи пријатеља ово
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Сретен Ђорђевић поред својих слика

после пет колективних и пета самостална изложба, прославио
ничном енер- свој 67. рођендан. Пријатељима је обећао да на нову изложбу
тавком, која је неће чекати толико дуго као на претходне.
С.В.

Одбор за људска права Мајданпек, у сарадњи са Финском амбасадом, током јуна ће започети реализацију
новог пројекта који се тиче репродуктивног здравља
жена, посебно оних које живе на сеоском подручју.
- Ово је пети пројекат који за седам година постојања
Одбор реализује у сарадњи са амбасадом Финске. У
првом плану биће нам едукација, али и бесплатни прегледи жена Мироча и Голубиња. Поред гинеколошких, у
плану су и интернистички прегледи, а и упућивање на
даље лечење у случајевима кад је то неопходно - каже
Мионка Николић, председница тог Одбора..
Сличне пројекте ова невладина организација већ је
реализовала у градским срединама, Мајданпеку и
Доњем Милановцу, уз велики одзив заинтересованих.
С. В.

НЕРАЗУМЕВАЊЕ ЗА ЈЕДНУ ЗАЈЕЧАРКУ

БОГ СЛИКЕ У НОВИНАМА ОСТАЛА БЕЗ ПОСЛА

Радица Миленковић остала је без
отографије објављене у ''Тимочау тексту под називом ''Отац туче,
којем је било речи о злостављању
устрације објављена је фотографија
днице са странком испод које је пиМилутиновић на радном месту''. Та
а Радица која се ту затекла зато што
цијалну помоћ. На наше питање да
ало да се фотографише, она је тада

сунце, нити да ради претерано тешке физичке послове. Тако, већ пет година се сналази чувањем
деце, старијих особа, помагањем у кућним пословима. Колико је тешко бити самохрана мајка
без сталног запослења говори и следећи податак:
- Моја ћерка ових дана има матурско вече. Пет
месеци нисмо подизале дечији додатак да бисмо

уштеделе новац за тај дан – каже нам Радица.
На крају, молимо читаоце да, уколико им је потребна помоћ у кући, око деце или старијих
особа, да позову Радицу (064/26-31-520) или да
контактирају нашу редакцију (019-443-644).
С. Б.

не, немам од чега да се кријем.
ак, затамнили њен лик јер заиста са
није имала никакве везе. А онда се
а непријатност за њу, али и за нас.
одину дана сам чувала децу у једној
да је изашао тај текст родитељи пода се изражавају о мени и дали ми
о нисам могла да објасним да ја
тим и да сам се тамо нашла због соћи, а не због злостављања деце - канемирена Радица.
она је самохрана мајка без запоц од чувања деце јој је био основни

м у ''Керамици'' 17 година, а онда
осла. Ћерку која управо завршава
издржавам потпуно сама. Иако сам
ег супруга за издржавање од 1.500
даје ништа. У више наврата сам трану помоћ, али кажу да не испуњавам
ве. Једини стални приход нам је деод 1.900 динара месечно – прича

ако саставила крај с крајем, ова
одлази у село током викенда где се
ривредом. Због операције коју је
ом капилару она не сме да излази на

“Спорна” фотографија
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ЕКОЛОГИЈА

СУМПОРДИОКСИД И ДАЉЕ ТЕРОРИШЕ БОРАНЕ

ТРОВАЧИ ЈОШ
БЕЗ КАЗНИ

• И у случајевима када је ниво загађења ваздуха две и више хиљада микрограма (дозвољено је само 263) готово нико не реагује

ада су пре неколико година путем донација Борани
добили опрему којом се
мери ниво загађености, односно концентрације сумпордиоксида у ваздуху, сви су помислили да је загађењу дошао крај и
да ће надлежне службе после
сваког инцидента против починилаца моћи да поднесу
пријаве. Исто тако су се сви надали да ће загађивачи одговарати и плаћати поприличне каз-

К

не које ће бити преусмерене
управо за санацију уништених
подручја. Међутим, цела прича
се свела на свакодневно саопштавање нивоа загађења путем
таласа Радио Бора. И у случајевима када је ниво загађења
већи од нормалног (263 микрограма по метру кубном), готово
нико не реагује. Врло често се
чује да је ниво загађења по две,
па и више хиљада микрограма.
Нема еколошких организација

које би позвале људе да изађу на
улице и да протестују. У ретким
случајевима када неко прозове
надлежне у Топионици, они покажу неки папир где објасне да
су урадили све по пропису и ту
се прича заврши.
Недавни помор пчела у оближњем насељу Брезоник је
иста прича. Огласили су се руководиоци Топионице и објаснили да они детаљно проверавају шта се топи у њиховим пе-

Слика с борске пијаце све говори
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•Д. Стојадиновић

ћима и да је самим тим немогуће да ниво загађења буде тако
висок. И ником ништа.
Прошле године у истом насељу су од дима сасушене апсолутно све пољопривредне
културе. Дошла је комисија,
констатовала стање и отишла.
Свако од мештана је добио по
смешних неколико хиљада динара одштете.
- Прошле године је измерен
ниво концентрације сумпордиоксида више од седам хиљада микрограма. Ако знамо да је
нормално 263 микрограма, онда

Свакодневна слика у граду

На његову причу, председможете схватити какво је то загађење. Ја сам се уплашио за ник МЗ Брезоник Милан Јанкусвоје укућане. Стоку сам затво- цић реагује другачије:
- То што кажу да су загађења
рио и ушао у кућу док све не
прође - прича Саша Јанковић,
житељ насеља Брезоник.
- То је изгледало као велика
магла. Тада је наишла таква ружа
ветрова и спустила дим све до
нас. Такође је и притисак био низак и зато је исто дим био тако
ниско. Надлежни у Топионици се
ваде на те ствари да су криве
што је било дима. Кажу да димњак има прописану висину али
да су метеоролошки параметри били неповољни. Па људи,
ко кога овде зеза. Ем нас трују,
ем се шале са нама! – додаје Јанковић.
Већина Борана надлежне у
Топионици сматра одговорним
за загађења. Руководиоци признају да има загађења, али да су
она минимална.
- Ми знамо да су загађења
релативно честа. Али имајте на
уму да су то периодична загађења, значи дим је ту неколико
минута и нема га више. Нашим
апаратим обављамо мерења на
15 минута и готово никада се
није десило да у спојеним интервалима буде висок ниво сумпордиоксида - каже Блажа Лековски, директор Топионице.

краткотрајна, то уопште нема
везе. Оно о чему треба да причамо је следеће: шта се дешава
са људским организмом када

се нађе у диму где је концентрација 5.000 микрограма. Да ли
онда таквом човеку можете да
кажете – у реду је, издржи десетак минута и проћи ће. Па
људи, његова плућа пуцају на
таквом загађењу. - То би исто
било као када би директору Топионице дао литар есенције и
рекао му да све то попије за годину дана. Он би то пио сваки да
помало и не би му било ништа.
Али када бих му рекао да попије
све то за 10 минута, е онда би
већ било проблема. Управо то се
деси са мојим организмом за 10
минута када се нађем у облаку
дима који ми је он послао из
димњака. То је право поређење.
Све у свему, самим тим што
је прича о приватизацији басена Бор пропала, пропале
су и све наде о доларима
који су требало да буду уложени у еколошку санацију и
у модернизацију Топионице.
Борани ће и даље удисати
дим, а надлежни у Топионици
ће наставити да се држе пароле – док се дими, добро је,
јер док има дима, има и бакра, а док има бакра, има и
пос ла за све нас. То с у
тврдње које код Борана више
не пролазе и већина грађана
би пристала да се све то угаси и да Бор једном за свагда
буде чист град. Али, то се
скоро, на жалост, неће десити.

Мерни инструменти само за украс?
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ИНИЦИЈАТИВЕ

МИНИЦЕНТРАЛЕ ВЕЛИКИ БИЗНИС НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ

ЛАКША СТРУЈА ОД МОТИКЕ
•

• На брзим планинским речицама у књажевачкој општини већ
ради 13 електрана, а стално се граде нове. Улагање замашно, али
зарада добра и сигурна, па и млади виде у овом послу шансу за ухлебљење

Бујни планински потоци и речице који се сливају са Старе
планине, у књажевачкој општини
све више се користе за изградњу
мини хидроцентрала. Већ их подигнуто 13, а прави се још неколико нових, јер су мештани, а и
становници околних градова,
нашли рачуницу да се баве овим
послом. Ко успе да добије дозволу, чим „заврти турбину“,
укључује се у систем Електродистрибуције Србије и пушта струју
у јединствену мрежу. „Таксиметар“ на мерачу одмах почиње да
му откуцава два динара по испорученом киловату.
- Улагања су прилична, а
посао велики док се све не направи - не пориче млади Илија
Минић (20), који је са оцем Јованом направио електрану на
Црновршкој реци код села Балта
Бериловац, четрдесетак километара удаљеном од Књажевца. Мора да се подигне устав на

реци и створи акумулација, направи зграда централе, купи и
монтира опрема. Због природе
терена, морали смо да копамо
неколико стотина метара дуг
канал за постављање цеви великог пречника којом се од бране
вода спроводи до турбине електране. То нас је додатно коштало
„ђаво и по“, али не жалимо труда.
Ова мала централа пуштена је
у погон претпрошле јесени и
одмах почела да испоручује
струју. Још не ради пуним капацитетом, јер шаље готово троструко мање енергије од
пројектованих могућности. Минићи, којима је Балта Бериловац
дедовина, а централу су направили на темељима старе наслеђене резаре за грађу, радили су
цело прошло лето и сада користе
топло време да је дограде и повећају јој капацитет са скромних
40 киловата на оптималних 110.
Невоља је што потребна

опрема не може лако да се набави, али људи се сналазе. Електромотор су по повољној цени
увезли из Бугарске, а турбину
заједнички правили са познатим
мајстором Бошком Јовановићем
из оближњег села Равно Бучје,
који се прочуо по изради овог
дела, за који је потребна велика
вештина.
- Одржавање централе је једноставно, не мора нико да дежура, јер посторојење „ради
само“ и искључује се у случају
квара - додаје Минић и каже да
нема намеру да мења овај „господски посао“. - И не помишљам
да се запослим у неком предузећу када могу да радим у своме.
Додуше, ова „канцеларија“ на
свежем ваздуху у прелепој природи мало му је даље од куће.
Минићи сада живе у Пироту, али
им свакодневно путовање не
пада тешко. Производња струје
је уносна и доноси добру и си-

Илија Минић поред генератора лево и на устави реке
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Н. Станковић

ЛЕПО, КОРИСНО,
ИСПЛАТИВО...
Бројни власници мини централа спајају лепо и корисно и
део воде из чистих и бистрих
река спроводе до турбина, а
остатак у рибњаке са пастрмкама. Зарада је вишеструка јер
се свежа риба плаћа до 400 динара по килограму. Купци само
чекају на позив, јер „порцијашице“ лако нађу пут до
продавница и ресторана у
Нишу, Београду...
Зараду од струје није тешко
израчунати: 40 Минићевих киловата на сат, пута број сати
рада, пута 30 дана месечно,
пута два динара по испорученом киловату... По истој формули лако се види колико ће
више да „капље“ када се повећа
капацитет електране на 110 киловата.
гурну зараду, каква тешко може
да се оствари од традиционалних послова у овом крају, чувања стоке, сече дрва или
убирања плодова са шкрте

ЕНТУЗИЈАСТИ

ИЗВИЂАЧКА ПОРОДИЦА НИКОЛИЋ

ТРАДИЦИЈА СЕ
НАСТАВЉА

• Милош Николић је у раној младости постао извиђач, том
страшћу је заразио супругу, синове, па и унуку која сада начелник
одреда „Ђорђе Симеоновић“

ило је то у лето 1955. године. Једна група ученика
из Зајечара је таборовала
са неготинским извиђачима у
Штубичанском Гају. Нада, Мишко, Тића, Душко и Жика учили су
извиђачке вештине. Нада и
Мишко су по завршеном табору ишли У „Шумску школу“ у организацији Савеза извиђача
Србије у Жировници крај Бледа где су су усавршавали извиђачка знања. Морали су да

Б

освоје прве три звезде и многа
вештарства. Учествовали су и
на Смотри извиђача Србије у
Сремској Каменици.
Са почетком школске године Мишко и Нада су се дали на
оснивању извиђачког одреда у
Зајечару. Онако униформисани
обишли су сва одељења како у
основним, тако и у средњим
школама. Причали су о извиђачкој организацији и вршили
упис. Формирани су водови по

Нина и милош Николић

одељењима, изабрани водници
који су затим похађали водни
течај. Потом су формиране чете.
Интересантно је сећање једног од најбољих зајечарских
извиђача, члана Академије медицинских наука доктора Небојше Паунковића који каже:
„Када је Мишко ушао у наше
одељење у униформи са силним ознакама и звездама, фасцинирао нас је. Још када је почео да прича, без размишљања
многи су се одмах пријавили и
уписали се, а међу њима и ја“.
На дан Светог Николе одржана је оснивачка скупштина
одреда који је добио име име
„Ђорђе Симеоновић“ по народном хероју. За старешину
одреда изабран је Чедомир
Милосављевић просветни радник, а за начелника Милош Николић Мишко, ученик осмог
разреда Гимназије.
После матуреМишко је уписао Вишу педашку школу у
Нишу, група математика и физика, али га. студије нису одвојиле од извиђачке организације. И даље своје богато извиђачко знање преноси на млађе. Радио је као наставник у Боговини и Бору, а по одслужењу
војног рока постављен је за
наставника у Грљану.
У Грљану је основао одред
извиђача „Љуба Нешић“. Ускоро
се оженио учитељицом Драгославом па је и њу заразио извиђаштвом. Она је врло брзо
почела да ради са прва четири
разреда, са полетарцима и пчелицама.
Интересантно је да је први
син Небојша постао извиђач
пре него што се родио. Наиме,

• Никола Милић

супруга Драгослава је са њиме
у стомаку била на Смотри извиђача Тимочке Крајине на Стеванским ливадама 1963. године.
Захваљујући добрим делом
и синовима, Небојши и Саши,
одред из Грљана је добио сва
највиша одликовања и признања у извиђачкој организацији. Постао је најбољи сеоски одред у Југославији. Запажена су учешћа на смотрама,
како републичким тако и на
савезним. Мишко је био старешина грљанског одреда, као и
супруга, а синови Небојша и
Саша били су успешни начелници. Када су прешли на школовање у град заинтересовали
су своје другаре, тако да су и
неки Зајечарци постали чланови грљанског одреда. Тада је
број чланова пребацивао цифру од три стотине.
Са женидбом синова број
извиђача се повећавао. И деца,
пошто су била у заједници, постала су извиђачи.
Свакако је најуспешнија
Нина, Небојшина наследница.
Она је од малих ногу заволела
организацију па је муњевито
напредовала. Наследила је од
деде и тате организаторске
способности, па је веома млада постала начелник одреда,
оног истог у коме је деда Мишко био први начелник. Њен
рад није остао незапажен и у
Савезу извиђача Србије па је у
лето 2005. године са српском
екипом учествовала на Европском скаутском џемборију у
Енглеској. Сада је начелник извиђачког одреда „Ђорђе Симеоновић“.
Извиђачка традиција се наставља. Породица Николић
дала је и даје велики допринос
извиђачкој организацији не
само нашег краја.
31. мај 2007.
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ФУДБАЛСКИ КЛУБ РУДАР ГРЉАН

САН О СРПСКОЈ ЛИГИ

• Градњом новог стадиона и бољим условима рада Грљанци се надају да ће колектив стар више од шест деценија моћи да се квалификује у виши ранг такмичења

удбалски клуб Рудар из
Грљана основан је 1946. године у окриљу рудника антрацита Вршка чука. На почетку
резултати нису били импресивни, али је клуб увек играо значајну улогу на овим просторима,
а у њему су поникли и касније
врло познати фудбалери. Међу
њима је и Радисав Витановић Раканча, сигурно највећи таленат
ових простора после Милоша

Ф

Милутиновића. Бобан Ристић
Бели је, такође, поникао у подмлатку Рудара. Играо је са успехом у Тимоку и Радничком из
Ниша у време када се овај клуб
такмичио у савезној лиги. Међу
успешним Грљанцима на фудбалском терену је и Радомир Цанић
Јусуфи, легенда Тимока, затим
Петар Цанић и многи други.
Највећи успех Рудар је постигао уласком у Нишку фудбалску

Први тим ФК “Рудар Фира”

зону 1974. године, када је играо
само једно лето. После тога се
још једанпут такмичио у том
рангу. Током година мењали су
се и резултати. Најтежу ситуацију
клуб је имао у јесен 2003. године,
када га се рудник скоро одрекао.
У јесењем делу Рудар је од 16
утакмица добио само једну. Постигао је 11 голова, а примио 46.
Онда је клуб преузео познати
предузетник Душан Фировић
Фира, некадашњи успешан голман, који је 16 година носио дрес
Рудара. Пролеће са Фиром је
било успешније. Остварено је
девет победа, три пута су играли
нерешено и четири пута изгубили са гол разликом 20:17. Али,
то није било довољно за опстанак на крају. Са 10 победа, три нерешене и 19 изгубљених
утакмица и гол разликом 31:63,
освојена су 32 бода. Заузевши 15.
позицију на табели, Рудар је
испао из лиге.
У лето 2004. године Рудар се
фузионисао са Фудбалским клубом Каструм, који је задржао статус зонаша, па је нови клуб
Рудар-Каструм са седиштем у
Грљану наставио такмичење у

• М. Николић
Тимочкој зони.Са добрим условима за рад, тада је освојио високо 4. место у Тимочкој зони.
Следеће године клуб је променио име у Рудар Фира и постигао
завидне резултате. Сезону је завршио на 3. месту, иза Бора, који
се преселио у Српску лигу, и Рудара из Бора, који је имао исти
број бодова, али је захваљујући
бољој гол разлици заузео другу
позицију.
И данас Рудар Фира игра значајну улогу у Тимочкој зони. Тренутно је на шестом месту са 14
победа, четири нерешене и
седам изгубљених утакмица.
Освојено је 46 бодова уз гол разлику 44:37.
Зацртани циљ, останак у
јединственој Поморавско-тимочкој зони, надају се да ће остварити. Остало је да одиграју још
три утакмице до краја првенства,
са Слогом из Кобишнице и
Мајданпеком у гостима и са екипом Дунава код куће.
Тренутни приоритет за клуб
из Грљана је изградња стадиона
са квалитетним тереном и монтажним трибинама. Цео пројекат
треба да кошта око три милиона
динара.
Када стадион буде завршен, а
то се очекује до почетка јесени,
стећи ће се услови за такмичење
и у вишем рангу, Српској лиги.

ОНИ КОЈИ ДОЛАЗЕ: НЕМАЊА РИСТИЋ

КАРАТЕ НАЈВЕЋА ЉУБАВ

емања има 12 година, а већ
четири године активно се
бави каратеом. За то време
је освојио велики број медаља на
домаћим и иностраним такмичењима и постао један од најуспешнијих такмичара Градског
карате клуба Зајечар. За своју
дисциплину је изабрао кате, вештину борбе против замишљеног
противника. У својој ризници
има 28 златних, 13 сребрних и 10
бронзаних медаља. Као највеће
до сада постигнуте успехе истиче
такмичење у Румунији, где је
освојио две златне медаље и
пехар и Европско првенство у
Мађарској, где је, такође, освојио
прво место.
Одличан је ученик шестог
разреда Основне школе “Хајдук
Вељко“ и, како сам каже, за сада
нема проблема да усклади оба-
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• М. Богдановић
везе према школи са обавезама у
клубу. Тренира два пута недељно
по два сата и то му не пада тешко,
јер много воли овај спорт и упорним радом жели да унапреди
своје знање, да буде још бољи.
Ипак, увек му остане и довољно
слободног времена за игру са
друговима и друге ваннаставне
активности.
Иначе, каратеом је почео да
се бави сасвим случајно када је
отишао са друговима на тренинг
да би им правио друштво. Одмах
се заљубио у овај спорт и од тада
не пропушта ни један тренинг.
На крају Немања је поручио
свим својим вршњацима који још
нису одлучили којим спортом
желе да се баве да дођу на неки
тренинг карате клуба да се упознају са овим, како каже, лепим и
здравим спортом.

Немања Ристић са делом освојених медаља

КАДЕТСКА ЕКИПА ФК ТИМОК

УСПЕСИ ТЕК ДОЛАЗЕ
•

• Од талентоване екипе се очекује да у наставку такмичења скине
''скалпове'' већих и познатијих тимова

адетска екипа Фудбалског
клуба Тимок је изборивши
пласман у Квалитетну лигу
Србије направила велики успех.
Иако су многи очекивали да ће у
јесењем делу првенства остварити бољи пласман, овај талентовани колектив игром и
понашањем на терену није разочарао. Напротив, сада од њих сви
са правом очекују да у наставку
такмичења заиграју још боље и
скину ''скалпове'' великих и познатих екипа. У првих неколико
кола другог дела првенства испољили су већу озбиљност и
остварили неколико добрих резултата. Главни циљ ове младе
екипе је опстанак у лиги, а како
сада играју, на добром су путу да
то и остваре.
Скоро сви играчи који су наступали у јесењем делу првенства су и сада у тиму, а највеће
појачање је Никола Јовановић,
голман који је стигао из Неготина. Управо је та позиција голмана најболнија тачка тима из
Зајечара, због чега су и неке већ
добијене утакмице губили у финишу сусрета. С обзиром на приказане
партије
у
дресу
Зајечараца, Јовановић је показао
да је право појачање. Остатак
тима чине играчи из Зајечара, Бо-
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љевца, Кладова и Неготина. Шеф
стручног штаба је Драган Јовановић, некадашњи играч Тимока.
У руководству клуба верују да
ће са стицањем искуства ова
екипа играти све боље. Првим
делом сезоне нису незадовољни,
али истичу да је могло и много
боље. Губили су
због неискуства
играча, али и
због
неких
ствари које немају везе са фудбалом. Често су
били оштећени
од судија, али
било је и ситуација када су
право из аутобуса излазили на
терен.
Ипак,
највећи проблем
је што ни један
бод нису успели
да освоје на гостовањима. Примили су чак 36
голова, а постигли само 14. У
досадашњем
току пролећног
дела првенства
успели су да
појачају одбрану,

па су примили само 10 голова, а
постигли осам. Најбољи стрелац
је Милош Цветковић, који са правом носи епитет најталентованијег младог фудбалера. Овај
потенцијал су препознали и
многи скаути, како домаћих тако
и страних тимова, који овог мла-

М.Богдановић

дића желе у свом клубу. Поред
њега, велики таленат поседују и
Мартаћ и Пејчић, који су, заједно
са Цветковићем, прикључени
првој екипи Тимока.
Поклоници фудбала у граду
на два Тимока не треба да страхују за будућност, талената има,
школа фудбала Тимока добро
ради, на граду је само да своју
децу задржи што дуже, како не
бисмо таленте расипали по свету.

Кадетска екипа ФК “Тимок” са тренером Драганом Јовановићем

ТАКТИЧКО ПУЦАЊЕ

ПРВИ МАЈА И АНДРИЈА

Протеклог викенда је у Нишу
одржано треће коло IPSC лиге
Србије у тактичком пуцању. Организатор је био Сафари клуб из
Ниша, а наступило је око 80 такмичара из целе Србије. Због померања овог такмичења које је
требало да буде одржано прошле недеље одзив такмичара није
био велики како се очекивало.
Чланови IPSC клуба из Зајечара су
поново били успешни и освојили
су два прва, једно друго и два
трећа места. Најуспешнији су били
Андрија Радивојевић, који је
освојио прво место у категорији
Open, и Маја Јовановић, која је победила у категорији Lady. .

• М.Богдановић
Победници по категоријама :
Standard :
1. Драган Барашин – Делта
Production:
1. Љубиша Момчиловић – Бум
Муш
Production сениори :
1. Ђорђе Станковић – Метак
Standard сениори :
1. Зоран Ми-хајловић – Бум Муш
3. Бобан Бошковић – IPSC клуб
Зајечар
Open :
1. Андрија Радивојевић – IPSC
клуб Зајечар
2. Дејан Митић – IPSC клуб Зајечар
3. Новак Чолић – IPSC клуб Зајечар
Lady :
1. Маја Јовановић – IPSC клуб
Зајечар
31. мај 2007.
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ИЗ СТАРОГ ''ТИМОЧАНИНА''

ОСИГУРАВАЈУЋА ДРУШТВА

ПРЕПРЕДЕНА
ЕКСПЛОАТАЦИЈА

• У једном броју листа објављен је текст у којем се диже глас против све већег присуства страних осигуравајућих компанија у
Србији уз залагање да се једна таква оснује и код нас која би требало ''да задржава у земљи бар ону готовину злата која се у име
осигурања на страну шаље''. Ево извода из тог текста

ма повећи број година, од
када су страна осигуравајућа друштва, од Србије
направили за себе праву калифорнију, те у име осигурања, силан новац од наших држављана на
страну извлаче.
Не може се спорити, да та друштва
нису до данас никакве суме исплаћивала приликом пожара, или
случаја смрти, својих осигураних,
али се не може спорити ни то, да
та осигуравајућа друштва не исплаћију ни четвртину од оне целокупне суме, коју од својих осигураних просечно примају, и према

И

томе може се тврдити да та друштва силан новац из наше земље
извлаче, а тек један мали део од
истог, у неким случајевима враћају
натраг.
Некакви '' Еквитебли '', '' Анкери '',
'' Фонсијери '', '' Женерали '', и
многи други с ове и с оне стране
мора, под тешким теретом својих
небројаних милијона навалили
са свију старна на ову земљу, па је
у име осигурања најпрепреденије експлоатишу.
Кад је код нашег имућнијег становништва, већ ушло у обичај, да
се осигурава у случају смрти, и да

осигурава своје имање противу
пожара, када смо већ сви налоњени неком осигурању пошто и
сваки наш рад циља осигурању
нас самих, јер у ма каквом раду
сваки се труди да, што више заради но што му треба, и најзад, кад
осигурања овакве врсте, као што
је код страних друштава, плаћамо
одвише скупо и много, онда је
нужно порадити да се код нас оснује Српско осигуравајуће друштво.
Виђенији трговци у престоници у
споразуму са г. Министром привреде треба да се постарају, да се

ова установа у нашој земљи што
пре оснује. Основни капитал ове
установе уписати на удеонице
које би се у нашој земљи уписати
могле.У уписивању ових удеоница не би требала да изостане ни
једна општина у земљи, нити друге установе, које већ постоје, као
еснафи, новчани заводи, цркве и
манастири итд.
Установљење српског осигуравајућег друштва, противу пожара
и осталих елементарних случајева,
као и за осигурање живота, била
би једна моћна полуга која би
спречила оволико грдно извлачење новца из земље за осигуравање код страних друштава. Као
што су остале меркантилне мере
потребне, за заштиту народне
економије и индустрије, тако је и
осигуравајуће друштво потребно и нужно, да задржава у земљи
бар ону готовину злата која се у
име осигурања на страну шаље.

ОБЈАВЉЕНО У РУБРИЦИ ШАЉИВА ЗРНЦА
БРОЈ 24. ИЗ 1891. ГОДИНЕ

MОЛИТВА ЗА
ДИЈУРНУ И
ПОВИШИЦЕ

И код нас у паланци може се
постати беседник – само ако се
хоће. Прилика има доста. Али нашим поповима заиста се ретко
даје прилика да постану беседници – јер оно стадо запасе се, заборави па слабо и дође да чује облигантну беседу. Сем тоганекако
беседе и не иду од руке нашим поповима, јер ретко се кад и скупи
стадо у довољном броју... Тако је
пречасни духовник, или како он
сам вели душе попечитељ, Милан
Пантелић, уграбио згодну прилику 1. јануара да прочита свој занимљиви говор. Стадо слуша, а
отац Милан развезао – те статистика умрлих, ожењених, рођених
итд. Те добре жеље благочестивима, те онда на крају крајева и за
шта треба да се моли смирено
стадо: трговци за срећу у трговини, земљоделци да се роди бери-
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ћет, а чиновници – па за шта би
друго требали, него за повишицу
и дијурне. И тако наш душепопечитељ г. Милан Пантелић лепо
препоручи чиновницима да се
моле богу за дијурне и повишице.
Баш је мило било многима и осменуше се малко – само се мргодили неки акционари овдашњи,
увек добре муштерије за друге; а
овако је опасност да их изгубе. Од
сада неће чиновник у задругу;
него лепо кад устреба пара оде у
цркву и замоли се свевишњему за
мало дијурне и повишице и за
часак је избегао онај непријатан
посао око потписивања меница и
тражења жираната. Само није
лепо од оца Милана што нас не
обавести да ли се свевишњем
миже обратити и писменим путем,
онако на повратни рецепис...

ЗАБАВНИ ВОЗ

• (Позив на туристичко путовање „са знатно
спуштеним ценама“)
Забавни воз путоваће нарочити путнички о духовима 9-ог и
11-ог Јуна ове године. Од Београда до Ристовца ( српско – отоманске границе ), Сукова ( српско
– бугарске границе ) и натраг, са
знатно спуштеним ценама. Путници у овоме возу имаће прилике да виде лепе пределе наше
земље и знаменита места кроз
која пролази наша железница.
Ради овог спремила је дирекција
нарочиту књижицу у којој су описани предели и знаменита места
и коју ће сваки путник добити
бесплатно. Да би се могло унапред

знати хоће ли се ови возови пустити у саобраћај, потребно је да
се путници пријаве на писмено
дирекцији ( саобраћајном одељењу ) или најближој железничкој
станици, најмање на пет дана раније.
Цене за овај пут спуштене су на
половину цене обичних возова.
Деца испод десет година плаћају
половину одређене цене.
Јављајући ово путујућем свету,
дирекција позива све оне, који
желе да се користе овим возом, да
се на време пријаве.

ДОКОЛИЦА

ДЕСЕТ НАЈГОРИХ АУТОМОБИЛА СВИХ ВРЕМЕНА

Водитељи емисије "Ауто Талк" на
америчком Националном државном радију (НПР) недавно су спровели анкету медју својим слушаоцима, возачима и љубитељима аутомобила, позвавши их да
гласају за најгоре аутомобиле
овог миленијума. Ево како су они
рангирали "шклопоције", а ту су и
неки цинични коментари којих
власници нису могли да се уздрже приликом гласања (резултати
се могу видети на веб сајту ове
емисије www.cartalk.com).
На нашу жалост, апсолутни победник овог тужно-смешног надметања је наш "Југо" који се у
Америци продавао од 1986. до
1991. године.

соване рђе", био је саркастични
коментар једног власника.
ФОРД "ПУНТО" (амерички,
1971-1980): "Одвезао сам се њиме
до шопинг центра у крају озлог-

лашеном по криминалу и оставио
га откључаног са кљуцевима у
брави.
Када сам се после неколико
дана вратио, ауто је, на мој ужас,
ЈУГО: Један власник нашег "југи- још био тамо", речи су једног
ћа" је с горцином констатовао: "срећног" власника овог модела.
АМЦ "ГРЕМЛИН" (амерички,
1970-1978): "Овај аутомобил има

са четири комада гипса". "Ако бих
и успео да се домогнем аутопута
а да ме при том неко не прегази,
ауто би полако добијао убрзање.
После сат времена достигао бих
целих 90 километара на сат. Е,
тада би почело дрмусање...".
РЕНО "ЛЕ КАР" (француски,
1977-1983): "Били бисте у смртној

ово је најгори ауто за утрошени
новац". "Када смо га узели, моја
жена је била љута што га нисмо
довољно дуго задржали како би
имала времена да купи пушку и
упуца га".
РЕНО "ДОФИН" (француски,
1957-1966): "Заиста непревазиђен по техничкој конструкцији".
опасности ако бисте дозивели судар са нечим вечим од кифле".
"Нас ауто није могао пун да савлада узбрдицу, тако да су путници морали да изадју и пешаче".
ДОЏ "АСПЕН" / ПЛИМУТ "ВОЛАРЕ" (амерички, 1976-1980): Ова
два сродна аутомобила истичу се

"Бар му се греје задње стакло тако да ће вам руке увек бити
топле док га гурате".
све особине и предности јефтиног
ШЕВРОЛЕТ "ВЕГА" (амерички, трактора...". "Благо речено, изгле1971-1977): "Колико могу да про- да као трудни ролер скејтер".
ценим, направљен је од компреШЕВРОЛЕТ "СЕВЕТ" (америч- по томе сто их некадашњи власки, 1976-1987): "То је мотор опасан ници највише памте. "Проблем
застајкивања је тако велики да
сам до посла морао да се возим у
смеру казаљке на сату како бих у
сваком тренутку могао да скренем
удесно, да се слуцајно не бих закочио на левом скретању и заблокирао саобраћај".
КАДИЛАК "СИМАРОН" (амерички, 1982-1988): "Без премца,

"Бицикл који би прошао поред заљуљао би мој Дофин".
ФОЛКСВАГЕН "БУС" (немачки,
1950-1979): "У њему нема грејања
- то јест, уколико се не би запалио

помоћни грејач". "Налепнице у
облику цвеца биле су једино што
је овај аутомобил држало на гомили".

КАКО ЉУДИ РАЗНИХ ЗАНИМАЊА ЛОВЕ СЛОНА

1. Математичар
Оде у Африку, одбаци све што
није слон, а онда улови оно што је
преостало.
2. Искусни математичар
Покуша да докаже постојање бар
једног слона, пре но што приступи горе наведеном поступку.
3. Професор математике
Докаже постојање бар једног слона, а затим пошаље студенте постдипломце да га ухвате.
4. Програмер
Хвата слона по следећем алгоритму:
а) отићи у Африку,
б) почети од Рта Добре наде,
в) ићи са краја на крај континента лево и десно, крећући се по-

степено ка северу,
г) у сваком проласку с краја на
крај континента:
- ухватити сваку животињу која
се пронађе,
- упоредити њене особине са
особинама неког познатог слона,
- зауставити се када се детектује подударање,
- иначе наставити даље.
5. Искусни програмер
Пре него што примени горњи алгоритам, постави једног слона у
Каиро, како би био сигуран да ће
се алгоритам сигурно завршити.
6. Ц програмер
Извршава горњи алгоритам крећући се на рукама и коленима.

7. Инжењер
Оде у Африку, хвата све сиве животиње случајним избором и задржава ону чија је тежина у распону од 10% тежине једног просечног слона.
8. Економиста
Не хвата слонове јер верује да ће
се сами похватати ако им се довољно плати.
9. Консултант
Не лови слонове, нити их је икада
ловио, али ће радо објаснити онима који лове слонове како се то
ради.
10. Политичар
Такође не лови слонове, али ће
све слонове које неко други ух-

вати поделити са свима који су
гласали за њега.
11. Инспектор контроле
квалитета
Иде у лов на слонове само да би
контролисао како остали ловци
пакују своје ствари.
12. Трговац
Не лови слонове, али прима нарудзбе за њега са загарантованим
роком испоруке два дана пре но
што је сезона уопште почела.
13. Трговац софтвером
Ухвати било шта, испоручи га и
фактурипше слона.
14. Трговац хардвером
Ухвати зеца, офарба га у сиво и
прода вам га као портабл слона.
31. мај 2007.
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ДОКОЛИЦА
Шале

Занимљивости

ФЕРАРИ ПРОДАТ ЗА
6,8 МИЛИОНА ЕВРА
На аукцији у аукцијској кући Сотби један
Фераријев аутомобил продат је за 6.875.000
евра.
То је највећа цена коју је постигао било који
аутомобил те чувене италијанске фабрике.
Ради се о моделу 330 ТРИ/ЛМ Теста Роса из
1968. године који је у тој сезони тријумфовао

на трци 24 часа Ле Мана.
Купац који је желео да остане анониман лицитирао је телефоном. Упркос баснословној
цени, Теста Роса неће ући у Гинисову књигу
рекорда као најскупље продати аутомобил
у историји.
Тај рекорд држи Бугати 41 Ројал Спортс
Купе из 1931. године који је 1987. године продат за 11 милиона долара.

ЦИПЕЛЕ СА ШТИКЛОМ
НА ПОДЕШАВАЊЕ
Уколико обожавате штикле, али вам ноге
не подносе целодневно ходање на високим потпетицама, можете да одахнете.
У Филаделфији су произвели ципелу са
штиклом која по потреби може да се подешава, тако да ће жене сада много лакше моћи
да воде 'живот на високој нози'.
Анкете показују да већина жена воли високе потпетице, али доста њих у исто време
каже да избегава да их носи због болова у
стопалима. Након читавог дана проведеног
на штиклама, осећај је готово исти као када
се хода по врелој површини.
До сада су жене биле приморане да бирају
између лепоте и удобности, али убудуће то
неће морати да раде и добиће и једно и друго.
Наиме, произвођач обуће из Филаделфије Лорен Хандел направила је штикле од
осам сантиметара, које веома једноставно
могу да се смање на свега четири сантиметра, а у томе јој је помагао брат, који је ортопед.
У креирању 'штикли на расклапање', помогли су им врхунски италијански стручњаци, а цена таквих ципела креће се од 260 до
305 долара.

ПРОНАЂЕНОМ НОВЧАНИЦОМ КУПИЛА СРЕЋКУ ВРЕДНУ
МИЛИОН ДОЛАРА
Самохрана мајка из Охаја пронашла је новчаницу од 10 долара и њоме купила срећку која јој је
донела милион долара.
Кристина Шнајдер покушала је да увери купца на бензинској пумпи на којој ради да купи последњу срећку игре на срећу Магнифисент Милионс.
"Увек се шалим да последња срећка добија, али рекао је да има новца само за 3 срећке." - рекла
је.
Овај пут њен савет показао се истинитим. Та самохрана мајка, са 9 преоптерећених кредитних
картица и 8.500 америчких долара дуга за школарину, купила је добитну срећку вредну милион
долара и то новчаницом од 10 долара коју је у петак пронашла у продавници.
"Мислила сам да се неко са мном шали." - додала је. Од среће јој је накратко позлило.
Шнајдер (32) је одлучила да ће награду примати у 20 годишњих рата од 50.000 америчких долара, односно 34.500 долара када се одбију порези. "Да сам узела целу своту, за 5 година бих поновно била без новца." - рекла је.

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

Тетура се пијанац улицом и тако дође до
стуба за огласе. Застане, пипа рукама стуб,
затим крене да обилази око њега. Након неколико направљених кругова око стуба,
заустави се и у страху повика:
• Мајко мила, живог су ме зазидали!

***

Сретне жена човека на улици, па му каже:
• Ви ми много личите на мог трећег мужа!
• Стварно?! А колико сте се пута удавали?
• Два.

***

Приликом посете психијатријској болници
један посетилац пита директора болнице:
• Како одлучујете кога ћете примити у болницу на лечење?
• Врло једноставно, - одговори директор ставимо га пред каду пуну воде и дамо му
кашичицу, чашу и канту, и кажемо му да испразни каду на најбржи начин.
• Аха, разумем, онај који је нормалан почеће да вади воду помоћу канте.
• Не, онај који је нормалан извуче чеп са дна
каде. Желите ли собу са балконом или без?

***

Отишли Мујо и Хасо на годишњи одмор у
Африку. И тако они поставили шатор и
легли да спавају. У два по поноћи, у шатор
погледа лав и "ГРРРОАРРР!!" Пробуди се
Мујо и почне да буди Хасу:
• Хасо, Хасо, пробуди се, цртаћи!

***

Зашто плавуша ставља шећер испод
јастука?
Да слатко спава.

***

Дописују
се
двије
плавуше
порукама.Пита једна плавуша другу:
-Хоћемо ли на кафу?
Добија одговор:
-Немам кредит да ти одговорим.

***

Ста је то мало црно лети и док лети цује сеуз,уз,уз,уз?
ПА МУВА ИДЕ У РИКВЕРЦ

***

Ушла плавуса у аутобус на спрат и упита возача: "Докле иде овај бус?"
Возач: "До Сарајева?"
Плавуса: "Уреду, а докле иде онај горе?"

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

Судоку 1
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Судоку 2

смс

Шах - мат у два потеза

ВОДОРАВНО

1.Саобраћајни знак који показује правац пута, 8. Град у Италији, 9.
Висока вишеспратна зграда, 10. Красота,лепота, 11. Јод, 12. Муслиманско мушко име, 13. Поводац, 15. Радијус, 16. Лековита,миришљава биљка,лавандула, 19. Марка путничког аутомобила, 20.
Нестално,привидно стање, 26. Део коњске опреме, 27. Вршити
масажу, 29. Чувари улаза,врата, 31. Изасланик, 32. Биолошка популација у развоју људи, 33. Француски фудбалски званичник
Мишел, 35. Хемијска ознака кадијума, 36. Четврто и двадесет
седмо сово азбуке, 37. Раша Попов, 39. Кисеоник, 40. Летописи,
42. Ампер, 43. Јело од пиринча и меса, 45. Јапанска мера за путеве,46. Врста врбе, 48. Урадити поново, 50. Ушур, 51. Мали сокаци, 52. Превирања, 53. Швајцарски национални јунак Виљем,
54. Нада Обрић, 55. Отвори на кожи, 57. Иван Тасовац, 58. Спарина, 61. Мале каде, 63. Врста поларног медведа, 64. Чувар
државне границе.

УСПРАВНО
1.Кер, 2. Уводни део, 3. Име и презиме америчког глумца, 4. Наша
глумица и певачица, 5. Ранији амерички комичар Бастер, 6.Женско име, 7. Наш познати глумац са фотографије, 11. Летњи месец,
14. Врста кречњачке стене, 17. Роман Емила Золе, 18. Комедија
Бранислава Нушића, 20. Одгајивачи паса, 21. Италијанска лука на
Јадрану, 22. Женско име, 23. Наше мушко име, 24. Наша прва
филмска глумица Рина, 25. Име кошаркаша Новицког, 26.Задебљана израслина на телу, 28. Алт, 30. Радомир Путник, 34. Први
вокал, 38. Тротоар, 41.Место у западној Србији, 43. Дар, 44. Летелица, 47. Непрофесионалац, 48. Дужи књижевни састав у стиховима, 49. Показна заменица, 50. Канцеларије, 51. Место на острву
Пељешац, 52. Планина у западној Босни, 56. Река у Русији, 59. Ауто
ознака за Руму, 60. Ава Гарднер, 62. Десето и двадесет осмо слово
азбуке, 65. Рубља.
А. Новаковић

СУДОКУ 1: 872536491-195847623-436921857-957268314-214793568-683154972-361479285-729385146-548612739 СУДОКУ 2: 495713682-736582149-821946753-618325497379164825-542879361-154697238-283451976-967238514 ШАХ: 1.Da7! 1...Kb3 2.Tb5#; 1...Kc4 2.Da4#; 1...b5 2.Td4# УКРШТЕНЕ РЕЧИ. ВОДОРАВНО: 1. ПУТОКАЗ, 8. АВЕЛИНО, 9. СОЛИТЕР, 10. ДИВОТА, 11.Ј, 12. СЕНАН, 13. УЛАР, 15. Р, 16. ПАКАРД, 20. ПРИВИД, 26. КОЛАН, 27. МАСИРАТИ, 29. ВРАТАРИ, 31. ЕМИСАР, 32. РАСА, 33. ПЛАТИНИ, 35. К, 36. ГЦ, 37. РП, 39. О, 40. АНАЛИ, 42. А, 43. ПИЛАВ, 45. РИ, 46. ИВА, 48. ПОНОВИТИ, 50. УЈАМ, 51. СОКАЧИЋО, 52. ВРЕЊА. 53. ТЕЛ, 54. НО, 55. ПОРЕ,
57. ИТ, 58. ОМОРИНА, 61. КАДИЦЕ, 63. НАНУК, 64. ГРАНИЧАР. УСПРАВНО: 1. ПАС, 2. УВОД, 3. ТЕЛИ САВАЛАС, 4. ОЛИВЕРА КАТАРИНА, 5. КИТОН, 6. АНЕТА,
7. ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ, 11. ЈУЛ, 14. ЛАПОРАЦ, 17. НАНА, 18. ДР, 20. ПСЕТАРИ, 21. РИМИНИ, 22. ИРИНА, 23. ВАСИЛИЈЕ, 24. ИТА, 25. ДИРК, 26. КВРГА, 28. А, 30.
РП, 34. А, 38. ПЛОЧНИК, 41.ИВАЊИЦА, 43. ПОКЛОН, 44. АВИОН, 47. АМАТЕР, 48. ПОЕМА, 49. ТИП, 50. УРЕДИ, 51. СТОН, 52. ВРАН, 56. ОКА, 59. РУ, 60. АГ, 62.ИЧ,
65.Р.

РЕШЕЊА
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ТВ ПРОГРАМ

Н Е Д Е Љ А 3. јун

С У Б О Т А 2. јун

П Е Т А К 1. јун

Ч Е Т В Р Т А К 31. мај

RTV
Zaje~ar
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RTV
Kwa`evac

RTV
Bor

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

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

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
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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
21.15 Емисија - Ауто спринт
22.00 Филм

12.00
12.20
13.00
15.00
16.00
16.30

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

12.00
12.05
14.00
15.00
17.00

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

16.00
16.05
16.20
18.00

14.00
16.00
16.45
17.15
18.30
19.15
20.00
21.00
21.30
22.00

12.00
12.20
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 6. јун

У Т О Р А К 5. јун

П О Н Е Д Е Љ А К 4. јун

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

ОУШНОВИХ 13
Редитељ Стивен Содерберг у узбудљивој причи о Денију Оушну и његовој криминалној групи, доноси и новитет у глумачким редовима, јер ће се провереној екипи у саставу Џорџ Клуни, Бред Пит, Мет Дејмон, Енди Гарсија придружити глумачке легенде - Елен Баркин и Ал Паћино.
Према синопсису, у новом наставку Енди Гарсија, постаје тринаести члан банде а
Дени Оушн и његова дружина имају само један разлог за најамбициознију и најризичнију пљачку казина – да одбране једног од својих јер, ко је оборио једног од Оушнових, сусрешће се са осталима.
Филм поново окупља и Дона Чидла, Бернија Мека, Кејсија Афлека, Скота Кана, Карла рајнера и Елиота Гулда.
Филм„Оушнових 13: Игра се наставља“ у нашим биоскопима се приказује од 4. јуна.
31. мај 2007.

35

ГЛЕДАЋЕТЕ У ПОЗОРИШТУ
“ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ”

Субота, 02.јун

"Дворска луда"

- дечија представа, прича о поштењу која нас води кроз
авантуре Срећка пекара.
- режија Здравко Малетић, текст Ђокица Миљковић
- глуме: Владимир Милошевић, Марко Радуловић, Фуад
Табучхић, Дара Ранчић
Уторак, 05. јун

"Жене у скупштини"

- режија Бојана Лазић, по Аристофану препев Миња Богавац
- глуме: Марија Арсић (Праксагора), Предраг Грбић (Блепир), Марија Вељковић (Мирина), Милош Ђуричић
(Хремо), Наташа Петровић (Лампита), Селена Ристић Витомировић (Стратилида), Дара Ранчић(Калоника), Недеља Стаменковић (Антигона)
Жене у политици. Живот у женским рукама.
Аристофанова комедија се бави питањем како се угао посматрања мења када жене дођу на власт? Да ли ће жене донети мир у свету јер су пацифисти? Да ли ће се смањити број
босих и гладних зато што су жене емпатичне? Мушкарци тврде
да неће, жене потврђују мушку тврдњу. Постмодернистички
приступ миксања Аристофана са аутентичним ставовима
обичних људи потврђује да је проблем женске еманципације
провокативан и вечит. И док хладни рат међу половима траје
са свих медија стижу претње: Еколошка катастрофа!!! Ближи
се крај света!!!
Бојана Лазић

Премијеру ове представе можете погледати 07. јуна у
20:30 сати у Београдском Народном Позористу на сцени
Раша Плавовић.

Сцена из представе “Жене у скупштини”

Врeменска прогноза за
Тимочку Крајину

Четвртак
31. мај
Петак
1. јун
Субота
2. јун
Недеља
3. јун
Понедељак
4. јун
Уторак
5. јун
Среда
6. јун
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Delimi~no obla~no
Izlazak Sunca: 4:58
Vla`nost: 50%; pop. 59%
Padavine: 10% ; pop. 0%
Delimi~no obla~no
Izlazak Sunca: 4:57
Vla`nost: 49%; pop. 59%
Padavine: 10% ; pop. 60%
Mestimi~ni pquskovi
Izlazak Sunca: 4:56
Vla`nost: 51%; pop. 65%
Padavine: 60% ; pop. 60%
Pquskovi sa grmqavinom
Izlazak Sunca: 4:56
Vla`nost: 58%; pop. 72%
Padavine: 40% ; pop. 60%
Pquskovi sa grmqavinom
Izlazak Sunca: 4:55
Vla`nost: 60%; pop. 63%
Padavine: 60% ; pop. 60%
Ve}im delom pquskovi
Izlazak Sunca: 4:55
Vla`nost: 64%; pop. 66%
Padavine: 60% ; pop. 60%
Mestimi~ni pquskovi
Izlazak Sunca: 4:55
Vla`nost: 52%; pop. 62%
Padavine: 20% ; pop. 30%

