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РЕЧ ДИРЕКТОРА ПУБЛИКАЦИЈЕ

“У ОЛУЈИ, У БУРИ
КРАЈ НЕДАЋА СВИХ...”
•

Дејан Б. Грујић

• Држим до тога и овим путем Вам још једном потврђујем да се наш недељник бори да истина и једино
истина, дође до Вас, зато што је “лист за народне потребе”
Поштовани читаоци,

Иако можда и није пракса да се
директор једног недељника обраћа својим читаоцима путем
уводника, сплет околности између два броја обавезује ме да то овај
пут урадим.
Пре свега, чињеница да је штампарија у којој смо досада штампали наш лист изненада престала са
радом, условила је да дође до неких промена како у садржају листа
тако и у организацији нашег пословања. Због тих околности, поред осталог, нисмо били у могућности да и овај пут објавимо руб-

рику “Политичка арена” , тако да
ћемо приспеле текстове, у договору са политичким партијама,
објавити у следећем броју.
Имајући у виду да реорганизација нашег начина пословања ни
у ком погледу неће оставити последице на досадашњи квалитет
наших текстова и штампе, извињавамо се читаоцима надајући се
да нам неће замерити.
Користм ову прилику да се захвалим свима Вама који сте учествовали у наградној игри и то у
неочекивано великом броју. Јавно
извлачење срећних добитника
одржаће се у току ове недеље, а

њихова имена биће објавњена у
следећем броју “Тимочанина”.
Узгред, позивам Вас да, уколико имате неки проблем било из
личног или пословног живота, где
информација путем медија може
помоћи, дођете или позовете нашу
редакцију на већ познате бројеве
телефона. У том случају наши новинари ће изаћи на лице места и
покушати да помогну, у границама
наших могућности. Наравно, само
уколико је ваш захтев основан,
праведан, без користољубља или
сличних намера. Иако то већ сигурно знате, држим до тога и овим
путем Вам још једном потврђујем
да се наш недељник бори да истина и једино истина, дође до Вас,
зато што је “лист за народне потребе”
На крају, желим да Вам се захвалим на указаном поверењу. Ми
ћемо се заузврат трудити да будемо још бољи, са новим информацијама и причама из Ваших живота.

ИЗ САДРЖАЈА
6 Нису за све криви приватници
7 Наркомани прете апотекарима
10-11 Некад било - Стари Зајечар
12-13 Јача фотеља него саламонела
18 Жена на
челу рудара

14-15 Због фотеље
прекршила закон?

24-25 Од “муве” до звезда
27-29 КБ Огласи
14. јун 2007.

5

ДРУШТВО

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ '' И ЛЕКОВИ НА ЦРНО''

НИСУ ЗА СВЕ КРИВИ ПРИВАТНИЦИ
• У свету постоје најуноснија четири бизниса: нафта, наркотици, оружје и лекови. Код нас постоје велетрговине које продају нерегистроване лекове, пацијенти лако долазе до опијата,
а сеоске апотеке углавном раде без фармацеута
Након објављивања текста
“И лекови на црно” у прошлом
броју “Тимочанина”, редакцију
је назвало неколико власника
приватних апотека желећи да
дају изјаву. Оно што је фрапантно, ниједан власник апотека
које смо у тексту прозвали да
раде на црно није демантовао
наше тврдње. Зашто, на читаоцу
је да процени ... Магистар фармације и директор апотеке “Мента” у Зајечару Зоран Манчић
овим приватним послом се бави
већ седам година и желео је да за
наше читаоце изнесе сваоја сазнања, а и искуство.
- Након читања текста о продаји лекова на црно, најпре сам
стекао утисак како су ''за све
криве приватне апотеке'', али
није баш тако. Мој став је да,
као и у свим областима, и у овој
постоје апотеке које се не држе
законских прописа и које су основане да дођу до брзе зараде на
нерегуларан начин. По мојим
сазнањима, постоје индиције да
и у Зајечару има апотека које

раде противзаконито. Познато је
да су најуноснија четири бизниса: нафта, наркотици, оружје и лекови – казао нам је Манчић.
По његовом мишљењу, мала
је вероватноћа да постоје дилери који снабдевају апотеке медикаментима.
-Међутим, постоји нешто друго: читав низ велетрговина које
на лагеру имају нерегистроване
лекове. Лично знам за три такве
на територији Србије. А што се
фармацеута у апотекама тиче,
многе сеоске апотеке уопште га
немају, као што је случај у Минићеву. Разлог за то је тај што немамо довољно фармацеута –
каже нам Манчић.
По речима овог еминентног
фармацеута, пацијенту је изузетно лако да дође до велике количине седатива уколико има
лекарски рецепт.
-Сваки пацијент који у приватним апотекама купује, на пример, бенседин, дужан је да покаже лекарски рецепт. Ми узимамо податке из здравствене

Магистар фармације Зоран Манчић
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• С.Божиновић

нији и Хрватској приватне апотеке раде са рецептима, а код нас
то није случај. Неједнак положај
се огледа и у томе што је законом предвиђено да се у државним апотекама могу продавати
и нерегистровани лекови, док у
приватним не може.
- Од једног пацијента сам добио информацију да је у Градској
апотеци у Зајечару купио нере-

књижице и личне карте, али рецепт враћамо пацијенту, јер је
тако прописано законом. Тако,
пацијент може лек куповати где
год пожели
само уз показивање једног рецепта.
- Желим да дам јавну подршку директорки реОно што
Манчић по- публичког фонда здравственог осигурања фисебно нагла- лијале Зајечар Гордани Љупковић, која се бори за
шава, јесте равноправност државних и приватних апотека.
продаја ле- Ради се на томе да се потпишу уговори са прикова на пи- ватним апотекама, да и ми имамо једнак третман
јачним теи да се код нас може узети лек на рецепт. Тиме ће
згама. Посе поправити снабдевање, неће бити гужве, а пасебно је забрињавају- цијенти ће бити задовољни – каже Манчић.
ће што се
продају и бугарски лекови, које гистрован лек. Позвао сам Агенпацијенти и те како купују.
цију за лекове у Београду и они
- Пре скоро 10 година саку- су ми дословце казали: све
пио сам потписе свих зајечар- здравствене установе које добију
ских фармацеута против пијачне специјалну дозволу Агенције за
продаје лекова и то смо однели лекове, због специфичних потржишној инспекцији. Спрове- треба грађана те општине, могу
дена је акција која је трајала да набаве препарате који нису
један дан, и ником ништа! А на регистровани, уз обавезну попијаци се продају и бар- тврду Здравственог центра те
битурати, који спадају у општине да су ти лекови неопопијате, продају се и ходни. Где је ту правда у послосве врсте седатива. Жа- вању?
лосно је што наши суНа жалост, грађани најчешће
грађани зарад ублажа- мисле како су приватне апотеке
вања свог сиромаштва главни кривци за све што је нелековима трују децу. регуларно. Има пуно рупа у заНарочито је опасно што кону коју злоупотребљавају папостоје медикаменти цијенти, али и установе.
који се морају чувати на
- Фармацеут је последња конодређеној температу- трола лекару. Уколико посумња
ри или у фрижидеру, у дозирање одређеног препана одређеној светло- рата, фармацеут мора да ступи у
сти, а на тезгама је све контакт са лекаром, и то треба да
изложено сунцу и топ- дуде пракса.
лоти – каже Манчић.
То сам увео у својој апотеци.
По његовим речи- Јер, нико не улази у наше устама, приватне и државне нове из забаве, већ што га је
апотеке немају исте нужда натерала...
услове рада. У Слове-

БОРБА ЗА
РАВНОПРАВНОСТ

У БОРСКИМ ФАРМАЦЕУТСКИМ УСТАНОВАМА

НАРКОМАНИ ПРЕТЕ
АПОТЕКАРИМА
• У борским апотекама учестала је појава да овисници прете запосленима и тако дођу до опијата. Овој појави, кажу, једино
може обезбеђење стати на пут
Трагом информације да
поједине приватне апотеке у
Тимочкој крајини крше закон
тиме што продају тродон, бенседин и сличне лекове без лекарских рецепата, као и да у
току рада немају адекватан
стручни кадар у самој апотеци,
на шта их закон обавезује, обишли смо готово све апотеке у
Бору не бисмо ли утврдили да ли
таквих нерегуларности има у
овом граду. У тим апотекама смо
најпре изразили жељу да купимо тродон или бенседин, наравно без рецепта, правдајући
се да нам је хитно за родитеље

ЛЕКОВИ НА
ПИЈАЧНИМ
ТЕЗГАМА
Иако смо се лично уверили
да у већини борских апотека
не можете добити тродон или
бенседин без рецепта, такву
врсту лека, односно адекватну замену, можете сасвим
лако купити на појединим местима на борској бувљој
пијаци. Како нам је речено, лекови су квалитетни и из увоза.
Сазнали смо да у Бор стижу из
Бугарске, и у последње време
у мањим количинама, јер су
Бугари ушли у Европску унију,
те је и царинска контрола ригорознија. Још увек има залиха из ранијег периода и
продаја иде солидно. Продавци кажу да имају већ редовне муштерије и за неколико стотина динара могу да
добију кутију лекова. Чега
нема тренутачно, може се наручити.

и да због тренутне болести не
могу да оду лекару. У већини
приватних апотека добили смо
одговор да тродон и не држе, а
да се бенседин не може добити
без рецепта. Наравно, не откривајући да
смо новинари,
покушали смо
да их убедимо
да добијемо лекове, али безуспешно.
У тим апотекама смо такође изразили
жељу да добијемо неки лек
са листе нерегистрованих. Добили смо одговор да такве лекове не држе,
али су нам пренета упутства
како ипак можемо да их наручимо. Генерално нам је речено да сваки власник апотеке
може да набави било који лек,
без обзира да ли је регистрован
или не. То значи и да се продаја
лека може извршити ван законских оквира. Људи који су запослени у овој бранши, такву врсту
услуге сматрају хуманитарном,
јер лек ће послужити да се нека
особа осећа боље, а то што није
регистрован, мање је битно.
Важно је да тој особи буде боље
и да оздрави.
У даљој намери да проверимо да ли у борским апотекама ради стручни кадар, дакле да
ли у сваком моменту у свакој

апотеци има по један дипломирани фармацеут, такође смо се
уверили у већ објављену информацију да само једна апотека у Бору не испуњава тај про-

• Д.Стојадиновић.
буду без адекватног фармацеута.
Дакле, генерално, ситуација
у Бору, када је реч о издавању
одређених лекова без рецепата,
издавању нерегистрованих лекова и присуству адекватног кадра, задовољавајућа је. Самим
увидом у апотеке уверили смо се

Наркотици и на пијачним тезгама

пис. Апотека ''Агора'' код Зелене
пијаце у Бору послује без присуства фармацеута. Већина апотекара у осталим апотекама
пренела нам је да су и они чули
за тај случај, али да није њихово
да се баве тим стварима, већ да
надлежни инспектори треба то
да санкционишу. Када је реч о
државним апотекама, наравно
да оне сада испуњавају тај пропис, али саговорнице, које нису
хтеле да им се објаве имена,
истичу да доскора у Апотекарској установи у Бору није било
довољно стручног кадра, па се
дешавало да и државне апотеке

у то, али смо -истражујући једну
причу - пронашли сасвим нову.
Њу су нам пренеле саме раднице у апотекама. Реч је наиме о
насиљу које доживљавају од наркоманских зависника.
- Јуче нам је у апотеку ушао
младић и одмах смо виделе да је
зависник . Био је видно узнемирен и затражио је лек за спавање који не можемо да издамо
без овереног рецепта. Након
мог одговора да лек не могу да
му дам, он је почео да виче и да
прети да ће све полупати. То је
био моменат када је у апотеци
била још једна жена и она је од
страха одмах изашла. Младић је
14. јун 2007.
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наставио да виче говорећи да му
треба нешто како би мало одспавао - објашњава радница у
државној апотеци која је желела да остане анонимна. -Немојте ми објавити име, јер знам
да сам начинила прекршај тиме
што сам му дала лек који је тражио. Али кажите ви мени шта
сам ја могла да урадим. Он би полупао сва стакла у апотеци. Полиција би након нашег позива
дошла тек за десетак минута, а
младић би за то време био већ
далеко. Колегиница и ја смо се
уплашиле и морам рећи да смо
на овим радним местима апсолутно незаштићене - додаје
наша саговорница, иначе магистар фармације.
- Пре годину-две ушао је
младић са пиштољем у руци и
прислонио га колегиници на
слепоочницу. Кажите ми шта је
требало да колегиница тада
уради. Да каже да не може да му
изда лек који тражи, јер нема рецепт?! Јавно кажем да би свака
апотека морала да има обезбеђење као и све банке. У банци је
обезбеђење постављено због
пара, а у апотекама га треба по-

ставити да бисмо сачували своје
животе.
Да се мало повишеним тоном и инцидентним наступом
добија жељени лек врло брзо,
потврдио нам је саговорник
који је наркомански зависник у
својој 29 години живота. Наравно, желећи да остане анониман,
описује нам на који начин уплаши најпре апотекаре, а потом и колико се задржава у
апотеци и колико
је упоран у намери
да изађе из апотеке
са леком у рукама.
- Све се своди
на то колико ми је
заиста потребан
тродон или бенседин, и у каквој сам
фази. Неколико
пута сам на тај начин добио лек.
Приметио сам да у
већини борских
апотека има новопридошлих младих
девојака које су тек
почеле да раде.
Знам да ће већина

њих устукнути када викнем мало
и да ће ми дати лек желећи да
избегне непријатности. Сачекам да нема никога у апотеци и
почнем да вичем како ће ми
глава пући од бола и да ми је потребно нешто за смирење. Некако се увек контролишем и пазим да не направим неку глупост. У већини случајева врло брзо

добијем жељени лек. Нисам га
добио једино неколико пута
када сам наишао на старије раднице, које процене да нисам у
дебелој кризи. Оне се одмах ухвате за телефон и, не слушајући
шта ја причам, зову полицију.
Тада изађем и побегнем - прича
наш саговорник.

ПОВЕЋАН БРОЈ НАРКОМАНА И У МАЈДАНПЕКУ

ТАБЛЕТЕ
НАЧЕШЋИ ОПИЈАТИ

• С.Вукашиновић

• У Мајданпеку је најлакше доћи до медикамената из групе
опијата, тако да су таблетомани најбројнија група наркомана.
Борба против лаког долажења до таблета није показала успех
аблетомани су убедљиво
најбројнија група међу
мајданпечким наркоманима, тврде упућени. Због тога,
надлежни су склони да проблем
минимизирају, да устврде да
греше сви они који кажу да је
број наркомана десетоструко
већи од званично регистрованих 28, на евиденцији неуропсихијатрије у Дому здравља.
При том подсећају на податке по
којима је “читава нација на бенседину”, али због егзистенцијалних и других проблема.
Уствари, жмури се над чињени-
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цом да су још пре неколике године лекари овде, посебно приликом дежурстава,били на мети
оних чије потребе за тродонима
и сличном терапијом, “нису
најбоље разумели”. Заборавља
се да су после „неспоразума“
током којих су и физички били
угрожени, лекари тражили да
служба обезбеђења ради даноноћно, да су надлежни, покушавајући да све то спрече, у
једном периоду право прописивања посебно “тражених” лекова дозволили само лекарима
специјалистима за лечење ре-

гистрованих пацијената. - То што
у последње време сличних проблема нема, не значи да су таблетомани одлучили да се порока окану. Напротив, пре ће бити
да је постало лакше да се другим
путем набаве опијати. А тек због
тога треба бринути, јер то значи
да се дрога може набавити лако
и да је њена цена приступачна каже мајданпечки лекар, тврдећи да се његове колеге лакше
одупиру сумњивим захтевима
пацијената за седативима и
јаким аналгетицима захваљујући
јаснијим прописима који изда-

У Мајданпеку и Доњем Милановцу, за разлику од претходних
година,
нема
приватних апотека. У овим
установама се ни на везу, ни
на познанство, чак ни на
лично пријатељство, не може
купити без рецепта ни најслабији антибиотик, а камоли седатив.

вање лекова дефинишу и прате.
Велики број младих Мајданпечана лако признаје да ту и тамо
зна да посегне за пилулицом, са
мало алкохола или енергетским
напитком. Да то има везе са наркоманијом, не признају, јер „то
раде само понекад“, најчешће
викендом. Мало је оних који
такво искуство поричу, а за-

нимљиво је да се не устручавају
да то признају, уз обавезну ограду да је било “само пар пута и
одавно“. Старији су већ друга
прича. Уместо о себи, радије говоре о другима и саговорнике
изненађују причом “ко је све
наркоман“ у малој средини у
којој се сви знају. - Када је моје
дете било у канџама те пошасти,
све сам покушала. Пријављива-

ла сам где се купује, ко продаје,
чак и по коју цену. Дилери никад
нису видели затвор, а моје дете
више пута, јер код њих, наводно,
дрога није пронађена - испричала нам је једна мајка, очајна
због тога што ни више пута покушано лечење њеног детета
није било успешно. На рад
мајданпечке полиције највише
примедби имају породице које

имају и додира са наркоманијом.
Прошлонедељно хапшење С. Г.
(24) из Неготина, који је покушао
да препрода 22 грама хероина
на мајданпечким улицама, уместо да обрадује, многе је оз-

лоједило и навело да поставе
питање: “Како полиција која лако
открива и хапси дилере са стране, не успева да изађе на крај са
домаћим?!“

У ноћи између четвртка и петка, у Мајданпеку је забележен
покушај обијања градске апотеке. Непознато лице разбило је
стакло у намери да провали у једину апотекарску установу у
граду, али је у том тренутку наишла патрола полиције и спречила да до тога и дође. На расветљавању случаја се ради.
Иначе, нико нема илузије да извршиоца тог кривичног дела у
покушају треба тражити мимо мајданпечких наркомана.

ДРОГА СТИГЛА ДО МАЛОГ И ЗАБИТОГ КЊАЖЕВЦА

ПАЛАНКА НА
БЕЛОМ ПУТУ
• Забрињава што има све више херионских зависника, за последњих месец дана
троје „шмркаваца“ упућено на лечење
алени, забачени и до
пре коју годину идилични Књажевац, више
се не разликује од већих градова када је у питању дрога. Опасни порок стигао је у паланку, а

М

оно што забрињава је да се брзо
шири коришћење „тешких“ наркотика. - До пре три године
није било хероинских зависника у нашем граду, а само у последњих месец дана упућено

Некад мирна паланка

• И. Живановић
је троје на лечење - не крије забринутост примаријус др Лела
Михајловић, неуропсијатар и
психотерапеут књажевачког Задравственог центра. - Реч је o наркоманима који “шмрчу”ову
дрогу, која стиже, како се претпоставља, углавном из Бугарске... У порасту je и коришћење
других опијата, марихуане, екстазија. Недавно истраживање
на случајном узорку показало је шокантне резултате, сваки пети тестирани био је позитиван! - Најгоре је што за
дрогом све више посежу
малолетници - упозорава
докторка на забрињавајуће снижавање старосне границе корисника
опијата. - Углавном се почиње са „травом“, а касније се прелазе на теже
дроге. Док паланка гори,
што се наркотика тиче,
локална власт се чешља!
Др Михајловић каже да је
последњих година превентива против болести
зависности сведена на
минимум. Наводно, за то

ПОТОНУЋЕ
Књажевац је град са најнижом просечном платом у региону, али наркомани се
сналазе за новац. Цена дозе
хероина за “шмркање” је 500
динара, док се “шибица траве
ваља” за 600-800. -Када загазе у дрогу, наркомани не
презају ни од чега да обезбеде новац, износе ствари из
куће, улазе у минус на картицама, краду, проституишу се
- каже докторка.
нема пара, али и оно што може
бесплатно да се уради, општина
неће. -Упорно “не пролази”
предлог о ограничавању рада
кафића, који су место где се
млади ноћу окупљају,алкохол
се точи без контроле, а нарко
дилери у “ситне сате” вребају
жртве - напомиње др Михајловић. Све “досољава” тешка беспослица и губитак перспективе
који тишти већину младих. Из те
отужне стварности многи беже
у илозорни, посежу за дрогом.
“То ми је једино задовољство” најчешћи је одговор мојих пацијената на питање зашто се
дрогирају - каже др Лела. Ако се
овако настави, и два „кревета“
више за наркомане које смо добили у Заводу за лечење болести зависности у Топоници ускоро биће мало !...
14. јун 2007.
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ИЗ АРХИВА

ИЗ НАШЕ ИСТОРИЈE

КАКО ЈЕ ТО НЕКАД БИЛО

редишна Србија је тек,
привидно, ослобођена од
Турака, а Милош Обреновић, тешко, упорно и тврдоглаво ослобађа још део по део.
Ретки учени људи, или они који
ће то тек бити, одлазе из Србије,
али се ретко у њу враћају. А који
се врате, или наврате, причају о
чудним стварима и догађајима
по свету: направљене су, кажу,
чудне машине, и то пре коју годину, раде на водену пару - зову
се пароброд и локомотива. Има
нека кутија, кажу, зове се дагеротип и из ње слике излазе –
зову се фотографије. Неки Дарвин, прича се, доказује да човека није створио Бог већ нека –
еволуција. Прича се о лоптастим планетама, и Земља је таква, које се окрећу око Сунца, а да
у свему и свачему има неки ситни делићи који се зову молекули и атоми. Већ о револуцијама
и устанцима се мање прича, њих
има свуда и све се зову буржоаске. Србија нема ни времена да
о њима слуша: има она своје
устанке и буне.
Устанички шанчеви свежи су
још по читавој Србији, па и у Тимочкој Крајини. На кољу још
свежа крв. Мирише барут у сваком пролећу. Србија се умирит
не може. Сећање на Вељка и
његове бећаре – свеже. Као
рана. Турци још у Црној реци, а
година је 1830.
Зајечар има више од 120
кућа, највише да их је 150, све
ониске, од блата, сламом покривене. Често грађене и чешће
паљене. Неке нису ни ограђене.
Од дрвећа видео се по који димњак. Сокака једва да је било, а,
ако их је и било, искривудани су
и блатњави. Постојала је једна
кафана, један дућанчић и једна
бојаџиница. На месту данашњег
општинског суда дизао се конак
турског војводе, на два спрата,
ограђен палисадом, а око њега
је био ископан дубок шанац.
Нема ни цркве. Ни капелице.
Али памти се да ни џамије никад
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Стари Зајечар

није било. У данашњој црквеној
порти један велики брест, као
записно дрво, служи уместо
цркве. Ради већих потреба иде
се у Грлишки манастир, у којем
неки ђакон Тоша подучава оне
што хоће попови бити или бар
неке користи од знања слова
имати.
У таквом Зајечару су се родили и своје детињство већ проводе први ученици будуће
зајечарске Гимназије.
1833. узбунише се Црна Река
и средњи Тимок на Турке, због
пореза. Око 3 000 људи потера
Турке преко Тимока и заврши
оно што је Милошева дипломатија већ више од деценије безуспешно покушавала. Одмах
те године, књаз Милош обиђе
Зајечар. Следеће, би основана
Тимочка епархијa. Наредне,1835,
би отворена прва правитељствена основна школа.

занатске радње. На 1439 становника, те 1836. године, има
315 пореских глава, 43 дућана и
16 механа.
Вук Караџић, чије се службовање по Крајини и Кључу још
памти, али коме се чуде што
онако хром за неким лудим послом по свету иде, из Земуна
пише чувено писмо кнезу Милошу, пуно критика али и савета.
Предлаже у том писму да,
према стању у Србији, треба
отворити три школе какве су
оне у Београду и Крагујевцу, а да
једна од те три треба да буде
„доље преко Мораве”. Предлог
је дошао у исто време кад и јавно исказани предлог Милисава
Лаповца „да школе не требају никако, јер учени људи буне подижу против свог правитељства”, те да треба „да се побију
сви који знаду читати и писати”.
Овај други предлог, на срећу,
ГИМНАЗИЈА У ЗАЈЕЧАРУ
Милош не усвоји, него донесе
„План како школе имају поЗајечар израста у вароши- стојати” и ,додуше невољно, увацу. Најпре досељени, а потом и жи Вукову замисао. Као место
домаћи, људи отварају дућане и „доље преко Мораве” би одре-

ђен Зајечар да се у њему гимназија отвори.
Тако је школске 1836/37. почела са радом дворазредна гимназија у Зајечару, пре но што је
у вароши саграђена прва зидана кућа, пре но што су калдрмисане улице, пре првих застакљених прозора, пре првих кревета, пре првих огледала, пре
првог фијакера, пре прве апотеке и болнице. Први гимназијски учитељ, Живојин Керечки,
родом из Срема, стиже у Зајечар
одмах после првог среског капетана, пре првог лекара.
Школа је смештена у земљом облепљену бондручару са
две собе, која се налазила на месту каснијих „црквених дућана”,
а намештај је чинило неколико
грубо склепаних дугачких клупа
и табла. На прозорима је уместо
стакла била пенџерли-хартија.
Књига једва да је било, а настава је зависила од способности и
„увиђавности” наставника.
Тачно после три године и
два дана њеног постојања, наређено је да се Гимназија из
Зајечара пресели у Неготин.

Главне школе, како су се тад
звале, биле су везане за место
„обитавања владике”, а пошто је
по вољи уставобранитеља владика Доситеј о Цветима премештен у Неготин, за њим је
ујесен 1839. отишла и Гимназија: учитељ и ученици, школске
клупе и табла. Савременици
тврде да су на натовареним колима били и фамулус и школски
мачак.
Пресељењем Гимназије почиње период отимања Зајечараца и Неготинаца око Гимназије
и њеног седишта.
Када се, после пада уставобранитеља и одлука Светоандрејске скупштине, кнез Милош
враћао из Влашке, ушао је у
Србију преко Тимочке Крајине.
Представници Црноречког округа су, пожелевши му добродошлицу, искористили прилику и
своју лојалност да искажу жељу
да се Гимназија врати у Зајечар,
као средиште овог краја Србије.
Кнез уважи њихове жеље и разлоге, те се у лето 1860. клупе, табле и архива товаре на кола и
селе у Зајечар, у исту зграду из
које су биле исељене. У њој ће
остати наредних седам година.
Спор око Гимназије, дуг три
деценије, привидно је био ре-

шен 1869. године, када оба града добијају Гимназије. На седници Народне скупштине у
Нишу, 1884. године, предухитривши Неготинце у скупштинској процедури, на предлог
Алексе Тодоровића, који је био
председник зајечарске општине,
посланик и отац директора Гимназије, Зајечар добија потпуну,
седморазредну гимназију, уз
бурно негодовање Неготинаца.
Прва половина века рада
зајечарске Гимназије није била
само под знаком питања места
њеног постојања. Школска зграда, ако се тако могла звати ониска кућица у црквеном дворишту, била је скромнија и од
куће иоле имућнијег домаћина. Док нису склепане клупе,
ђаци су седели на столицама
донесеним од куће. Нашла се тек
по која књига, ниједна на разумљивом, говорном српском
језику. Хартија је била ретка и
драгоцена, те се углавном учило
напамет. Барут, од којег се мастило правило, такође је био на
цени. Једино је гушчијих пера за
писање било довољно.
Први наставници, углавном
Пречани, свршени ђаци карловачке богословије или лицеја,
једва су састављали по целу

школску годину у Зајечару. Махом су то били супленти, који су
овде издржавали једногодишњу
пробу, па су онда премештани
или сами бежали.
У Зајечар се у то време из
Београда долазило низ Дунав па
уз Тимок или кроз Горњачку
клисуру, прко Црног врха, пешке или запрегом, по веома лошем путу. „Многи су”, пише у
једном броју „Тимочанина” ,
„мислили да је Зајечар у Сибиру,
иако у њему постоји и гимназија
са ђацима, наставницима и два
фамулуса. Све бега од Зајечара
као ђаво од крста, па и брига и
пажња министарства. Нико неће
у Зајечар. Далеко му лепа кућа.”
Тако је питање директора и
наставника било право „источно
питање”. Они који су ипак морали да дођу, били су млади,
неискусни или по казни премештени. Какве су и које стручности, нико није питао. А плата
од 200 до 400 талира није била
никаква мотивација.
Строга школска правила и
тешке и неразумљиве лекције
загорчаввале су ионако тежак
ђачки живот. Многи ученици,
најчешће родом из околних места, морали су сами, служећи по
имућнијим кућама, зарађивати

за стан и храну (што је подразумевало, обично, незагрејану
собу без кревета и посан ручак.
Носили су одела од грубог сукна и опанке са каишевима
увијеним на „шумадински начин”. Куповно одело облачило се
само за Врбицу, и то ако су родитељи били имућнији, а ципеле су носила само господска
деца. Многи су, кад год се могло, у школу долазили боси, штедећи обућу.
Правила понашања била су
строга. „Изван училишта тражило се да мирно сокаком иду, поздрављају свештеника, професора, чиновнике и друге виђеније људе; нису се смели ђаци по
сокаци скитати, пушити, картати,
купати се у рекама, штап носити,
нити удаљавати даље од сат
хода из вароши.” Уочи празника
ишло се у цркву, а недељом на
службу. Казне за неучење и
кршење правила биле су укор,
клечање, затвор и батине, фиргаз како се говорило. Батине су
ишле уз пропитивање, просто из
обичаја, а онда се наставнику
морала љубити рука...
Наставиће се...
Борко Мирковић,
професор српског језика,
просветни саветник

Улица Краља Александра

14. јун 2007.
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АФЕРА

НИКО КРИВ ЗБОГ СТОМАЧНЕ ЕПИДЕМИЈЕ У КЊАЖЕВЦУ

ЈАЧА ФОТЕЉА
НЕГО САЛМОНЕЛА
• Упркос многим пропустима који су допринели избијању и масовном ширењу заразе од које је оболело седамдесетак малишана, демократска већина у књажевачкој Скупштини гурнула
прљаве пелене под тепих и дизањем руку ослободила одговорности прозвану потпредседницу др Љубицу Николић, епидемиолога, и Ангелину Васиљевић, директорицу ПУ “Бајка”
одитељи седамдесетак
књажевачких малишана,
углавном деце из предшколске установе “Бајка”, са
неверицом су дочекали исход
недавне седнице општинске

Р

прозвану др Љубицу Николић,
потпредседницу Општине и
епидемиолога Здравственог
центра, и Ангелину Васиљевић, директорицу Вртића.
Опозициони радикали и со-

Књажевачко обданиште

Скупштине. Дизањем руку демократска већина (ДС, ДСС,
Г17плус и НС) у локалном парламенту ослободила је од одговорности за избијање и ширење епидемије саламонеле

цијалисти покренули су иницијативу да се оне смене захтевајући сазивање седнице
по хитном поступку. То је налагало алармантно ширење епидемије салмонеле, која је, како

ИЗБЕГЛИ КРИВИЧНЕ ОДГОВОРНОСТИ
- Јасно је зашто је упорно одбијано да се прогласи епидемија салмонеле - нема дилема одборник Србислав Ђорђевић
(СПС). - У том случају аутоматски би морала да се поднесе кривична пријава против одговорних, а то се избегавало по сваку
цену, јер се рачунало да ће потезање одговорности у Скупштини да “покрије” демократска већина.
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је утврђено, откривена код седамдесетак од стотину малишана који су од 11. маја до
првих дана јуна тражили помоћ
лекара због стомачних тегоба.
Скупштинска расправа, која
је каснила недељу
дана због наводних
припрема
материјала, показала је
да је начињен низ
крупних пропуста
који су допринели
избијању, а касније
и масовном ширењу,
заразе. Најпре се каснило са утврђивањем праве дијагнозе, између осталог и
због тога што је комплетна служба за
анализу узорака у
књажевачкој болници била на колективном одмору! Када
су налази показали
да је у питању салмонела, обданишта нису одмах затворена,
него су наставила да раде као
да се ништа није десило, па се
епидемија брзо ширила. Није,
чак, одложен ни масовни маскенбал деце из Вртића, одржан неколико дана после
појаве првих случајева болести.
Наводна “брука” упорно је прикривана и забашуривана, па су
необавештени родитељи доводили здраву децу у обданишта чак и током „шпица“ заразе, када су налази показали
да је оболело и 14 васпитача.

• Д. Стевановић

АЛИБИ ВЛАДЕ
Књажевачка општинска
влада, како је потврдио њен
члан Бојан Ранђеловић (Г17
плус), анализирала је збивања у вези са епидемијом.
- Нисмо нашли да је начињен пропуст због којег би
неко био позван на одговорност - рекао је Ранђеловић.

Ни то није било довољно да се
до момента закључења овог
издања прогласи епидемија
салмонеле, што се у сличним
ситуацијама чини и када се разболи знатно мање деце.
- Тачно је да смо на дан маскенбала ујутру сазнали да је у
питању салмонела, али овај
сусрет деце заказан је раније и
није било времена да се откаже
- бранила се др Љубица Николић, за коју је тражена само
смена са положаја потпредседнице општине да би убуду-

ЧЕКА АНАЛИЗЕ
Председник књажевачке
Општине Градимир Живковић (ДСС) био је против да се
расправља о кривици за салмонелу док не стигну анализе стручних служби и
инспекција. Ако оне потврде
да је неко начинио пропуст,
биће „потегнута“ његова одговорност, а председник је
обећао да ће, ако треба, због
тога да сазове ванредну седницу Скупштине.
Иако је од појаве првих
оболелих до закључења овог
издања прошло месец дана,
ниједна од “прозваних” званичних државних служби
није се огласила поводом
епидемије.

ће могла да се више посвети по- славе Дана Вртића 10. маја. Наслу епидемиолога.
редног дана, први оболели маБез речи самокритике она лишани са стомачним тегобама

АМАН ЉУДИ
Расправу о одговорности која се претворила у политичко
препуцавање морао је да прекине председник књажевачке
Скупштине Давор Петровић. Он је позвао лидере одборничких група на консултације, које су на моменте личиле на свађе
на пијаци. Некако је, ипак, договорено да се гласа...

се, као и Ангелина Васиљевић,
бранила изношењем хронологије догађаја, упорно понављајући да су о свему обавестиле “надлежне органе”, Завод
за заштиту здравља и санитар-

КРИВА ДЕЦА
На крају ће испасти да су
крива деца што су добила
салмонелу - иронично је
приметио одборник Саша
Станковић (СПС), иначе отац
двоје малишана која иду у
вртић. - Нека одговорни
остану у фотељама мирне савести...

ну инспекцију, овлашћене да
прогласе епидемију. Директорица предшколске установе
признала је, додуше, да је, док
је зараза буктала, узела два
слободна дана због славе!
- Смршала сам седам килограма за протеклих двадесетак дана - пожалила се она одборницима, демантујући упорно оптужбе да је у пасуљ, који
је дат деци за ручак, стављена
кобасица која је остала са про-

затражили су помоћ лекара у
књажевачкој болници.
- Симптомачно је да међу децом која су јела “чист” пасуљ без
кобасице није било оболелих приметио је одборник Србислав Ђорђевић, који, као и колега Милан Петровић, нису
могли да се начуде зашто није
проглашена епидемија када су
анализе показале да је у питању салмонела.
- Ако Завод или инспекција

ПРЕКИНУТ ЛАНАЦ
- Нема нових случајева оболелих од салмонеле - потврдила
је др Љубица Николић. По њеној оцени, која је потврђена троструким лабораторијским проверама, “ланац“ болести је прекинут, али деца која су била заражена салмонелом, још не иду
у вртиће.

то нису хтели да учине, зар
није било другог начина да се
обданишта затворе док се не
прекине “ланац“ ширења болести - изразио је дилему одборника Милан Петровић. –
Па, ја бих рекао да се вртићи
крече и ставио катанац док зараза не прође - љутито је узвикнуо он, не успевајући да сакрије чуђење што је без одговора остало и његово друго
питање: како је могуће да се не
зна ко је, по надлежности, крив
за појаву салмонеле, која је напунила дечије одељење књажевачке Болнице.
Да су руководству вртића
“Бајка”, у чијој централној кухињи је избила зараза баш толико”везане руке”, демантовала је констатација једног од одборника. Довођење деце у обданишта „ладно“ је одложено на
дан прославе 10. маја, а то није
могло да се уради док је беснела епидемија, чуло се са скупштинске говорнице. Питање
“прозваној” директорици Ангелини Васиљевић остало је,
међутим, без одговора, упркос

стручном објашњењу одборника др Звонка Алексића и његовог колега педијатра у књажевачкој болници др Рашића.
Они су били недвосмислени у
оцени да би од салмонеле оболело знатно мање деце да су
обданишта затворена и прекинути контакти заражених и
здравих малишана.
Вишечасовна расправа, чији
је накнадни ТВ пренос показао
Књажевчанима за кога су све
гласали, изродио се у бескрајно
одуговлачење док се “критичари не уморе“. На крају је закључено да Скупштина заправо нема права да смени директорицу обданишта коју поставља Министарство, али
може да покрене такву иницијативу преко Управног одбора ПУ “Бајка”. Тај предлог, са
којим се “у пакету” гласало и о
смени потпредседнице др Љубице Николић, није добио подршку већине. Све се завршило
по оној народној: појео вук магарца! Срећом, није било тежих
случајева заразе, па се већина
малишана брзо опоравила.

ЦРКНУТИ
МИШЕВИ
Да у обдаништима све не
блиста од чистоће, па није ни
чудо што се појавила зараза,
јавно је указао одборник др
Звонко Алексић (СПС).
У фургонима који допремају храну, могао би да никне
кромпир колико су прљави,
а одговорно тврдим да су у
тоалетима вртића виђени
цркнути мишеви - изјавио је,
он додавши да није редак
случај да „теткице“ и чистачице одложе партвиш и
служе деци храну.

Ангелина Васиљевић

14. јун 2007.
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ДОГАЂАЈИ

ЖЕЛЕ СМЕНУ ДИРЕКТОРКЕ ОШ ''ЉУБА НЕШИЋ''

ЗБОГ ФОТЕЉЕ
ПРЕКРШИЛА ЗАКОН?
•

• Директорка нас је позивала телефоном и претила отказом,
уцењује наставнике који нису положили државни испит, локална власт је подржава, а она крши закон чувајући своју фотељу – каже већина запослених у школи. Директорка негира
оптужбе
есетак учитеља и наставника зајечарске Основне школе “Љуба Нешић” дошло је у нашу редакцију са молбом да се објави
њихова тврдња о незаконитом именовању директорке
Драгане Голубовић. Они су донели прегршт докумената показујући коме су се све жалили на кршење закона, али и папир са потписом 34 запослена
који желе њену смену. Ови
просветни радници желели су
да се за сада њихова имена не
износе у јавност да не би има-

Д

ли проблема на послу, иако,
како кажу, директорка тачно
зна о коме се ради.
-Желимо да упознамо
Зајечарце са потпуно незаконитим радњама наше директорке, али и да апелујемо на
локалну власт да већ једном
предузме потребне кораке.
Наиме, ради се о томе да је директорку именовао на реизбору нелегитиман школски одбор. То се десило 26. јуна 2006.
године, и ми се од тада свим
правним средствима боримо
за истину – рекао нам је један

од просвтних радника.
Наиме, директорку школе
именује школски одбор који се
састоји од девет чланова, и то
три из реда наставног особља,
три из локалне самоуправе и
три из реда родитеља. Они
тајним гласањем, односно гласачким листићима, именују директора школе.
- Да би била поново изабрана за директорку, она је у потпуној тајности сазвала савет
родитеља. Увек је била пракса
да запослени буду обавештени
о датуму састанка и да прису-

Директорка ОШ “Љуба Нешић” Драгана Голубовић
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Су зана Божиновић

ствују. Тада то није био случај.
Изабрани су они чланови који
ће је подржати на реизбору. А
са тог састанка не постоји ни
записник – кажу саговорници
“Тимочанина”.
Овај новоизабрани школски одбор био је незаконит,
што нам је потврдио и Републички просветни инспектор
Драгослав Грујић.
-И општински просветни
инспектор је констатовао пропусте приликом формирања
школског одбора. Један именовани наставник је уједно и
родитељ ученика, тако да је ту
дошло до сукоба интереса. Самим тим, школски одбор није
легалан, а мислим да је било
још неких пропуста – казао
нам је инспектор Грујић.

БОРБА ПРОТИВ
НЕПРАВДЕ
Од тада почиње борба већине наставника за постављање законски исправог школског одбора.Током целог школског распуста они су се обраћали надлежним органима, писали жалбу општинском инспектору и републичком просветном инспектору.
-Знамо да је директорка
свесно прекршила закон да
би поново дошла до фотеље.
Од девет чланова одбора, четири су изабрана незаконито.
Писали смо и министру просвете и спорта Слободану Вуксановићу и тада смо уз жалбу
приложили 29 потписа. Сада,
од 45 запослених просветних
радника, имамо 34 потписа
који су за смену Голубовићке –
кажу наставници.

Међутим, иако овај одбор
ради већ годину дана, закон
није прекршен.
- Када се утврди пропуст у
поступку, што је овде случај, закон предвиђа да Скупштина
општине покрене преиспитивање акта о именовању. Општински просветни инспектор је обавестио школу о новим предлозима, и школа је поновила процедуру. Тако је
управа школе задовољила законску процедуру, али СО још
увек није донео ново решење.
Законом није предвиђен рок за
то када ће СО именовати нови
школски одбор – рекао нам је
инспектор Грујић.
По речима наставника, општина не жели да смени директорку и зато одуговлаче са
одлуком.
- Само једном је за ових годину дана овај проблем био на
дневном реду, и тада га скупштина није изгласала. Чињеница је да је то итекако у нечијем интересу. Ми то пове-

зујемо са реконструкцијом сликала са колегама, јер нико
од нас то није желео – каже
школе – кажу наставници.
један учитељ.
Међутим, директорка ОШ
“Љуба Нешић” Драгана Голубовић негира оптужбе ових
просветних радника.
- Ја сам регуларним решеОви просветни радници
њем
постављена на место дитврде како им директорка преректора.
До избора новог
ти кад год јој се прохте, при том
школског
одбора, овај поне бирајући речи.
- Мене је лично звала на мо- стојећи је легитиман. Упознта
билни телефон два пута и ви- сам са са потписима мојих кокала како ће ми дати отказ. лега. Међутим, заиста је велиУопште ми није било пријатно ко питање како се дошло до
– казао нам је један наставник. тих потписа. Не желим да коОни углас тврде и да се ментаришем, али то је за сада
против Голубићке води више нејасно – казала нам је госпођа Голубовић у телефонском
кривичних поступака.
- Она иде чак дотле да уце- разговору.
По њеним речима, никада
њује све запослене који нису
није
претила на било који наположили државни испит.
чин
ниједном раднику ове
Отвара нам сву личну пошту
школе.
која долази на адресу школе.
- Заиста никоме нисам преИзмишља о нама којекакве
тила
телефоном, а о отказу да
гласине, а колико је омиљена
и
не
говоримо.
Не знам ко је и
у колективу, говори податак
због
чега
лансирао
те гласине.
да се за четири године њеног
Заиста
ми
није
јасно
чему то
директоровања ниједном није

ПРЕТЊЕ
ОТКАЗОМ

води. А нетачни су и наводи да
сам претила наставницима
који нису положили државни
испит, то никада не бих себи
допустила. Што се отварања
поште тиче, само једном се
догодило да случајно отворим
писмо једне особе из колектива, која се због моје ненамерне грешке страшно наљутила – каже нам директорка.
Што се кривичних пријава
поднетих против ње тиче, каже
да су њих поднели сами радници и да су оне неосноване.
- Поднели су против мене
кривичне пријаве за злоупотребу службеног положаја, односно да сам узела неки новац
који је био намењен за реконструкцију мокрог чвора школе.
Надлежни органи ће утврдити
истину, а ја знам да сам потпуно невина у тој игри. Моје је да
бринем о репутацији школе, о
ученицима, а не о гласинама
које су вероватно лансиране са
циљем – казала нам је госпођа
Голубовић.
14. јун 2007.
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ДРУШТВО

НЕАЖУРНОСТ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ У БОРУ

ОПШТИНАРИ НЕ ПОШТУЈУ
СОПСТВЕНУ ОДЛУКУ
• Иако је у борској општини донесена одлука о укидању линијског
таксирања, инспекција ћути, власт не обраћа пажњу, а грађани
су задовољни превозом. Ипак, најбоље пролазе таксисти
едавна одлука општинских челника у Бору да
укину популарне комбиће
у градском превозу изазвала је
незадовољство мештана, јер
се на стајалиштима уопште није
чекало. Сви су били задовољни,
али одлука се мора поштовати.
Након што су уклоњени комбићи, таксисти су итекако прoфитирали. Сви путници су били
њима на располагаљу и зарада
је била утростручена. Међутим,
и за таксисте су челници СО Бор
донели одлуку да се укида такозвани линијски такси превоз
и да се уз таксиметар путници
превозе до жељеног одредишта. За грађане је то најнеповољнија варијанта, јер ће их
само старт стајати 20 до 30 динара, плус одређена цена по
сваком километру. Од доношења ове одлуке је протекло неколико месеци, а на улицама
Бора још увеке сви таксисти
возе линијски превоз по цени од
30 динара. И ту долазимо до
кључне ствари: ко је надлежан
да кажњава такси возаче и да их
једноставно натера да поштују
одлуку коју је донело руководство СО Бор?
Наравно, одговор је - саобраћајни инспектори. Иако се
већ месецима трудимо да на
улицама Бора приметимо барем једног или да чујемо од такси возача да је неко од њих кажњен, то се још увек није десило.
Да ли то значи да саобраћајни
инспектори у Бору не раде свој
посао? Да ли то, опет, значи да
они примају плату коју нису зарадили или барем нису у потпуности урадили свој посао?
Одговор је потврдан.

Н
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За руководство општине Бор
оправдање је да нема довољно
саобраћајних инспектора. - Ми
буквално имамо једног човека
на том месту, и он је практично
немоћан да спроведе ту одлуку.
Недавно смо примили још једног саобраћајног инспектора,
али је полиција утврдила да има
лажну диплому и против њега се
води кривични поступак. Намера нам је да примимо нове људе,
али до тада смо немоћни - каже
председник Општине Бор Бранислав Ранкић. Да ли је овакво
објашњење првог човека Општине Бор довољно да убеди већину Борана? Према нашим сазнањима, није.
-Ја, као ревностан грађанин
Општине Бор, коме се од личног
дохотка одбијају доприноси који
иду у општински буџет, и знајући
да делом од тих пара саобраћајни инспектор прима плату,
сматрам да то није у реду. Тај човек једноставно не ради свој

посао и треба реаговати - каже
за “Тимочанин” Бошко Павловић, радник у Басену Бор.
- Да се разумемо. Ја свакога
дана користим линијски такси
превоз до посла, и мени то одговара. Дакле, немам ништа против линијског таксија, већ против надлежних који су на функцијама и добрим местима, а не
раде свој посао. Уколико ја не
бих завршио радне задатке на
мом радном месту, остао бих
без посла. То овде није случај.
Ако је неко дошао на идеју да
укине одлуком линијски такси,
нека тако и буде - додаје Павловић.
Сами такисти су задовољни
што их нико не дира и коликотолико су задовољни зарадом.
Према њиховим речима, само је
проблем што општинари нису
ограничили број такси превозника.
- Плате у Бору су релативно
мале, и ми уствари чинимо усту-

Путници улазе у линијски такси

• Дарко Стојадиновић

ПРАЗНА ТАКСИ
СТАЈАЛИШТА
На неколико места у граду
постављена
су
такси
стајалишта. Сва су празна и
нема таксиста који би чекали
на путнике. Како у Бору има
делова града који нису близу
улице Моше Пијаде, грађани
из тог дела морају да прођу
добар део пута пешке да би
се возили линијским таксијем. Сви они с правом очекују да се одлука СО Бор
почне поштовати и да што
пре на предвиђеним местима дочекају такси превознике, који ће их за одређену
цену одвести на жељено
одредиште.
пак грађанима. Када би нас натерали да возимо по утврђеном ценовнику уз таксиметар,
вожња од неколико километара
би коштала око 70 динара. Сада
се путници возе за 30 динара и
за све је тако повољније. Само да
потраје оваква ситуација - истиче један од таксиста у Бору. Чињеница је и да су и грађани задовољни. Вожња је јефтинија, а
на самим аутобуским стајалиштима се не чека. Сваког секунда
стиже нови такси. Онда се, уствари, с правом може поставити питање сврсисходности саме одлуке. Међутим, као што знамо,
закон једноставно забрањује
линијски такси, и то је такође
урађено и у Београду пре неколико година. Али, упоредо са доношењем те одлуке, свој посао
су радили и саобраћајни инспектори. То, очигледно, није
случај у Бору. Чија је одговорност и кривица, апсолутно је
јасно.

ПРОБИЈЕНИ РОКОВИ УРЕЂЕЊА ИСПРЕД ДОМА КУЛТУРЕ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
НАМЕРНО УСПОРЕНО?

• Д. Стојадиновић
• Пред очима Борана градски плато се гради већ два месеца и не види се крај изградњи. Градске власти за сада не дају коментар зашто се толико касни и коме то
иде у прилог
рађани Бора су пре два и по месеца са
задовољством примили информацију
да је Општина Бор одредила средства
за уређење платоа испред Дома културе у
центру града. Ту је одувек било централно
место дешавања у Бору, ту се налази и
градско шеталиште и свима је заиста било
драго да се све то још лепше и, пре свега,
савременије уреди. Новац је обезбеђен,
одређен је извођач радова: приватно предузеће “Слога”, и одређен је рок од месец
дана.
Радови су отпочели. Дан по дан, скидане су старе плоче, копани су канали, надлежни дали изјаве медијима до када све треба да буде готово, а грађани заинтересовано
посматрали. Међутим, грађани и даље посматрају радове иако је прошло два месеца.
Оно што је крајње необично, јесте то што
се радови обављају само у преподневним
сатима, док по подне једва да има два радника који дотерују урађено. У грађевинарству радови зависе од временских прилика, тако да је уобичајно да се лети ради целог дана. Не постоји градилиште на којем
радници имају канцелариску сатницу, осим

Г

Плато испред Дома културе

ако то неком иде у прилог. -Јесте најпре
одређен рок од месец дана, али одмах након тога је промењен план и одлучено је да
се додатно постави и фонтана на самом тргу.
Морали смо накнадно да копамо канале и
то је успорило радове - рекли су нам рад-

Започети радови

ници предузећа “Слога” који изводи радове, а који су хтели да остану анонимни.
Нико се од надлежних из Скупштине општине Бор није обратио јавности да каже да
је дошло до промена у плану, а успорен рад
је изазвао и реакцију грађана. -Посматрам
раднике који су за неколико дана асфалтирали већину улица у Бору, па погледам
раднике “Слоге” који се већ два месеца
муче да уреде овај плато. Ипак је све то превише споро и биће добро да доврше ово
пре зиме - уз подсмех каже један од пролазника, показујући како у пет по подне
нема ни једног радника.
-Зна се да се током грађевинске сезоне
ради и пре и по подне. Па неће, ваљда, зими
да уређују плато! За грађевинце постоји
само лето, и то треба да искористе. Ако нису
способни, нека уступе посао другом - додаје
Жарко Сретеновић, пензонер, који сваке вечери прошета испред Дома културе у Бору.
Несумњиво је да ће Борани дочекати да нов
плато Дома културе буде уређен. Поставиће се нова расвета, уредиће се и фонтана,
али је сада кључно питање – када ће то бити.
На то питање у овом моменту нико са сигурношћу не може да одговори.
14. јун 2007.
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ПРОФЕСИЈА

НЕОБИЧНО ЗАНИМАЊЕ ЈЕДНЕ БОРАНКЕ

ЖЕНА НА ЧЕЛУ РУДАРА
•

• Свакодневно тридесетак рудара свој живот ставља у њене
руке. Управљајући рударским лифтовима, она брине само о једном циљу – да сви изађу живи. Њене колеге кажу да се не боје,
јер Славица посао ради боље од мушкараца
оранка Славица Јовић протекле две деценије радног
века поделила је са рударима “Јаме”. Ово гротло богато
бакром је пре два месеца широј
јавности постало познато по
трагедији у којој је погинуо рудар Миле Павловић, и сви знају
да је граница између живота и
смрти неколико стотина метара
под земљом танка. Оно што се
очекује, јесте да међу тим људима влада пожртвовано
пријатељство, солидарност и
одговорност, а Славица је управо оличење тога.

Б

Последњих осам година, са
колегиницма Северком Саздановић и Славицом Куртић, она
ради као оператер лифтова који
се спуштају под земљу и до 540
метара. Свакога дана по доласку
на посао проверавају исправност уређаја инсталираних давних седамдесетих година, јер је
судбина камарата у њиховим
рукама.
- Оба лифта, од којих је један
носивости 22 тоне, не могу да
функционишу без нас. Ми их
покрећемо и сваког момента
пратимо њихово кретање и по-

нашање како бисмо могле да
реагујемо на евентуалне проблеме. Свакодневно у окно одлази у просеку тридесетак рудара, и потпуно смо свесне своје
одговорности. Сваке секунде
морамо да будемо сасвим концентрисане и осам сати не напуштамо кабину - каже нам ова
жена док прстима вешто притиска некакву дугмад, окреће
полуге и разговара путем интерфона са вођом смене. Све
покрете чини истовремено, рутински и спретно.
А онда покреће лифт ка из-

Д. Стојадиновић

лазном окну и за тренутак прекидамо разговор. За њу тада постоји само један циљ - да сви
изађу безбедно на светлост
дана. Славица је поглед задржала ка спиралном показивачу на којем су одбројавани
метри и, када је “кош” укочио, задовољно нас је погледала.
- Ово је уобичајен дан, али је
било и јако непријатних ситуација. Када се под земљом неко
повреди, од нас се очекује брза
реакција. Напето је, јер се често
одлуке доносе у секунди - прича ова храбра жена. Ноћ након
последње трагедије у руднику,
Славица је провела крај командне табле.
- По доласку на посао осећала сам се ужасно. Целу ноћ
сам шетала око табле. Петорица
рудара су била на критичном месту трагајући за колегом и спасавајући опрему. Све што сам у
тим моментима желела, јесте да
их поново видим напољу. На питање да ли воли свој посао, Славица је, са малим колебањем, одговорила потврдно. После толико година напорног рада, напетости и одоворности, ваљда
је, каже, и њу сустигао премор…

БОЉА ОД
МУШКАРАЦА
- Славица је коректна и интелигентна, јер на том месту
не може да ради било ко. Она
и њене колегинице одговорно раде свој посао и мислим да нећу погрешити ако
кажем да своје обавезе извршавају много боље и савесније од мушкараца. Од
њих зависи наш живот, и зато
их сматрамо пуноправним
колегама - каже о колегиницама вкв мајстор у сервисном
окну
Бранислав
Крачуновић.
Славица Јовић на радном месту
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Из историје Тимочке епархије

SVE[TENICI - MU^ENICI

Пали за веру и отаџбину 1913-1943.
ЛЕТО ГОСПОДЊЕ 1915.

нужника. Одатле су по ослобођењу
извађени и сахрањени на Мини16. МИЛИЈА БИСИЋ, свештеник ћевском гробљу.
у Планиници 1904. гоУ једном извештају се каже да су
дине, а у Књажевцу
Бугари поганили српске цркве и
од 1905. до 12. децеолтаре у њима, скидали голе српске
мбра 1915. год., када
калуђерице, јахали српске попове
је убијен од Бугара.
и калуђере, пљували им на браду
итд.
17. ПЕТАР БИСИЋ,
19. ЂОРЂЕ ЖИВКОВИЋ (негде
свештеник у Књажевцу
од 1906. до 12. децемЖИВАНОВИЋ), свештеник у Врбици (Књабра 1915. год., када је
жевачко намесништво)
убијен од Бугара.
од 1882. до 28. децембра 1915. године када
18. ЈЕРОМОНАХ ЂОРЂЕ НИКО- је убијен од Бугарa.
ЛАЈЕВИЋ - ХИЛАНДАРАЦ, родом
20. ПЕТАР ДИМИТРИЈЕВИЋ,
из села Владимирова,
свештеник у Врбици од 1911. до
беранског среза у Ма28. децембра 1915. када је убијен од
кедонији. ПострижеБугара. На минићевском гробљу
ник манастира Хилан»Обреж« на урушеном споменику
дара, привремено
пише: »...убијен од Бугара, јер је
управљао манастиром
Суводолом од 1912. до 28. децембра Србин«.
1915. год. Бугари су га убили зајед21. КОНСТАНТИН
но са Ђорђем Живковићем и Пером
Димитријевићем, Врбичким паро- (негде КОСТА) КОсима, у Краљевом Селу (Минићеву) СТИЋ – ПОПОВИЋ, каи бацили у резервоар школског пелан у селу Балинац

(Књажевачко намесништво) од 1905.
до 1915. године, који је близу источне Краљевице код Зајечара убијен
од Бугара.
22. БОГОСАВ СТОКИЋ (негде
СТЕКИЋ), свештеник у Рогљеву од
1881. до 12. новембра 1915. год.
када је између Ниша и Пирота
убијен од Бугара.

26. МИЛУТИН ЈЕЛЕНИЋ, свештеник у Доњем Милановцу. Парох Ι
доњомилановачки од 1.02.1900. године, а намесник поречки од
11.10.1901. год. Умро у ропству у Бугарској у граду Сливену 14. децембра 1917. год. , а не као што се
тврди у једном летопису 24. (11.) септембра 1916. год.

23. МИХАИЛО ШУНДИЋ, родом
из Црне Горе, свештеник
27. МИЛОШ КАРИЋ, свештеник у
у Плавни од 1889. до
Штубику од 1899. до 14. децембра
1915. год. Убијен при
1917. год., када је умро у затвору у
повратку на путу из
Ески-Џумаји у Бугарској. Један изПриштине.
вештај каже да су српске попове у
случају интернирања терали пешке
без зимског одела и обуће и још их
24. ЈОРДАН МИЛЕТИЋ, свеште- тукли кундацима. У заробљеничник у Рудној Глави. Убијен од Буга- ким логорима употребљавали су
их за прање соба, изношење ђубра 22. новембра 1915. год.
рета и чишћење клозета. Они су
били у тако бедном стању да је
25. СТРАШИМИР БУЛИЋ, свеш- један од њих умро од вашију. Од
теник у селу Преконозима између силног злостављања неки су свеш1913. и 1915? Убијен од Бугара код теници померили памећу.
Четврти наставак у следећем
Сокобање због везе са устаницима.
броју

ПРАЗНИЦИ
СВЕТИ МУЧЕНИК ЈУСТИН ФИЛОСОФ
ођен од јелинских родитеља у самаријском граду Сихему,
доцније названом Наблус, 105. године по Христу. Усрдно је
тражио мудрост у философа, најпре стоика, затим перипатетика, затим питагорејаца и најзад у платониста. Премда га ни Платонова философија није задовољила, ипак се на њој задржао
најдуже немајући ничега што га је више привлачило. Но Провиђењем Божјим јави му се неки часни старац, који поколеба у њему
сву философију Платонову, и напомену му, да људи не могу знати
истину о Богу док им то Бог не открије, а Бог је открио истину о
Себи у књигама Светог Писма. Јустин поче читати Свето Писмо, и
сав постаде убеђени хришћанин. Ипак није се хтео крстити нити
хришћанином назвати све докле се није лично уверио о лажности
свих оних оптужби које су незнабошци против хришћана истицали. Дошавши у Рим у долами философској, он убрзо стекне тамо
велико поштовање и много присталица. Присуствовао је мученичкој кончини Светога Птоломеја и Светога Лукија. Видећи мучење невиних хришћана он написа
апологију (одбрану) хришћана и хришћанског учења и преда је цару Антонину и сенату. Цар с пажњом прочита апологију и нареди да престане гоњење хришћана. Јустин узе препис цареве наредбе
и с њом оде у Азију где помоћу те наредбе спасе многе гоњене хришћане. Потом се врати поново у
Рим. Када наста гоњење од цара Марка Аурелија, он написа другу апологију и упути је цару. Неки
нечасни философ Крискент, циник, оптужи га као хришћанина, из зависти што га
Јустин прeодолеваше у свима препиркама, те Јустин допаде тамнице. Желећи смрт
Јустину, а бојећи се да се овај како на суду не оправда, Крискент улучи прилику, те некако отрова Јустина у тамници. Тако сконча свој земни живот овај велики заштитник
вере хришћанске, и пресели се у блажену вечност 166. године по Христу.

Р

ЛЕТО ГОСПОДЊЕ 1917.

О БОГУ И О ЉУДИМA
Постом човек уздиже душу своју над земаљском тамницом, и пробија се кроз мрак
животињског живота у светлост Божијег царства, управо у домовину своју.
Постом се задобија чистота телесна на
првом месту, а кроз чистоту телесну и чистота
духовна.
Превасходна ствар је пост, али још превасходнија праштање увреда. Постом се човек вежба за великодушност, а опраштањем
увреда поклања великодушност. Оно предтходи овоме, но само оно не спасава без
овог.
Свети Владика Николај
охридски и жички

ПОНАШАЊЕ У ЦРКВИ
Уколико неко из одређених разлога не може
да стоји целу службу у цркви, може у одређеним моментима и да седне.Не седи се једино за
време малог и великог входа, читања Јеванђеља и кађења.Ако се осети умор
и жеља да се изађе напоље, молитву треба појачати, јер се ђаво
труди да човека спречи у молитви.

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

ПОРЕЧ
МЕТИ Р

оследњих дана
новца, велико
омиљени реви
Тимочке Крајине, на
ски риболовци. Они к
и не крију и питају се
ционалног парка «Ђе
-Наша надзорна с
вала, иако смо стално
новић, шеф Надзорн
ционални парк «Ђерд
Таква информација
је и директор Саша Н
На другој страни,
ни у тврдњама да нед
када, те да је посебно у
ту мрести, а да надзор
оно шта им се наочиг
цији требало да арбит
тересу не може да буд

П
КОМПЈУТЕРИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У просторијама Организације слепих у Зајечару представници Државне лутрије Србије уручили су шест
компјутера, три за ово удружење и три за Друштво оболелих од церебралне парализе и дечије парализе. Овде
ће почети обука на рачунару која ће за почетак имати 12 полазника.
- Имамо око 400 чланова из Зајечарског и Борског округа, а ова донација је од непроцењиве вредности,
јер компјутери имају говорну картицу која ће омогућити да се чује такст са екрана – рекао је председник Удружења слепих Мирослав Ђорђевић.
Друштво оболелих од церебралне парализе у Зајечарском и Борском округу има 88 чланова.
- Драго нам је да у овој земљи неко брине и за особе са инвалидитетом. Ова помоћ нам је добродошла, и
унеће новине у животе наших чланова – казао је Нинослав Јовановић, председник тог Друштва.
Генерални директор Државне лутрије Србије Бојан Кришто позвао је и друге привредне субјекте да се прикључе добротворној акцији
С.Б

НА 37. СМОТРИ „ЦРНОРЕЧЈЕ“ У БОЉЕВЦУ

НАДСВИРАВАЛИ
ФРУЛАШИ И ТРУБАЧИ
• Петнаестак фолклорноих група Ти-

мочке Крајине и читаве Србије и аматери
из Куле у Бугарској наступили су на Смотри „Црноречје у песми и игри“, а тридесетак фрулаша и осам дувачких
оркестара је „оверавало“ визе за републичке смотре у Прислоници и Гучи
Свирком на рикалу, најстаријем музичком инструменту кучајских пастира, коју је извео тридесетогодишњи Ивица Петровић из Осанице код Жагубице, започела је прошлог викенда 37. смотра пастира и ратара
села Црноречке котлине. Др Небојша Марјановић, који
је и званично отворио предтакмишење фрулаша у
порти цркве Светог Илије, потврдио је да је ова манифестација са дугом традицијом већ ушла у календар светске културне баштине.
На тродневној смотри су се надигравали чланови 15
фолклорних група, од којих је седам било са бољевачког подручја, Вражогрнац и Шарбановац из зајечарског
и борског краја, као и групе из Шапца, Горњег Милановца, Мрчајеваца, Ниша и других градова.
Од тридесетак фрулаша, визу за учешће на Драгачевском сабору је оверило њих десетак, а од осам ду-
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вачких оркестара два су изборила право учешћа на Драгачевском сабору трубача.
Р. Миладиновић

ЧУПАЊЕМ КОРЕНА БИЉКА НЕСТАЈЕ

ЧКИ ЗАЛИВ НА
РИБОКРАДИЦА

а, Поречки залив код Доњег Милао природно мрестилиште риба и
ир спортских риболоваца из читаве
мети је рибокрадица, тврде спорткажу да се „гребароши“ и „струјаши“
е каква је ту улога надзорника Наердап».
служба такву појаву није регистроо на терену - каже Радомир Младене службе у Јавном предузећу Надап».
а до мене није стигла - потврдио нам
Несторовић.
спортски риболовци су категоричдозвољеног риболова има као ниугрожена шаранска риба која се сада
рници имају своје разлоге да не виде
глед дешава. Ко би у оваквој ситуатрира, није познато, тек ником у инде да се дешава било шта незаконито.
С.В.

Излетници, планинари и љубитељи лековитог биља су увек до сада слободно крстарили планином Ртањ и неконтролисано за
своје потребе и продају брали лековито биље,
а највише ртанјски чај, којег има у изобиљу.
Како је последњих година порасла потражња
ртањског чаја, то многи берачи у жељи да уберу што више биља не поштују правила да се
биљка сече ножем српом или маказама, већ
је чупају из корена.На тај начин уништавају
биље, не водећи рачуна хоће ли и наредна генерација имати шта да убере.
-Докторка Бојана Милојевић, која је највише допринела популаризацији леко биља са
Ртња и на њему докторску дисертацију одбранила, увидела је још пре пола века опасност
уништавања биља несавесном бербом и препоручивала нож сваком берачу -каже Милорад Гргуров, сада један од најактивнијих берача.
Слично мисле и у Туристичкој организацији
општине Бољевац , као и у ЈП Тимочке шуме,
на чијем подручју се и налази највећи део
ртањског лековитог биља .
Док је некада организовану бербу леко-

витих трава у овом крају и откуп организовао
Институт за лековито биље „Јосиф Панчић“ из
Београда постојали су прописи који су бертачи
морали да поштују код продаје убраног биља.
Данас свако бере како хоће и колико хоће, али
једног дана може доћи до потпуног нестанка овог ртањског блага.
Р. М.

ПИРОЋАНСКИ ВУК КАРАЏИЋ
У организацији Народног музеја у Зајечару,
одржано је књижевно вече на којем су представљена дела Драгољуба Златковића из Пирота, сакупљача народних умотворина. Он је
путујући по Србији, нарочито по пиротској
околини, бележио народне приче, песме, анегдоте, пословице, изреке и друго усмено народно благо, а стручњаци истичу да оно нимало не заостаје за оним што је сакупио Вук Ка-

раџић. Иако агроном по струци, он се целог
живота није одвајао од оловке и папира, тако
да је, бележећи народни живот и обичаје, задужио не само српску културу већ и науку. Неколико књига му је објавила и Српска академија наука и уметности, што говори о квалитету рада овог ентузијалисте.
С.Б.
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ДОГАЂАЈИ
У ТЕТРАСНИЦИ КОД КЊАЖЕВЦА ПОЧЕЛА ГРАДЊА ЦРКВЕ СВЕТИ ЈОВАН

ДА СЕ КОРЕНИ
НЕ ЗАБОРАВЕ
•

• Још за време Турака се знало да је баш ту ''свето место''. Манастир је грађен и дограђиван деценијама, а сада, након сна
двојице браће, градња наново креће. Ентузијазам је ту, потребан је само новац
таропланинско село Татрасница у Буџаку, у општини Књажевац, 1948. године имало је 820 становника у
141 дому. Данас у селу живи

С

шест становника у три домаћинства, а само неколико Татрасничана који живе у Зајечару
и Књажевцу одржавају и обилазе своје старе куће. За култно

Бигрени камен и два заветна крста на култном месту Свети Јован
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место Свети Јован, у засеоку Голема река, везује се легенда да
је некада ту био манастир у
којем је служио неки поп Мартин. Турци су манастир запалили, а попа Мартина убили. Али, за ово свето место се везује још једно
интересантно предање.
У време владавине Туракана на том месту је
била штала неког Боже.
Неколико пута се десило
да домаћини увече затворе говеда, а да се она
преко ноћи одвежу, изађу из штале и направе
штету у околним баштама. Пошто су мислили
да неко долази и намерно пушта стоку, Божа је
одлучио да једно вече
спава у штали, у јаслама,
и да види ко то чини.
Око пола ноћи почиње
да дува ветар, врата почињу да шкрипе и да се
отварају, говеда устају,
улари падају са њих и
она излазе напоље. Сутрадан је, због ове натприродне појаве, Божа
својима наредио да одмах шталу поруше и да је
преместе са друге стране реке, што су и учинили. Када су почели да
склањају и наслаге
стајског ђубрива, наишли су на угљевље, на доста нагорелих ексера и
на камен од бигра. Схватили су да је ту некада
било свето место.

мр Дејан Крстић

Године 1901. поред бигреног камена ту су постављена и
два камена заветна крста. Постављање су иницирали и њиме
руководили Стеван Божиновић,
Божин потомак, његова жена
Талија, као и Јеленко и Латинка
Стефановић, “цркварица” која
је сањала да то треба да учини.
Тада су постављена и два зида
од камена и култно место је покривено на примитиван начин.
Још се памте велике игранке
одржаване на дан Светог Јована
“Главосека” између два светска
рата. Посебно на овај дан, а и на
остала два празника посвећена
Светом Јовану, ту је долазило
мноштво света да запали свеће,
а «цркварице» болеснима , посебно деци, на оболелела места
стављале су мале крстиће потопљене у воду са босиљком,
који стоје на овом култном месту. Болесници су их држали на
себи седећи или лежећи око
светог места.
Године 1943, 7. октобра, кроз
Татрасницу је прошла казнена
експедиција бугарске војске, запалила село и убила 18 мештана.
Том приликом запаљен је и овај
објекат. Касније је он поново
обновљен, такође на примитиван начин - на дрвену конструкцију наслоњену на зидове
стављен је плех.
И после Другог светског рата
овде се на дан Светог Јована
«Главосека» окупљало мноштво
људи и одржаване су велике
игранке и са по две музике. На
једној страни играли су старији
уз звуке гајди, а на другој омладина уз тада популарне блех-оркестре. У овим слављима своје
место су налазили и тадашњи
татраснички хармоникаши
Предраг Младеновић Пега и Десимир Илић. Остала је прича да

Славољуб Лукић у својој воденици

је татраснички учитељ Раде, комуниста, једном на дан Светог
Јована почео да истерује жене са
овог култног места недалеко од
школе у којој је службовао, али
се у том тренутку укочио и више
никада није оздравео. Али, Татрасничани се раселише и са
слављем својих заветина престаше. Ипак, сваке године, на
овај празник и на овом култном месту, чији је објекат у међувремену опет пропао, известан број њих се и даље окупљао да запали свеће. Зидови
који омеђују свето место, током
времена су затрпани наносима
после великих киша и обрасли
шипражјем и трњем. До данашњег дана на овом месту се,
поред поменутог камена од бигра и два камена крста, од којих
је један поломљен, налазе и кадионице, свећњаци, метални
крстови, мали дрвени и метални
крстићи за стављање на оболела места, даривани новчићи, кошуље, пешкири...
Крајем деведесетих година
прошлог века Славољуб Лукић
из Зајечара, а пореклом из Татраснице, иначе заљубљеник у
своје родно село и један од ретких који у њега редовно одлазе,
сањао је како неки човек поку-

шава да поломи заветни крст на
овом култном месту, а он га
спречава у томе. Његов брат
Мирољуб Лукић почео је редовно да сања жену која га на
том месту у различитим ситуацијама упућује да треба да га обнови. После оваквих снова будио се сав мокар и није могао да

спава. У то време у околини Калне су већ биле спровођене акције обнављања светиња, пре
свега цркава - у Габровници,
Јаловик Извору и Црном Врху.
Подстакнут поменутим сновима
и обнављањима околних цркава, Славoљуб Лукић је 1997-98.
године покренуо акцију да се на-

прави црква на заветном месту
Свети Јован. Отворио је наменски жиро-рачун и почео је да сакупља новац од расељених Татрасничана. Али, акцију је пресекао рат 1999. године.
Године 2005. Славољуб поново покреће акцију. Основан је
одбор за градњу цркве од 7 чланова, а он је изабран за његовог
председника. Априла 2007. отпочело се са радовима. Како
Славољуб Лукић каже, најважнији циљ акције прављења
цркве у Татрасници јесте враћање људи, бар једном годишње, на дан Светог Јована. Он јој
се враћа стално, што због лова,
што због уживања у чекетању
своје воденице са мини централом за своје потребе, јер је
Татрасница једино село у општини Књажевац у које никада
није стигла електрична струја,
коју је саградио на месту старе
воденице његовог деде која је
била покривена сламом. Но вратимо се градњи цркве Свети
Јован. И поред великог ентузијазма, за њену изградњу је
потребан новац. Преносимо позив Славољуба Лукића и осталих
Татрасничана свим људима добре воље, који су у могућности, да
финансијски помогну ову акцију. Жиро-рачун је 245-14223-45
Агробанка Зајечар.

Радови на култном месту Свети Јован
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ПУЛС АСВАЛТА

ЖИВОТНА ПРИЧА ЈЕДНОГ БОКСЕРА

ОД ''МУВЕ'' ДО ЗВЕЗДА
• Пропутовао је пола света и научио стотине младих како се
воли бокс. Сада мирно, пензионерски, у Зајечару проводи дане
присећајући се лепоте свог спортског живота
еограђанин Сава Митровић, прослављени боксер
и тренер, овим спортом је
почео да се бави сасвим случајно. Отишао је на тренинг, заволео ову племениту вештину и
касније остварио велике успехе
и стекао нераскидива пријатељства. На наговор другова са
Цветкове пијаце у Београду, са
12 година је почео да тренира у
'' Обилићу ''. Тамо је остао годину дана, а први тренер му је
био Бошко Станковић. Међу-

Б

тим, највећи утицај на њега је
имао легенда југословенског
бокса Павле Шовљански, који му
је био тренер у Партизану.
- Из '' Обилића '' сам отишао
у '' Партизан '' и тамо остао 10 година. Од Шовљанског сам много научио. Упијао сам сваки његов покрет, сваку његову реч.
Усадио ми је љубав према овом
спорту, а и глад за победама каже Митровић. Ипак, да би
остварио неку зараду, морао је
да заврши школу, јер је такво

било време, није се могло живети од бокса. Уклапао је школске обавезе са обавезама у клубу, тако да боксу није могао да се
посвети у потпуности. Завршио
је Трговачку школу и нашао запослење у Робној кући «Београд». Први меч је имао 1961. године, када је боксовао на старом
Сајмишту пред око 4000 гледалаца. О томе каже :
- Тада су тамо боксовали сви
великани југословенског ринга. Некада би било и по 10.000

• Миљана Богдановић
људи који су дошли да виде ове
асове. Ја сам тада имао егзибициони меч, али искуство које
сам тада стекао, посматрајући
легенде бокса, било је немерљиво. Био је клупски боксер и
увек је колектив стављао испред личне афирмације. Наступао је у ''мува'' категорији, а
највећи квалитети су му били
изузетно добар рад ногу и рефлекси. Био је дефанзивни боксер. Највећи успех је остварио
1963. године, када је постао вицешампион Југославије у
јуниорској конкуренцији. Касније је постао и вицешампион
Србије у сениорској конкуренцији. Због посла је био принуђен
да прави паузе у такмичењу, јер
је тада бокс био само аматерски
спорт и морао је да мисли на породицу.
- Пошто сам био запослен у
Робној кући «Београд», послали
су ме на ново радно место, у Добој. Тамо нисам био у могућности да тренирам, па сам направио паузу. Вратио сам се у Београд и тражио да ме пошаљу у

БОКС ДАНАС
Митровић о садашњем
боксу каже: -Данашњи бокс
је на изузетно ниском нивоу
и нема изгледа да ће ускоро
бити боље. Нема средстава
за тренинг, стручни кадар је
изузетно лош, а и оно што
зна, не уме да пренесе на
децу. Не постоје такмичења
на којима би се формирали
такмичари, а самим тим нема
ни великих имена. Боксер се
ствара у просеку од две до
три године. Да би неко постао велики шампион, потребно је много више. Прави
пример су Руси, који имају
добру школу бокса, а и Мађари и Румуни, чији такмичари у последње време
бележе веома добре резултате.
Сава Митровић са својим трофејима
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ЗАБОРАВЉЕНИ АСОВИ
- Југославија је увек имала велике асове. Неке од највећих
легенди ове племените вештине су Марић, Митровић, Јаковљевић и Бенедек. Тада није било великог новца у овом спорту,
тада се такмичило само из љубави и велике жеље за победом,
а међу спортистима је владало велико пријатељство. Боксери
су увек били поштовани од стране публике, јер су донели велики број медаља нашој земљи. Међутим, друштво је касније
потпуно заборавило на те људе, који су старост дочекали у потпуној беди – каже, са тугом, Сава.
Зајечар, јер сам чуо да овде
имају боксерски клуб. Обезбедили су посао за мене и супругу и ми смо се доселили 1973. године у Зајечар. Овде су нас лепо
прихватили, стекли смо пријатеље, а ја сам се такмичио за овдашњи клуб - сећа се Митровић.
Каже, даље, да је тада у аматерском боксу било мало повреда
и истиче да за 18 година, колико се бавио овим спортом, није
доживео ни један класичан нокаут. -Имао сам само једно падање у мечу против Мишановића, који је тада био вишеструки првак Југославије, а ја
сам био на заласку каријере.
Једним лаким крошеом ме бацио на под, али сам ја после неколико бројања устао. Након
завршетка спортске каријере,

радио је у трговини и бавио се
музиком. Почетком деведесетих одлази на Кипар, где је три
године радио као тренер тамошње репрезентације, са којом
је остварио велике успехе.
– Када сам стигао на Кипар,
распитао сам се где је боксерски
клуб и отишао тамо. Поматрао
сам тренинге данима и њих је то
заинтересовало. Састао сам се са
менаџером, клуба који ми је
пружио шансу да одрадим један
тренинг како би проценили моје
способности. Он је све то посматрао, а када сам завршио,
одвезао ме је кући и позвао на
вечеру на којој смо уговорили
мој ангажман. За три године,
колико сам тамо радио и водио
њихову
репрезентацију,
освојили смо 22 медаље. Пренео

сам им знање које сам имао и
усадио елементе старе југословенске школе бокса, која
је у свету увек била цењена. Када смо 1996.
године наступали на
Европском шампионату у Будимпешти,
оставили смо изузетан
утисак потукавши репрезентацију Кубе,
која је била позната
по својој школи,
која се базирала на
снази и која је
садржала само 10
одсто технике. Боравећи на Кипру,
нисам неке велике паре зарадио,
али сам стекао много
искуства и перфектно
научио енглески језик – присећа се Сава.
Осим што је био велики
спортиста, Сава Митровић је
познат и као врстан музичар.
Каже да је релативно касно открио да је надарен за музику, али
када је тиме професионално почео да се бави, остварио је своје
снове. Увидео је да се боље зарађује, купио бубњеве и придружио се групи музичара са
којима је наступао широм света.
– Пуних десет година сам на-

ступао са највећим звездама народне музике. Лепо се зарађивало, а и видео сам више од
пола света; тамо где нисам
путовао као боксер, путовао сам са оркестром - каже
Митровић.
Данас Сава Митровић
живи са породицом у
Зајечару. Своје
пензионерске
дане проводи
као и сви
људи његових година.
Планира да,
ако га здравље послужи,
ускоро
оде ћерци
у посету у Аустралију. Како каже, највише
брине што његов син, који има
27 година, не може да нађе посао.
– Сада је такво време, многи
млади људи који имају завршене школе не могу да се запосле
у својој земљи. Надам се да ће
мој син отићи у Аустралију како
би могао да обезбеди себи егзистенцију. Та мисао ме храбри,
јер знам да, ако остане овде,
нема никакву перспективу - забринут је Сава Митровић.

ЛАЖНО
ПРИЈАТЕЉСТВО
Док је радио као тренер
кипарске репрезентације,
Сава се много дружио са Кипранима.
Један
његов
добар
пријатељ је менаџеру клуба
рекао:
-Сава је велики другар. На
то му је менаџер одговорио :
- Не, Сава је мој велики брат!
Међутим, није баш тако испало.
- Откад сам се вратио у
Србију, ''мој брат'' се ни једном није сетио да ме позове
телефоном, а камоли да ми
напише писмо.
Значи, све док им потребни, у стању су да вам
скину звезде са неба, али
када им више не требате,
прекидају сваки контакт.
Сава Митровић тренира наследника
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СПОРТ

ОДРЖАНО ТАКМИЧЕЊЕ У ГАЂАЊУ ГЛИНЕНИХ ГОЛУБОВА

“РГОТСКО ЈЕЗЕРО 2007”
прелепом амбијенту Рготског језера у околини
Зајечара протекле суботе
је организовано такмичење у
гађању глинених голубова. Организатор овог петог по реду

У

ревијалног окупљања под називом „Рготско језеро 2007.“
Било је Ловачко удружење „Салаш“ из Салаша у сарадњи са
ловном секцијом Рготина. Овај
спорт који из године у годину

има све више поклоника у нашим крајевима окупио је велики број симпатизера, али и
не мали број учесника. Неки од
њих су освојили заслужена
признања, а неки су се на надметање пријавили пре свега због добре забаве и дружења. Најуспешнији у
појединачној конкуренцији
су били Биљана Милутиновић у категорији жена и
Иван Милутиновић код
мушкараца. На овом такмичењу наступили су и
јуниори, а најбољи пласман је остварио Вук Мариновић из Неготина.
У екипној конкуренцији
најуспешнији су били чланови '' Махале '' из Салаша,
док су такмичари И.П.С. Клуба Зајечар заузели одлично
треће место.
Победници по катего-

• М.Б.
ријама су:
Појединачна конкуренција:
1. Милутиновић Иван Ловачко удружење „Салаш“
2. Стојановић Милорад
– Ловачко удружење „Ниш“
3. Војводић Душан Зајечар
Екипна конкуренција:
1. „Махала“ Салаш
2. Ловачко удружење
„Ниш“ из Ниша
3. И.П.С.Клуб Зајечар
Јуниорска конкуренција:
1. Мариновић Вук - Неготин
2. Милутиновић Никола
- Зајечар
3. Станковић Млађан –
Салаш
Женска конкуренција:
1. Милутиновић Биљана

ОДРЖАНЕ РУДАРСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

ПОБЕДИЛИ ИБАРСКИ РУДАРИ
•

вогодишње Радничко-спортске игре рудара рудника угља са
подземном експлоатацијом,
у дисциплини израда рударске подграде „на зуб“, одржане су у бившем рударском,
сада туристичком насељу
Ртањ, уз учешће 12 екипа из
девет српских рудника. Ово
је уједно и био почетак РСИ
рудара, које ће бити, по традицији, настављене у Врњачкој Бањи током јула месеца.
- Израда подграде „на зуб“
је најстарија рударска дисциплина која се и данас користи, а овај поступак је
најважнији за безбедност рудара под земњом - истакао је
Дејан Радојевић из комисије
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за оцењивање квалитета ура- стичкој организацији Бо- вет српских рудника са подљевца дата подршка свих де- земном експлоатацијом.
ђене подграде.
Иако је, по рудничким нормативима, за
уградњу једне овакве
подграде потребно пола
сата, тројица спретних
такмичара из Ибарсаких
рудника су то учинили за
свега 12 минута, а минут
за њима су остали такмичари из Боговине,
који су освојили друго
место.
Иначе, просторија
која је настала израдом
подграде испред старог
поткопа Ртањ послужиће као основа за изгрању будућег рударског
музеја, у чему је ТуриРудари Боговине

МАЛИ ОГЛАСИ

ПОТРАЖЊА
Вишем физиотерапеуту
потребан посао. Поседујем
искуство у раду, завршио сам
курс за масера, познајем рад на
рачунару и имам возачку
дозволу Б категорије.
Тел. 064/ 190 7032

Услуге масаже: физиотерапеутске, антицелулит,
релаксационе...
Тел. 064/ 190 7032

ПОНУДА
Парцела од 45 ари са
спроведеном водом, 100
метара од асфалта у нас.
Котлујевац у Зајечару.
Тел. 064/ 473 3496
Издајем плац од 4 ара у ул.
И. Милутиновића, Зајечар.
Тел. 019/ 425 716

Плац код вражогрначке
рампе у Зајечару, површине 5 ари. Цена 3000 евра,
може и замена за ауто.
Тел. 019/ 435 - 399
064/ 172 9067
Плац на Белом брегу у
Зајечару, улица Боривоја
Цоловића, уведена струја,
асфалтирано, могуће парцелисање по договору.
Тел. 019/ 425 299
063/ 890 5559
Плац на Белом Брегу,
Зајечар, површине 10 ари,
са могућношћу прикључка воде и струје.
Тел. 019/ 436 225
Плац на мору од 10 ари,
100 метара од обале, у
месту Стрп-липци, између
Котора и Херцег новог.
Тел. 064/ 176 7632
Плац од 10 ари у насељу
Пазариште на главном
путу за Звездан, преко пута
бензинске пумпе.
Тел. 019/ 415 179
064/ 313 4461
Плац од 15 ари на старом
путу за Звездан, иза
стрелишта. Излаз на два
пута. Цена 5000 евра.
Тел. 063/ 775 0983
Плац од 20 ари на Белом
Брегу, Зајечар. Цена 2000
евра.
Тел. 019/ 431 789
Плац од 22 ара, подручје
Београда - општина Гроцка
- село Умчари. Цена 3000
евра. Вреди погледати.
Тел. 063/ 274 903
Плац од 3,2 ара са
темељом за кућу, на

Шљиварском путу, Зајечар.
Тел. 019/ 425 053
063/ 847 8910
Плац од 4 ара, у викенд
насељу Винце. Цена по
договору.
Тел. 064/ 244 8117
Плац од 45 ари у целости
или на парцеле, изнад
пумпе ОМV,код ресторана
Беба у Зајечару.
Тел. 019/ 26 199
064/ 473 3496
Плац од 5 ари у насељу
Оскоруша код касарне у
Зајечару.
Тел. 019/ 410 479
064/ 176 7632
Плац од 5 ари у Неготину
иза насеља Вељко Влаховић.
Тел. 019/ 556 038
063/ 749 4384
Плац од 6 ари на
Шљиварском путу 77,
Зајечар.
Тел. 019/ 422 819
Плац од 6 ари у Вишњару,
Тел. 019/ 421 258
064/ 486 9350
Плац од 6,5 ари са
започетом
кућом
у
Књажевцу,
насеље
Ластавичко поље.
Тел. 019/ 432 435
Плац од 7,5 ари на старом
путу за Звездан, иза
стрелишта, излази на два
пута. Цена 2600 евра.
Тел. 063/ 775 0983
Плац
од
8
ари,
урбанизован на потезу
Оскоруша, Зајечар.
Тел. 019/ 23 750
019/ 422 404

Плац
погодан
за
стовариште или пословни
простор у насељу Вишњар,
Зајечар, 40 метара од
асфалтног пута, струја,
вода, телефон.
Тел. 019/428 365
063/708 7797
Плац у насељу Вишњар,
до главног пута, површине
5 ари, Зајечар. Цена 1200
евра.
Тел. 019/ 430 383
Потребан плац од 30 ари
на главном путу Зајечар Звездан.
Тел. 019/422 666
065/422 6666

ПОНУДА
Гарсоњера намештена у
Прахову у колонији, са
погледом на Дунав, 150
метара.
Тел. 063/ 453 410
Гарсоњера од 25 м²,
новоградња, код парка
Св.Саве у Нишу.
Тел. 018/ 244 090
Гарсоњера од 26 м² у
насељу
Краљевица,
Зајечар.
Тел. 062/ 609 910
Гарсоњера у Соко Бањи,
екстра локација, одлично
опремљена.
Тел. 063/ 403 415

Гарсоњера у Соко Бањи,
строги центар, фул
опремљена.
Тел. 063/ 403 415
Гарсоњера у строгом
центру Соко Бање.
Тел. 063/ 403 415
Двособан стан од 56 м² у
насељу Кључ 4 у Зајечару.
Тел. 019/ 415 402
064/ 358 8092.
Двособан стан са парним
грејањем, кабловском ТВ,
интерфоном, у насељу
Краљевица у Зајечару.
Тел. 019/ 26 199
064/ 473 3496
Издајем
једнособан
намештен стан у насељу
Кључ 3, са парним
грејањем.
Тел. 019/ 735 141
064/ 216 4492
Издајем собу за два ученика
или студента у строгом центру
Зајечара до “Маxi” маркета.
Тел. 063/ 760 9974
Издајем собу за ђаке или
самце у насељу Краљевица,
Зајечар.
Тел. 019/ 430 401
064/ 935 0992
Издајем собу са купатилом и
кухињом ученицима или
студентима,уНишукодприродно
- математичког факултета.
Тел. 019/ 426 607
064/ 321 8061
Издајем стан у Соко
Бањи.
Тел. 063/ 485 829
Једнособан стан од 30 м²,
новоградња, код парка
Св.Саве у Нишу.
Тел. 018/ 244 090

14. јун 2007.

27

МАЛИ ОГЛАСИ
Једнособан стан од 45 м²
у Бољевцу (преко пута
обданишта).
Тел. 063/ 101 8586
Стан од 45 м² у Соко Бањи
у центру града до поште.
Тел. 019/ 415 302
064/ 460 1080
Трособан двоетажни стан
у Нишу, површине 80 м²,
локација Бубањ.
Тел. 019/ 744 686
063/ 861 1964
Трособан конфоран стан
од 78 м² у строгом центру
Зајечара,
у
улици
Сверозара Марковића 1/18.
Звати од 7:00 - 19:00
Тел. 011/ 489 2751
064/ 167 6568
Трособан стан у Нишу код
социјалног. Може и замена за
мањи у Зајечару уз доплату.
Тел. 019/ 430 383
Трособон стан у строгом
центру код пијаце, 75+10
м², цг, две терасе, високо
приземље.
Тел. 019/ 429 411
063/ 190 8804
Трособан стан од 70 м²,
новоградња, дељив, у
центру града.
Тел. 019/ 423 795
019/ 420 976
Хитно на продају двособан
стан 50+8 м², са централним
грејањем, други спрат, у
насељу Кључ 3, у Зајечару,
реновиран прошле године.
Цена 18500 евра, може замена
за мањи уз доплату.
Тел. 019/ 417 254
065/ 352 1339
Издајем стан у Соко Бањи,
комплетно опремљен, кухиња,
купатило, кабловска тв,
паркинг место.
Тел. 063/ 485 829
Мењам двособан стан у
насељу Кључ, за одговарајућу
кућу у Зајечару.
Тел. 019/ 424 683
Мењам стан од 35 м² за
кућу сличне површине.
Тел. 019/ 415 536
Мењам стан у строгом
центру града за кућу. Звати
од 14:00 до 21:00
Тел. 019/ 425 873
Намештен стан са цг,
телефоном, посебан улаз за
више лица.
Тел. 019/ 422 353
Стан новоградња у Нишу
у улици Милентијева 27,

28

приземље, од 32 м², строги Кућа од 300 м² на Белом
Брегу, Зајечар, са 10 ари
центар града.
Тел. 019/ 422 353 плаца. Цена по договору.
Тел. 064/ 374 7939
Кућа од 55 м² у улици Бранка
Потребан једнособан стан Радичевића 18 у Негорину, са
у насељу Краљевица, летњом кухињом, на 4,3 ари
Зајечар, до шестог спрата. плаца. Веома повољно.
Тел. 019/ 545 055
Тел. 019/ 432 358
063/ 778 3904
Купујем гарсоњеру или
једнособан стан у Зајечару. Кућа од 72 м² у Зајечару, са
Тел. 064/ 876 5657 3 ара плаца у улици Зорана
Купујем гарсоњеру у Бору. Радмиловића 19.
Тел. 019/ 423 086
Тел. 062/ 198 2409
Купујем гарсоњеру у Кућа од 90 м² са плацем од
5 ари, у Љубљанској 56 у
Зајечару.
Тел. 062/ 198 2409 Котлујевцу,
Зајечар.
Купујем двособан стан у Уведена струја, вода и
Зајечару.
телефон.
Тел. 064/ 573 7718
Тел. 064/ 524 3411
Купујем стан до 30 м² у Кућа од 90 м² у насељу
Бору.
Вишњар, Зајечар, са плаТел. 062/ 198 2409 цем од 4 ара, кућа је легализвана. Цена по договору.
Тел. 063/ 740 7031
Кућа од око 64 м² у Малом
Извору код Књжевца, са
плацем од 30 ари.
Тел. 030/ 427 986
064/ 266 364
Кућа са 12 ари плаца у
улици Карађорђева број
Кућа од 100 м² у 30, Неготин.
Минићеву на плацу од 5 Тел. 019/ 425 752
064/ 124 9947
ари.
Тел. 019/ 26 112 Кућа са 2 улаза у ужем
064/ 233 7436 центру Зајечара. Кућа је
Кућа од 102 м² на плацу спратна са сутуреном,
од 17 ари, са помоћним гаражом и помоћним
просторијама у Планиници просторијама.
Тел. 019/ 425 070
Тел. 019/ 428 179
063/ 876 6893 Кућа са 6 ари плаца у селу
Кућа од 145 м², спратна, са Боровац. Може и на
4 ари плаца и помоћним коришћење или чување.
Тел. 019/ 415 302
просторијама. Повољно!
Тел. 064/ 145 1998
064/ 460 1080
Кућа од 160 м² у улици Кућа са 9 ари плаца у
Ивана Милутиновића у Грљану, уведена трофазна
Зајечару.
струја и вода.
Тел. 019/ 425 716
Тел. 019/ 410 856
063/ 773 2420
Кућа од 160 м², у улици
Отона Жупанчића 4, уређена, Кућа са имањем у селу
усељива, на плацу од 5 ари. Тамнич, погодан за
Тел. 019/ 423 341 расељена лица, може преко
064/ 389 6624 комитета за избеглице.
Тел. 019/ 432 182
Кућа од 180 м² са помоћним
064/ 878 1843
зградама и 5 ари плаца у
насељу Подлив, Зајечар.
Кућа у Бруснику са водом,
Тел. 019/ 423 391 струјом, телефо-ном, од
063/ 159 6972 80 м² +50 м² подрума, 20
Кућа од 250 м² са 45 ари ари плаца са воћњаком и 3
плаца у насељу Оскоруша, хектара земље.
Тел. 019/430 093
Зајечар, новоградња, уведена
вода, трофазна струја, одмах Кућа у Великом Извору.
Тел. 019/ 436 047
усељива.
Тел. 019/ 422 353
064/ 400 8264

ПОТРАЖЊА

14. јун 2007.

ПОНУДА

Кућа у Звездану са
помоћном зградом и 12
ари под воћњаком и
баштом. Уведена струја,
телефон, градски водовод
и асфалт до куће. Одмах
усељива.
Тел. 063/ 845 0091
Кућа у Минићеву поред
пута Зајечар - Књажевац,
са стамбеним и економским делом, укупне
површине 9 ари са излазом
на три улице, веома
погодна за посло-вни
простор.
Тел. 019/ 430 680
064/ 410 5382
Кућа у насељу Вишњар,
површине 90 m² са плацем од
4 ара, кућа је легализована.
Цена по договору.
Тел. 063/ 740 7031
Кућа у низу од 160 м² у
насељу Кључ 3, Зајечар, са
термо изолацијом, цг,
климом.
Тел. 019/ 423 795
019/ 420 976
Кућа у селу Вртиште код
Ниша код хотела Наис.
Тел. 064/ 124 9909
Кућа у центру Зајечара са
три
посебна
улаза,
купатила, кухиње, парно
грејање. Може замена за
стан у центру уз доплату.
Тел. 063/ 775 0983
Кућа у центру Неготина, у
улици
Стефаније
Михајловић 33.
Тел. 011/ 587 097
064/ 484 6095
Кућа, локал и помоћне
просторије у Зајечару у
улици 29. новембра број 3.
Тел. 019/ 23 750
019/ 422 404
Мењам кућу у Сутомору,
200 метара од мора, за стан
у Нишу.
Тел. 063/ 851 7874
Недовршена кућа од 120
м² са 5 ари плаца и помоћним објектом.
Тел. 019/ 416 664
064/ 334 1945
Продајем или мењам
кућу у Доњем Милановцу
од 200 м² са 7 ари плаца
под воћњаком, 150 метара
од Дунава за стан у
Зајечару.
Тел. 030/ 582 818
Већа породична кућа у
Грлишту са економским

објектима, одмах усељива.
Може замена за одговарајући
стан у Зајечару.
Тел. 019/ 431 128
Две куће на истом плацу,
површине 120 м² и 180 м²,
у Неготину.
Тел. 063/724 3849
Две куће од тврдог
материјала са комплетним
имањем у селу Врбица.
Тел. 062/ 345 156
Две куће по 200 м² са 3
ари плаца у улици Космајској, Зајечар, уведени
вода, канализација, трофазна струја, два телефона,
цг, одмах усе-љиве.
Тел. 019/ 422 353
Две куће са парним
грејањем од 120 м² и 90 м²,
на плацу од 8 ари, заједно
или посебно или мењам за
станове по договору.
Тел. 064/ 473 3496
Издаје се стара кућа у
дворишту, мало купатило,
сјајна кухиња, соба 20 м²,
центар Зајечара, за самца
или самицу. Цена 75 евра.
Тел. 063/ 775 0983
Издајем намештену собу у
Зајечару са употребом
купатила и кухиње, у
насељу Кључ 3, за једну
ученицу или млађу
запошљену жену. Цена
екстра повољна!
Тел. 019/ 417 254
064/ 352 1339

ПОТРАЖЊА
Купујем кућу са два улаза
у ширем центру Зајечара.
Тел. 064/ 573 7718
Купујем кућу, плац, локал
или стан у приземљу у Зајечару,на потезу од Два Брата до насеља Краљевица
и од Интерекса до библиотеке.
Тел. 064/ 876 5618
Купујем мању кућу у
Звездану.
Тел. 019/422 666

ПОНУДА
Викендица према Грљану

са 18 ари плаца под воћњаком и виноградом, 300
метара од пута.
Тел. 064/ 176 7632
Викендица од 120 м² у
Бадњеву, са плацем од 12
ари под воћњаком. Може
замена за другу вредност.
Могућ сваки договор.
Тел. 019/ 808 638
Викендица од 51 м² у
Гамзиградској
бањи,
ограђен, парк, подрум,
тераса, воћњак, струја,
вода,
асфалтирано.
Панчевачка
Тел. 064/ 335 2336
Воћњак-шљивик,
површине 1 хектар у месту
Пазариште, Зајечар.
Тел. 019/ 420 976
063/ 883 3051
Викендица код хотела Ртањ,
са воћњаком и 30 ари са
природним извором водом.
Тел. 019/ 415 581
063/ 190 1093
Викендица са воћњаком,
виноградом и баштом у
Бадњеву код Неготина.
Повољно.
Тел. 063/ 453 410
Викендица на Ненчином
брегу, на плацу од 6 ари,
површине 210 м². Уређено
приземље и спрат са
степеницама за поткровље.
Могућ сваки договор.
Тел. 030/ 60 554
064/ 460 7643
Викендица од 100 м² са
виноградом, воћњаком и
њивом, на Белом Брегу,
Зајечар, насеље Церак.
Тел. 062/ 482 164
Викендица у Неготину,
Радујевачки пут, са 50 ари
плаца, веома повољно.
Тел. 062/610 344
Викендица на Братујевцу
са 30 ари плаца и бунаром.
Цена по договору.
Тел. 063/ 474 286
Викендица са 12 ари
плаца и воћњаком, уведена
струја, у насељу Вишњар у
Зајечару.
Тел. 019/ 432 080

ПОНУДА
Киоск у Чупићевој број 5
у Зајечару, код насеља Два
брата.
Тел. 019/ 424 201
Локал у улици 29.
новембра број 3 у Зајечару.
Тел. 019/ 23 750
019/ 422 404
Издајем
зграду
за
пословни простор у
насељу Вишњар, Зајечар,
до асфалтног пута, струја,
вода, телефон.
Тел. 019/428 365
063/708 7797
Локал у Нишу код
аутобоске станице.
Тел. 018/ 244 090
Киоск површине 4 м² у
ужем центру Зајечара.
Тел. 019/ 423 795
019/ 420 976

ПОНУДА

Хитно и веома повољно на
продају њива од 2 хектара
код Братујевца, место
Марков поток.
Тел. 064/ 280 9332
Њива од 10,87 ари у месту
Чука, на раскрсници Бор Вражогрнац. Цена по
договору.
Тел. 019/ 28 157
Њива од 10 хектара у
Планиници.
Тел. 019/ 425 070
063/ 876 6893
Њива у Великом Извору
поред пута за Халово.
Тел. 019/ 460 109
Њиве, површине 50 ари,
20 ари и 10 ари у
Вражогрнцу, место звано
Татарин.
Купујем мању викендицу
Тел. 019/ 428 179
или плац на црногорском
Издајем њиве за било коју
приморју.
намену у Зајечару.
Тел. 019/ 734 495
Тел. 019/428 365
063/ 708 7797
Два хектара земље на

ПОТРАЖЊА

обали Грлишког језера са
појатом која је укњижена у
земљишне књиге.
Тел. 019/ 431 128
Продајем или дајем у
закуп
њиве
за
обрађивање.
Тел. 019/ 431 128
Воћњак - шљивик,
површине 1 хектар.
Тел. 019/ 423 795
019/ 420 976
Њива поред Црне реке
површине 1 хектар.
Тел. 019/ 423 795
019/ 420 976
Воћњак 1 хектар, њива 1
хектар,
у
насељу
Пазариште, Зајечар.
Тел. 019/ 423 795
019/ 420 976
Воћњак и виноград од 40
ари на Лубничком путу
(Гњилак), Зајечар.
Тел. 019/ 430 328
Њива од 28 ари у месту
званом Лапин, Зајечар.
Њива је близу асфалта, са
струјом и водом. Цена по
договору.
Тел. 019/ 415 232
064/ 360 2672
Њива од 20 ари на
Изворском путу, Зајечар.
Цена по договору.
Тел. 019/ 410 687
064/ 195 7518

ПОТРАЖЊА
Чувала бих старију особу.
Тел. 063/ 836 5603
Чувао бих старију особу за
стан или кућу или по
договору.
Тел. 064/ 902 5968

ПОНУДА
Opel Vectra 1.6 16V, 1997.
годиште, серво, абс, air bag,
плин са гаранцијом, лавља
канџа, алу фелне, 5 нових

Троседи,
одлично
очувани, два комада.
Тел. 063/ 166 4155
Замрзивач од 260
литара, сандучар, мало
коришћен.
Тел. 063/ 166 4155
Шљивова
ракија,
одлична.
Тел. 019/ 435 830
Сено.
Тел. 063/ 485 829
Продајем месо кунића
по договору сређено.
Тел. 064/ 240 5154
Кавез за 10 кока носиља,
скоро нов.
Тел. 019/ 429 073
Инвалидска колица,
скоро
некоришћена,
веома повољно.
Тел. 019/ 435 587
019/ 430 032
Мушкарац 47 година,
антиалкохоличар, непушач, материјално ситуиран, тражи осбиљну
девојку или жену ради
брака. Звати након 20.00
Тел. 030/ 432 034
Телефон
бежични,
великог домета са базом,
две слушалице, антеном,
два пуњача и пуњачем
за ауто. Мало коришћен.
Тел. 063/ 485 829
Купујем све врсте
олова.
Цена
по
договору.
Тел. 064/ 190 7032
ПОНУДА
Ограда
за
терасу,
Чамац за 3 особе.
метална, нова.
Тел. 019/ 429 073
Тел. 063/ 166 4155
Инвентар за бутик:
вешалице за гардеробу хромиране,
полице,
сталак за излагање
обуће.
Тел. 063/ 485 829
Фискална каса Галеб
МП 5000.
ПОНУДА
Тел. 065/ 568 4444
Шиваћа машина Багат Приколица за ауто.
Тел. 063/ 166 4155
Вишња, са ормарићем.
Тел. 019/ 431 713
Поклањам пржионицу
кафе. Није шала.
Тел. 063/ 813 7283
064/ 228 3606
Машина за производњу
тоалет папира у ролни.
Тел. 063/ 166 4155
Кревет са душеком
(лила), пуно дрво.
Тел. 019/ 431 713
063/ 463 979

kumho гума, централна брава,
цд, мп3. Цена 5300 евра.
Тел. 063/ 808 3412
063/ 440 435
Reno Trafik 2500 D,
носивост 1,5 тоне, 1999.
годиште, нови тип, прва
боја, прешо 133000 км.
Цена 6000 еура.
Тел. 030/ 34 066
062/ 483 675
Ford Eskort 5, са фул
опремом, 1998 годиште,
боја сива - металик.
Тел. 019/ 431 713
Peugeot
309
GT,
регистрован до новембра
2007. године, лимарија
перфектна, електрични
подизачи
стакла,
централна брава, 1987.
годиште. Цена 1300 еура
фиксно.
Тел. 019/ 421 935
064/ 346 0351
Fiat Bravo 1,9 JTD, 2001.
годиште, фул опрема сем
коже, регистрован годину
дана. Цена 5600 еура.
Тел. 063/ 423 751
Nisan 200 SX, хаварисан.
Цена 1000 еура.
Тел. 063/ 738 7084
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НАГРАДНА ИГРА

УПОЗНАЈМО КРАЈИНУ - ДРУГО КОЛО
Поштовани читаоци, од првог броја нашег листа почели смо са наградном игром чији је смисао
да боље упознамо наш регион кроз кратке текстове о неким занимљивостима међу којима и оних које,
верујемо, нису познате широј јавности. Али, пажљивијим ишчитавањем сте и у претходном, првом,
колу лако могли да дођете до одговора на постављена питања и упишете их у наградне купоне. Ваш
одзив, према броју досад пристиглих коверата са купонима, показује да смо били у праву што смо ову
игру покренули.
У прошлом броју сте видели које су награде у питању. Обећали смо, а то ћемо испунити, да ће
у другом колу оне бити још вредније. Наравно, не поредимо се са великим листовима или фирмама
које организују игре се баснословним наградама.
Дакле, у јуну ће изаћи четири текста, са још толико питања и купона које треба правилно попунити. У последњем овомесечном броју, 28. јуна, на Видовдан, објавићемо џокер-купон који може да
вам замени само један евентуално недостајући купон.
Па, нека вам је са срећом!

Сокоград
Највећи значај од свих културно-историјских споменика има Сокоград. Настао је у време Јустинијана за одбрану
од Авара и Словена. Помиње се у време Стефана Немање око протеривања богумила, када је и први пут разаран. Обновљен остаје у
саставу средњовековне Србије до 1413. године. Те године га
Бајазитов син Муса коначно разара. Сам град се састоји из два
дела: доњег, који је изграђен само на местима лаког прилаза, и горњег, који је на вишем врху гребена. Истраживања су показала да је
град врло разуђен и великих размера. У добром стању је сачувана
само прва, улазна кула у горњем граду, а остало је, како куле, тако
и зидови, порушено. Име Сокограда потиче од некадашњих „соколара“, који се помињу у средњовековним изворима. „Соколари“ су,
уместо других дажбина давали „соколарину“ (дресиране соколе), и
за средњовековне државе и под турском влашћу.Утврђење се
може разгледати уз мере опреза и на сопствени ризик. Лептерија
је са Сокоградом 1969. год. проглашена парком природне лепоте.

Наградно питање:
Од којег имена потиче име Сокоград?

ДРУГО КОЛО - КУПОН 2
Тачан одговор је
Име и презиме
Адреса
Телефон
30
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ДОКОЛИЦА
Занимљивости
пројекта на завршној години. Студенти су
Алкохолно пиће у праху
Група холандских студената произвела је алкохол у праху за који кажу да ће моћи да се легално продаје и малолетницима. Последња
новина на пољу опијања, названа "Booz2Go" (алкохол за понети), може се набавити у кесицама
од 20 грама, по цени од један до 1,5 евра за комад. Упутство за употребу гласи: сипати у чашу,
додати воде и промешати и добићете пенушаву течност, боје лимунаде, која садржи свега три
одсто алкохола. „Циљна група су млади. Они ће
тако нешто радо прихватити”, казао је 20-ого-

дишњи Харм ван Елдерен, који је, заједно са још
четири студента Института Хеликон, надомак
Амстердама, дошао на ову идеју у оквиру

Шале

објаснили да ће " Booz2Go " моћи да се продаје
и особама млађим од 16 година јер није у течном стању. У Холандији су алкохол и пушење законом забрањени деци испод 16 година.

Пита учитељица Перицу којој групи животиња
припада змија наочарка. Перица се замисли па
одговори:
- Групи кратковидих.

"Smoke on the Water" свирало 1.680 гитариста

Каже мама Перици:
- Перице, зашто не узмеш књигу да мало учиш?
А Перица ће на то:
- Мама, прошли пут кад сам отворио књигу,
нашао сам длаку у њој и тако ми се згадила...

Више од 1.680 гитариста заједно је одсвирало песму "Smoke on the Water", чувене британске рок групе Deep Purple, и тако, у недељу,
3. маја, поставило нов Гинисов рекорд у групном извођењу. Гитаристи, од којих су неки
први пут свирали ову познату нумеру, која
спада у класике рокенрола, дошли су из свих
крајева Америке, али и из иностранства, у
Канзас Сити. Било је пуно младих извођача,
међу којима доста деце, али и старијих виртуоза
на гитари. Претходни рекорд је постављен
1994. године када се у Ванкуверу окупило
1.323 гитариста ради извођења исте песме. Овог
пута, идеја је потекла од Тане Гатри, водитељке једне локалне радио станице, која је рекла
да је изабрала песму "Smoke on the Water", са албума "Machine Head", јер је то најчешће прва
песма коју гитаристи науче да свирају.

82.000 евра у смећу
Кад је Маргарета Вилемсен ставила своју уштеђевину од 82.000 евра у стару кесу
од усисивача, била је убеђена да ће њен новац бити много сигурнији него у
банци. Осамдесетогодишња Немица из Хановера недавно је, међутим, запослила нову кућну помоћницу која је у једном ормарићу пронашла баш ту
кесу и пошто је видела да је коришћена бацила је у смеће. „Мислила сам да
је коришћена кеса од усисивача савршено место за скривање новца, али
очигледно сам погрешила”, рекла је Маргарета, признавши да је „била срећнија него паметнија”. Када је после два дана видела да нема кесе и сазнала шта се десило, пензионерка је назвала градско комунално предузеће које је упутило петорицу својих радника на депонију. Иако се
ту налазило 45 тона смећа, они су успели да пронађу „златну кесу”,
а Маргарета је рекла да ће их наградити месечном платом.

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

***

***

Разговарају Перица и Јовица:
- Ја сам био паметан. Проходао сам са десет месеци - рече Перица.
- Ја сам био много паметнији. Мене су носили
до четврте године!

***

Учитељица пита Перицу:
- Ако у једној руци имам 40 јабука, а у другој 50,
шта имам?
Перица ће:
- Огромне руке.

***

Каже Перица Јовици:
- У мени се крије геније!
- Онда мора да се много добро сакрио - узврати
Јовица.

***

Перица и Јовица наиђу на бунар и каже Перица:
- Ајде да бацимо камен па да видимо да ли има
воде.
Баце они мали камен и ништа се не чује. Баце
огроман камен и улети у бунар бела коза. Наиђе
сељак и пита:
- Јесте ли видели неку белу козу?
- Ево баш сад је улетела у бунар - каже Перица.
- Па како је могла кад сам је завезао за огроман
камен?

***

Пошао Перица у продавницу да купи МП3 плаyер, али на путу ка продавници схвати да му
фали 100 динара. Смишљао је, смишљао како
да од мајке измами 100 динара и на крају је
смислио:
- Мама, да ли ћеш ми дати 100 динара ако ти
кажем шта је тата рекао станарки кад ниси била
ту?
Мама замишљено погледа Перицу и даде му
100 динара.
- Рекао је: "Затвори прозор, промаја је."

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

Шах - мат у два потеза

ВОДОРАВНО
1. Старогрчки вајар(5 век пре н. е.), 9. Становник града у Алжиру, 11. Некадашњи обичај у источној Србији да се стари рођаци убијају из наводно
хуманих разлога, 12. Упитна свеза, 13. Новатор,проналазач, 15. Словеначко мушко име, 16. Ауто ознака Лознице, 17. Иницијали Аугуста Цесарца,
18. Оно што је наложено-наређено, 20.Село са фотографије у близини
Зајечара, 27. Вредност робе, 28. Део неке странке и сл, 29. Јуначки спев,
31. Лична заменица, 32. Америчи књижевник („Берачи памука“), 33. Додаци, 36. Папска држава у Риму, 38. Сликар икона, 39. Мелодије, 40. Завршити хватање, 42. Лира, 43. Четрнаесто и прво слово азбуке, 44. Наше
мушко име, 45. Једанаесто и деветнаесто слово азбуке, 46. Челична
алатка за дубљење, 49. Саставни везник, 50. Мајстори токарског заната,
53. Ампер, 54. Име фудбалског тренера Петковића, 57. Иницијали Ромена
Ролана, 58. Име глумца Монтана, 59. Атлетски спорт клуб, 61. Организована такмичења, 64. Други вокал, 65. Уобичајени назив за електрично
осветљење, 67. Четврти и други самогласник, 68. Река у Азији, 70. Име
бившег америчког политичара Харимана, 71. Место у источној Србији,
73. Мајка од мила, 74. Планински ланац у Јужној Америци, 76. Држава у
Азији.
УСПРАВНО
1.Водећи произвођач кечапа имајонеза код нас,2. Обрадива земља, 3.
Врста кречњачке стене, 4. Бивши фудбалер „Војводине“, 5. Локот, 6. Иницијали Луке Цигановић, 7. Европа, 8. Која има три рога, 12. Учесници колонизације, 14. Тона, 19. Држава на северу европе, 20. Чешки политичар
Клемент, 21. Пољопривреда, 22. Место у Црној Гори, 23. Замотавати, 24.
Страно женско име, 25. Држава у Африци, 26. Изведеница,реч настала
од друге речи, 30. Учесници у кориди, 33. Пара, 34. Француски сликар
Андре( 1885- 0962), 35. Језеро у Северној Америци, 37. Пустињска област
у северном Судану, 41. Два сугласника, 44. Кисеоник, 47. Место у Боки Которској, 48. Олујни ветрови, 51. Разбијати,ломити крцањем, 52. Врста
морске рибе, 55. Латински превод Библије, 56. Пријатно сазвучје тонова,
59. Покрајина у Вијетнаму, 60. Жућкастобела боја, 62. Страно женско име,
63. Име режисера Кустурице, 66. Сат(хрв.),69. Река у Босни, 72. Округло
слово, 75. Хемијски знак азота.
А. Новаковић

СУДОКУ 1: 438712965-765349281-129658743-374961528-652834179-891527634-287495316-546173892-913286457 СУДОКУ 2: 361895427-928467315-574321986297684531-185273694-436159872-749532168-653718249-812946753 ШАХ: 1.Tf8! 1...Ke5: 2.Lc7#; 1...Ke7 2.Lc5#; 1...L~ 2.Sc4#; 1...Le5: 2.Td8# УКРШТЕНЕ РЕЧИ ВОДОРАВНО: 1. ПОЛИКЛЕТ, 9. ОРАНАЦ, 10. Р, 11. ЛАОТ, 12. КО, 13. ИНОВАТОР, 15. МИРАН, 16. ЛО, 17. АЦ, 18. НАЛОГ, 20. ГАМЗИГРАД, 27. ЦЕНА, 28. ОГРАНАК, 29. ЕП, 31. ТИ, 32. ТРАВЕН, 33. ПРИЛОЗИ, 36. ВАТИКАН, 38. ИКОНАР, 39.АРИЈЕ, 40. УХВАТИТИ, 42.Л, 43. ЊА, 44. ОБРАД, 45. ЈО, 46. ДЛЕТО, 49. И, 50.
ТОКАРИ, 53. А, 54. ИЛИЈА, 57. РР, 58. ИВ, 59. АСК, 61. УТАКМИЦЕ, 64.Е, 65. СТРУЈА, 67. ОЕ, 68. АМУР, 70. АВЕРЕЛ, 71. РГОТИНА, 73. МАМА, 74. АНДИ, 76.
ИРАК. УСПРАВНО: 1. ПОЛИМАРК, 2. ОРАНИЦА, 3. ЛАПОР, 4. ИНОВАН, 5. КАТАНАЦ. 6. Л Ц, 7. Е, 8. ТРОРОГА, 12. КОЛОНИЗАТОРИ, 14. Т, 19. ЛЕТОНИЈА,
20. ГОТВАЛД, 21. АГРАР, 22. МРАТИЊЕ, 23. ЗАВИЈАТИ, 24. ИНЕКЕ, 25. ГАНА, 26. ДЕРИВАТ, 30. ПИКАДОРИ, 33. П, 34. ЛОТ, 35. ИРИ, 37. НУБИЈА, 41. Х Р, 44.
О, 47. ЛАСТВА, 48. ОЛУЈЕ, 51. КРЦАТИ, 52. ИВЕРАК, 55.ИТАЛА, 56. АКОРД, 59. АСАМ, 60. КРЕМ, 62. МЕГИ, 63. ЕМИР, 66. УРА, 69. УНА, 72. О, 75. Н.
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ТВ ПРОГРАМ
RTV
Zaje~ar

RTV
Kwa`evac

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

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

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

14.00
14.15
15.00
15.15
15.45
17.00

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

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

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

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

14.00
14.15
15.05
15.15
15.45
17.00

С У Б О Т А 16. јун

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

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

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

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

П Е Т А К 15. јун

Ч Е Т В Р Т А К 14. јун

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

Н Е Д Е Љ А 17. јун

RTV
Bor
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TV
Majdanpek

RTV
Kladovo

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

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

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

12.00
12.05
13.00
14.00
14.10
15.00
16.00
16.05
18.00
19.00

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

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

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

12.00
12.05
13.00
14.00
14.10
15.00
16.00
16.05
18.00
19.00

24.00

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

16.00
16.05
16.20
18.00
19.00
19.15
20.15

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

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

У Т О Р А К 19. јун

П О Н Е Д Е Љ А К 18. 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

АНЂЕЛ - А
Главне улоге: Џамел Дебоуз и Раи Расмусен
Синопсис:
Андре (Џамел Дебоуз) је ситни кримос који је дугује новац локалном гангстеру.
С обзиром да нема коме да се обрати за помоћ, једино што му преостаје јесте да
се баци у Сену. Међутим, баш када одлучује, у томе га претиче још једна безнадежна душа.
Андре рони и спашава Ангелу (Рие Расмусен), лепу и мистериозну жену. Док
излазе из воде, њих двоје стварају везу и решавају да извуку Андреа из проблема.
Андре ће открити да нису сви дугови финансијске природе и да се понекад
решење за животне проблеме налази на неочекиваним местима. Да ли се Ангела
једноставно одужује Андреу или постоје и друге силе на делу које су му непојмљиве?
Коментар:
Постоји обрт у причи и ако се мало дубље загледате у назив филма, мислимо да ћете га и открити.
14. јун 2007.
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ГЛЕДАЋЕТЕ У ПОЗОРИШТУ “ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ”
18. јун у 18 часова

Ристић, Дејанира: Марија Вељ-

- представа дечије драмске радионице Позоришта "Зоран Радмиловић"
- режија и адаптација Селена
Ристић Витомировић,
- текст Момчило Милосављевић

насковић
- Голдони је написо драму да би
осликао промене у друштву које
су се у његово време догађале.
Фиренца, место догађања “Мирандолине” је била културна
мека и град у коме се уздизала
средња класа. Ова средња класа је укључивала жене, које су
полако добијале “привилегије”
као што су образовање или учествовање у пословима њихових мужева или очева. Мирандолина је једна од њих, иако је
Голдони одвео овај лик један
корак даље поставивши је за
власницу крчме. Иако је сваки
мушкарац који одседа у крчми
опчињен њом она је научила
како да га, без увреде, одбије а
ипак искористи за своје потребе. Све ово се мења доласком
Витеза од рипафрате који јасно
исказује свој презир према же-

"Хајдук Вељко из наше улице" ковић, Фабрицио: Здравко Ма- ПРЕМИЈЕРА летић, Витезов слуга: Милош Та-

19. јун у 20 часова
"МИРАНДОЛИНА"
- адаптација и режија: Славенко
Салетовић
- сценографија: Крстомир Миловановић
- костим: Даница Ракочевић
- сценски покрет: Петар Пјер
Рајковић
- лектор: Радован Кнежевић
- улоге: Витез од Рипафрате: Милутин Вешковић, Маркиз од
Форлипополија: Предраг Грбић
Конте од Албафиорите: Марко
Радуловић, Мирандолина: Марија Арсић, Ортензија: Селена

Врeменска прогноза за
Тимочку Крајину

нама. Мирандолина узима ово
као изазов и даје себи задатак да
га заведе. Мирандолина је интелигентна и сигурна у своје
способности да надмудри мушкарце око себе. Такође је и манипулатор али њене намере су
часне: да задобије поштовање

Четвртак
14.јун
Петак
15.јун
Субота
16.јун
Недеља
17.јун
Понедељак
18.јун
Уторак
19.јун
Среда
20.јун
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мушкараца.
МИРАНДОЛИНА ЈЕ ПРЕДСТАВА КОЈОМ ЗАТВАРАМО ОВУ
ПОЗОРИШНУ СЕЗОНУ, УЛАЗ
ЋЕ БИТИ СЛОБОДАН.

Местимични пљускови
Излазак Сунца: 4:52
Влажност: 66%; поп. 74%
Падавине: 60% ; поп. 60%
Mestimi~ni pquskovi
Излазак Сунца: 4:52
Влажност: 58%; поп. 66%
Падавине: 60% ; поп. 30%
Грмљавина
Излазак Сунца: 4:52
Влажност: 51%; поп. 63%
Падавине: 30% ; поп. 0%
Делимично облачно
Излазак Сунца: 4:52
Влажност: 49%; поп. 62%
Падавине: 0% ; поп. 40%
Местимични пљускови
Излазак Сунца: 4:52
Влажност: 52%; поп. 62%
Падавине: 40% ; поп. 10%
Делимично облачно
Излазак Сунца: 4:52
Влажност: 52%; поп. 63%
Падавине: 10% ; поп. 10%
Облачно
Излазак Сунца: 4:52
Влажност: 52%; поп. 62%
Падавине: 00% ; поп. 10%

РЕЧ ЧИТАЛАЦА

НАША ПОСЛА

Центар нам је леп, личи, нећу да грешим
душу, и - за разлику од остатка града - прилично чист. Али ни ми не бисмо били оно
што јесмо да нешто не забрљамо. То
најбоље знају наши суграђани, који су и по
најмањој киши били окупани док су чекали
зелено на пешачком прелазу у центру. Бара
насред прелаза! Обично пофајтана гомила
крене сложно да помиње фамилију бар до
трећег колена возачу који је само прошао
на своје зелено. Жале што му од прљаве
воде у очима не видеше број таблице, па да
му они ... Али, драги суграђани, само се
осврните око себе и видећете да су возачи
најмање криви. Канал који скупља и одводи воду са “сквера“ (обележен са 1) лепо
ради свој каналски посао и креће према
сливнику на коловозу (2) и онда на десетак
метара од сливника, необјашњиво скреће
на пешачки прелаз (3)!!! Свака част генију
који је ово смислио! Где се само сети?! Алал
вера, мајсторе !...
Влада Ц.
Зајечар

ФОТО: Влада Ц.

ПОХВАЛА ЛИСТУ “ТИМОЧАНИН”
Има нешто више од месец
дана откако се на киосцима
појавио нови недељник у
Зајечару и осталим местима
Тимочке Крајине, који, по свему судећи, отвара нова врата
новинарству у овим крајевима.
Одличног квалитета и врло
професионалног дизајна, „ТИМОЧАНИН“ представља пример осталим часописима који
покушавају да грђанима пренесу вести, информације, актуелности и слично. Својим

садржајем и разновршношћу је
за врло кратко време постао
лист за који се сигурно нећете
покајати уколико га купите. Актуелности, политичка арена,
привреда, наука, друштво,
спорт, историја само су неке од
области које лист покрива, тако
да је дефинитивно за свакога. Ту
је и ТВ програм и временска
прогноза за недељу дана, као и
моја омиљена «Доколица».
Иако неман конкретних примедби, не могу рећи да је лист

идеалан. Све што је добро, увек
може бити боље, а то се постиже добрим и квалитетним предлозима читалаца. Ово би, уједно, био и позив осталим читаоцима да и они дају своје
предлоге како би лист био још
бољи и занимљивији. «Доколица» је сјајна, а мој предлог је:
њено проширење. Више занимљивости из света, вицева,
нека укрштеница више, све оно
што одмара мозак. Други предлог би био: неки текст из света

у вези са науком, економијом,
туризмом - било шта што је по
вашем мишљењу вредно стављања у лист. И последњи
предлог је: неки текст у којем би
се читалац упознао са неким
новим филмовима, књигама и
музиком.
Толико од мене и о мојим
предлозима; пуно поздрава редакцији часописа, и - само тако
наставите!

М. Ђорђевић, Бор

ПАРКИНЗИ  ЧИСТА ПЉАЧКА

Коначно, нема више паркирања по тротоару. Као што
је и обећано, наш уважени
председник општине Бошко
„ОРАНЖ“ Ничић, исцртао је
хиљаде паркинг места по
зајечарским улицама од „Два
брата“ па све до насеља„Краљевица“. Распоредио их је у
две зоне, основао фирму Ј. П.
„Тимочка Крајина“ и решио да
профитира својом бриљантном идејом: 25 динара за
два сата у зони 1 и исто толико у зони 2 за неодређено
време. А колико кошта 15 минута на обележеном месту
где нема знака забране пар-

кирања и заустављања, одговор би био 950 динара, а
можда и ПАУК, што је доста
скупље. Половина грађана и
не зна како да плати тих 25 динара, јер дотични није на време обавестио јавност. Важно
је да је на киосцима пустио у
продају маркице за паркинг и
одредио број на који се шаљу
поруке путем СМС-а, који сам
данас први пут видео на
Зајечарској телевизији. Веома
лукаво са његове стране:
више се мушица уплело у
паукову мрежу! Али то се не
ради тако, господине председниче. У Бечу, из којег сте

покупили мушкатле, као ни у
једном граду у Европи, паук
не скупља возила са паркинга, већ она која су непрописно паркирана, а казне не
пишу радници са паркинга
већ полиција. А радници могу
само да наплате тих 25 динара колико кошта паркинг. Ви
то вероватно знате, а мислили сте да глупи Зајечарци не
знају. Па, већина и не зна,
али има оних који знају, и
који ће после вашег одласка
са функције то исправити.
Али, о том потом...
Д. Н.
Зајечар
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