9 771452
7 71452 881004
ISSN 1452-8819
ISS

ЗАЈЕЧАР ◊ ЧЕТВРТАК, 28. ЈУН 2007
07 ◊ БРОЈ 9 ◊ ГОДИНА I ◊ ЦЕНА 48 Д
ДИНАР
ДИНАРА
РА

ИЗ ОКРУЖНОГ
ЗАТВОРА У ЗАЈЕЧАРУ

ЖИВОТ ИЗА
РЕШЕТАКА

КЊИЖЕВНА
МАФИЈА У СРБИЈИ
ШТА ЈЕ ОТКРИЛО ЈЕДНО
ПИТАЊЕ БОЉЕВАЧКОГ ОДБОРНИКА

СВЕ ПОКРАДЕНО У
ФАБРИЦИ ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
ОТПАДНИХ ВОДА

У ТИМОЧКОЈ КРАЈИНИ
СВЕ ЈЕ ВИШЕ КИНЕСКИХ РАДЊИ

НАС И КИНЕЗА
300.000.000

РЕЧ ДИРЕКТОРА ПУБЛИКАЦИЈЕ

ОВО ЈЕ ТЕК ПОЧЕТАК

• Дејан Б. Грујић
• Свака реч има неки свој пут, неки свој живот. Верујем
да су наши текстови пронашли свој пут, свој правац и
дошли до свог циља – до Вас
Поштовани читаоци,
азмишљам како и одакле бих
почео ових неколико реченица
како би биле схваћене на одговарајући начин. Пре свега, желим да се
захвалим свима Вама који сте од почетка уз нас, свима који сте препознали нашу жеђ за истином и потребу
да се прикаже један обичан човек,
свима који сте показали веру у нужност нашег постојања и у нашу жељу
да помогнемо писаном речју свима
онима којима је то потребно, свима
онима који то нису затражили, свима

Р

који не знају коме би се обратили...
Свака реч има неки свој пут, неки
свој живот. Верујем да су наши текстови пронашли свој пут, свој правац
и дошли до свог циља – до Вас. На
самом почетку било је разних коментара. Причали су „добронамерни“ да
су нам написи сви некако исти, да нећемо знати, умети, да нећемо издржати ... Схватамо их потпуно. И
мени, на пример, све оне Ајнштајнове
теорије личе једна на другу. Нисмо сви
свему дорасли ... А и Рим се није сазидао преко ноћи.
Знајте поуздано да иза наших текстова у свему стојимo, с убеђењем, и

нема потребе да их бранимо, јер они
су ту да бране. Да бране Вас, нас и све
оно што нам предстоји. Зато и стојимо
иза њих...
Најважније је, по нама, то што смо
вођени истином и само истином. Тако
ћемо и наставити, након Ваших и
наших годишњих одмора, са још
већом екипом, орнији и спремнији за
нове борбе у потрази за правдом и
истином. Почетком августа почећемо
са припремом наставка онога што смо
започели. Очекујемо, током августа,
Ваша писма, примедбе, сугестије а пре
свега ваше позиве да би, уз нашу
помоћ, дошли до – истине.
Будите поново уз нас тридесетог
августа, на дан изласка следећег „Тимочанин“-а , јер „Тимочанин“ је „лист за
народне потребе“, лист за народ и
ради народа, који ће бити и остати уз
њега по сваку цену.
До наредног броја,
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24-25 Жикићи из Тамнича
31-33 КБ Огласи
21. јун 2007.

5

ДРУШТВО

У ТИМОЧКОЈ КРАЈИНИ СВЕ ВИШЕ КИНЕСКИХ РАДЊИ

КИНЕЗИ,

НАШИ ПРИНУДНИ СУГРАЂАНИ
• У Бор све треба. Донели све сто је у Кина јефтино и овде
прода. Најгоре сто Борани нема паре. Месецно иде три-цетири
пута у Панцево по роба. Донесем све и рацунам бар 30 посто да
продам. Остало продам кад-тад. Вазно да се паре обрце. Ми
овде досли и ту остати – кажу Кинези који живе у Бору
ових неколико реченица
које нам је изрекао 31-годишњи Јонгфен Цхенг, тренутно закупац пет најексклузивнијих локала у Бору, садржана је тренутна целокупна и
животна и егзистенцијална филозофија Кинеза који бораве
код нас. Са циљем да сазнамо
шта нагони ове људе да напусте
своје домове и да се отисну на
далек пут са намером да живе у
Србији, када то не желе ни мно-

У

ги од њених грађана, обишли
смо готово све продавнице кинеске робе у Бору.
Према подацима Министарства унутрашњих послова, у
Србији тренутно живи петнаестак хиљада Кинеза. У овом случају, новинари ''Тимочанина'' су,
обилазећи њихове продавнице, имали утисак да су у Бору видели углавном све Кинезе или
бар већину. Знајући да из Бора
одлази све већи број младих

људи, с правом почињемо размишљати о разлозима масовног доласка Кинеза у Бор и, наравно, у све остале градове.
- Већина трговаца у Кини је
данас без посла. Нагле промене
које су се догодиле код њих,
омогућиле су им да изађу из
земље, добили су пасоше. Основно је то што су се у кинеској
економији десиле крупне промене. Све више влада тржишна
привреда - објашњава нам Злата Петровић, књиговођа већине
Кинеза у Бору.
- Свакодневно сам у контакту са њима и полако сазнајем све
детаље и разлоге њиховог доласка. Рећи ћу вам још то да
ћете од Кинеза чути свашта, али
ниједан Кинез никада неће ни
помислити да се врати у Кину. За
њих је ово пут у једном правцу
- додаје Петровићева.

•

Дописници “Тимочанина”

Мали Вуле

Са радницом Бранком, која
већ четири године ради код Кинеза, разговарамо о условима
рада, плати и о неким навикама
наших источњачких суграђана.
- Месечна плата ми је 7.000
динара. Сви радници је примају
из два дела, 15. и 30. у месецу.
Радно време је од 8 до 20 сати,
суботом од 8 до 15 и недељом од
8 до 14 сати. Плус, сваки пут
када стигне роба, газда зове да
се све то истоварује - објашњава детаље Бранка.
- Врло брзо се уочи да већи-

БОРАНИ О КИНЕЗИМА
- Некако су ми жалосни када их погледам. Можда зато што
имам ћерку на студијама и знам шта значи када си одвојен од
породице и најближих. Није ни њима лако, верујте - каже Стана Србуловић, радница Рударско-топионичарског басена Бор.
Сличног мишљења је и бака Мила.
- Ево, имају баш локал у згради где ја станујем. Мирни су и
добри. Не праве галаму, и самим тим су, по мени, у реду.
Млађи Борани, ипак, нису у толикој мери рапсоложени према Кинезима
- Погледај их, брате, и одмах ћеш схватити да су дошли са пиринчаних поља. Па, која мука ће натерати нормалног човека да
оде 10.000 километара од куће, и то ни мање ни више него у Бор.
Е, ала се усрећио, свака му част! Све бих ја њих протерао и одузео им робу. Продају нам, бре, ђубре и пластикарије. Наш народ
је сиротиња и купује, јер је јефтино - каже Младе Васковић, шанкер у оближњем кафићу у центру Бора.
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КИНЕЗИ ПОЈЕЛИ МАЧКУ
Један од првих фотографа у Бору, извесни Курић, годинама је у центру
Бора, иза Робне куће, у
свом локалу чувао расну
мачку. У згради у којој се
налазио Курићев локал,
пре неколико година, Кинези су изнајмили стан.
Једног јутра власник радње је приметио да му
нема мачке. Након краћег распитивања, добио је
информацију да су му
комшије Кинези појели
мачку! Знајући да неће
моћи са њима да се споразуме, Курић је пресавио табак и тужио их. Цела
ствар је још увек актуелна
у Општинском суду у Бору.
на Кинеза који пристижу у
Србију нема готово никакво образовање и свеопшта схватања
су им на врло ниском нивоу. Не
знам чиме су се тамо бавили, али
мени је требало много времена
да газдину жену убедим да није
прикладно дремати за касом
или да не може за касом да сецка нокте на ногама грицкалицом.
Ту сам одмах видела да нису
имали много контаката са неким
култивисанијим светом.
- Немају наши људи без разлога мишљење о Кинезима да
нису баш најчистији. Хигијена им
није јача страна и помало се
плашим ових тропских дана. У
локалу је већ почело мало да
заудара, али шта ћу ја! Они су
газде, и то је то - кроз шапат нам
прича Бранкина колегиница,
која није желела да се представи.
Идентичан случај у Бору, као
и у свим осталим градовима у
Србији, тај је да Кинези по правилу продају робу у најексклузивнијим локалима, односно у
локалима који се налазе на напрометнијим местима.
- За овај локал плацам 2.500
евра, а има јос три локала, и
све ме коста 4.300 евра. Много,
много! - објашњава нам Зхоу
Уоу Цаи, који је у Бор пристигао
2004. године.
Према његовој причи, први
локал је наследио од рођене

сестре, која је бизнис преселила
у Неготин.
А када је о локалима реч,
Борани који имају своје трговинске радње, немају речи хвале за власнике локала.
- Да ли сте се некада запитали како то да Кинези увек закупе најбоље и најпрометније локале? Па, одговор је једноставан.
Они газди плаћају закуп у кешу,

а ја све то морам да радим преко рачуна. А да ли сте се, даље,
запитали зашто је то тако? Па, и
тај одговор је једноставан: Кинези готово и да не издају фискалне рачуне, док ми Срби усред Србије морамо да куцамо
све као да су нам у продавницама постављене камере Великог брата и да нас инспектори
посматрају кроз њих - помало
љутито прича Јелена Ћирић,
власница мале радње у центру
Бора, у којој се продају пелене,
козметика и слична роба.
У току разговора са продавачицом Бранком заинтересовали смо се и у каквим становима живе Кинези.
- Када су пре неколико година почели да пристижу у Бор,
по 10-15 Кинеза је становало у
једном малом стану. Како им је
зарада расла, они су себи обезбеђивали бољи смештај. И сада
има станова где спавају једни
преко других, али то је већ њихов проблем. Претпостављам
да је и тим газдама станова једино важно да им ови редовно
плаћају.
Испред једне од радњи Кинеза примећујемо малишана са
соком у руци. Сазнајемо од радница да се на кинеском зове Ву,
али га сви зову Вуле. Нашем из-

ненађењу није било краја када
смо схватили да мали Вуле одлично говори српски, а да не зна
готово ни једну реч кинеског.
- Вулетова мајка, која се породила овде у Бору, није хтела да
мали проводи цео дан у радњи
и плаћала је жену која га је чувала од јутра до вечери. Чувала
га је тако од трећег месеца до
две године. Са њим је причала
само на српском и мали Вуле је
уз дадиљу научио наш језик.
Сада његови родитељи уче њега
кинески - сазнајемо од раднице
Виолете.
У углу радње стоји јевтин касетофон, и са њега се чује победничка песма са Евровизије
Марије Шерифовић.
- Ја воли Марија. Лепа песма!
- прозбори отац малог Вуа док
кроз кратке прсте пребројава зарађен новац.
У Зајечару су најелитније локале на најбољим локацијама закупили Кинези. И у свим њиховим продавницама продаје се
буквално свашта, од шнала и
столњака до гардеробе. Оно
што је за нас, а и за трговинско
пословање необично, јесте то
што су им цене за сву робу идентичне. Као да сви локали припадају истом власнику. Међутим, у питању је сасвим други

Кинеска роба
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разлог.
Ниједан власник ових продавница није желео да одговори
на питање о идентичним ценама
са конкуренцијом. Ниједан власник није хтео да говори о начину на који набавља робу, о разлогу свог доласка у Зајечар.
Само кажу да не разумеју, да не
желе новинаре, да су они само
обични трговци. И онда, у кафићу, један од њих који је тек
пре годину дана стигао овде,
пристао је да исприча своју причу, али без фотографије и без
имена.
- Нико од нас у Србију није
дошао ''на слепо''. Сви ми имамо
претходницу, а то су рођаци или
пријатељи. Има и наших који из
Кине доводе људе за новац. Око
5.000 евра је довољно да доведу човека, и не само то. Оном ко
на такав начин дође, обезбеђена је пуна продавница у неком
од српских градова. Одређене су
му цене продаје за све што је у
радњи, одређено му је код кога
ће набављати робу, обезбеђена
му је помоћ око стана, сналажења. Међутим, такав ''газда'', рецимо, уместо марже од 10 одсто,
има пет, а осталих пет даје онима који су га ту довели. Обично
је погодба да то траје две до пет

година. Није то мафија, то је једноставно бизнис. А уколико таквом власнику не иде продаја,
они што га ''чувају'', налазе му локал на другој локацији или у
другом граду. Морам да нагласим да апсолутно никада ови
људи нису преварили ниједног
Кинеза кога су узели под своје.
У Зајечару постоји један наш
човек који је дошао на такав
начин, остали су дошли индивидуално – каже наш саговорник који је очигледно добростојећи, јер пије виски, а испред њега је пакло ''марлбороа''.
Идентично за све овдашње
кинеске продавнице је то што
власници раде целог дана, али
искључиво на каси.
- Ми не верујемо ником. Али,
није то разлог што ми баратамо
новцем. Једноставно, у питању
су фискални рачуни. Проценимо
ко је обична муштерија и не издамо рачун. Морамо да се сналазимо. Ово не морате да напишете, али и можете, јер то већ
сви знају – каже нам саговорник.
Да је ово истина, могли су
многи Зајечарци да се увере.
Десило се да је купац инсистирао да добије рачун, а Кинез на
каси се толико наљутио, да је по-

чео да виче на њега. То је било
протекле недење у продавници
која се налази у Улици Николе
Пашића.
- Ви Срби не можете ни да
претпоставите какав смо ми народ. Гледамо своја после и буквално нас околина не интересује. Дошли смо да зарадимо, а
сутра, ако овде више не може,
идемо даље. Турска или Немачка, нама је потпуно свеједно.
Ми своју срж, своју националност носимо у себи. Баците нас
у џунглу, бићемо исти као у Кини
или Србији. Не, ви то не можете
разумети...
Наш саговорник каже да су
Кинези, да би опстали у нашој
земљи, склопили прећутни договор да један другоме не сме-

Ми дошли из Кина и ту остати. Нема назад, мора успе
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тају, да гледају само свој посао.
Он каже да се Кинези не друже
међусобно, осим ако нису у
сродству или пријатељи још из
своје државе. Рецимо, разликује им се дијалекат, нагласак,
многе речи, јер је њихова земља
велика, а овде их има одасвуд.
- Важно је да кажем и да ми
не идемо у Кину по робу. Сви набављамо из одређених складишта, и ту нам бива наређено
по којој цени морамо да продајемо. Тешко оном ко то прекрши, више му ниједан наш добављач неће продати робу. То су
велика складишта и налазе се у
три велика ваша града.
Да би неко отишао из Кине,
потребно је много пара. Тај новац сакупља цела фамилија, свако у њој, буквално све до последњег новчића. Јер, онај што
оде, одвешће касније и њих.
- Када нас у Србију доведу
пријатељи или рођаци, они нам
буквално опреме продавницу,
јер ми немамо пара. Сакупи се
њих десетак који су овде дуго,
сакупе новац и дају га новом
трговцу. Заузврат, он им се богато одужи кад ''стане на ноге''.
Односно, даје паре за опремање
продавнице оног ко тек треба да
пристигне, а у некој је вези са
онима који су њему помогли. И
тако у круг – прича нам саговорник.
Постоје велики проблеми
при тражењу станова. Наиме,
Срби зазиру да овим људима
изнајме простор, јер се говори
да спавају по петнаесторо у
соби, да су неуредни, да уништавају намештај ...
- То је нетачно. Уствари, дешава се да у једној просторији
живи нас много, али то је зато
што немамо где другде. Чим се

неко ''загазди'', живи сасвим нормално, као и ви. Схватите, нисмо
ми овде што волимо Србију, нас
је мука натерала да дођемо.
Како сазнајемо, Зајечарци
им изнајмљују станове по вишим
ценама него сународницима.
Један старији господин нам је
казао да је кинеском брачном
пару дао отказ из своје куће,
«јер је много смрдело''. Онда је
појаснио да нису они били неуредни, већ да није могао подносити мирис њихове кухиње, а
кували су свакодневно и ухватила се влага по зидовима.
Посебну причу представља роба коју они продају.
Толико је неквалитетна, да се поломи или поквари убрзо након
куповине. А купци наваљују свакодневно. Мишљења Зајечараца су подељена. Једни сматрају
да су Кинези ''пијавице које користе нашу сиротињу да нам
уваљују свашта'', док други говоре: ''А где бисмо куповали са
овако ниским стандардом?!''
- Морам још нешто да објасним. Наша је земља огромна,
али ми нисмо везани за њу у
смислу ''волимо брда и поља''.
Ми волимо све наше, наше претке, обичаје, кухињу, али нисмо
везани за територију. Овде видим да Срби много полажу на
свој родни крај, што код нас
није случај. Морали смо да одемо, али нам је срце са нашима
тамо. Зашто смо дошли? Па, због
зараде. У Кини зарадимо таман
за храну. Овде можемо уштедети, па - био сам на мору два пута!
И можемо новац да шаљемо нашима. Зар нема и вас који радите у Америци, Немачкој, Аустрији? То је слично. И ви сте
њима уљези.
Карактеристично за кинеске
радње је и то што своје запослене плаћају минимално, од
седам до 10 хиљада динара месечно, и то на по 15 дана. Многи радници оду након неколико
седмица, а многи нису ни пријављени.
- Нормално је у капитализму
да се радници плаћају минимално, онолико за колико пристану да раде. Нека сви зајечарски радници престану да долазе к нама на посао и нека траже,
рецимо, 30.000 динара. Или

ћемо им дати такву плату или
отићи у други град. Видите, проблем није у нама, већ што ваши
радници нису сложни!
Један од најпознатијих кинеских Зајечараца је Цане, како
су га овде назвали. Његова продавница је једна од ретких у
којој се увек добије рачун, и до
сада није забележено да су његове муштерије имале проблема.
И он је једини који хоће да говори за новине. Увек насмејан, каже да га
је овде
довео
брат.
- Најпре сам био код њега
у Београду неколико месеци,
онда смо чули да у Зајечару
нема наших радњи, па
сам дошао ту. Након
извесног времена дошла је
и
моја
жена. У Кини
сам био, не знам
како то да објасним,
доктор за кости. Нисам завршио
ту школу, јер за то нема школе,
већ је у питању пракса. Одлучили смо да дођемо, јер смо тражили боље услове живота. Наша
ћерка, која живи са нама, не зна
ни реч кинеског, а друга, старија,
која живи у Кини код наших родитеља не зна српски. Са старијом ћерком се путем интернета чујемо и видимо сваки дан.
Она је овде долазила, ми одлазимо тамо једном годишње.
Зајечарци су нас лепо прихватили, а овде ћемо бити докле год
има после. Након тога, видећемо, ко то може знати ... - каже
Цане.
Тако, Кинези су око нас и са
нама. Из новчаника нам измаме
последњи динар, продају нам
робу најгорег квалитета. Ипак,
јесу ли они криви кад их је мука
на то натерала или смо за то криви ми, који не бирамо, срљамо и
трошимо последњу пару на оно
што већ наредних дана заврши
у контејнеру?...
Мајданпек је пре око пет година добио прву кинеску продавницу. Са њом, у град бакра
доселила се прва породица, која
је ту и данас, када Мајданпек има
три а Доњи Милановац једну
продавницу.

У Мајданпеку, три кинеске
продавнице у центру града никада нису празне. Претрпане
робом, најразличитије намене, у
свако доба имају потенцијалне
купце, који, богами, купују.
Играчка, шнала за косу,
каиш, кишобран,
нешто

од гардеробе или пак лустер, тепих, саксија за
цвеће – све се може купити у тим невеликим продавницама. Продавачице су, углавном, жене које нису школовани
трговци. Пристају да раде за
само неколико хиљада динара.
Обично и не стигну да питају да
ли су пријављене, да ли им власник уплаћује стаж и осигурање,
а већ одустану, одлуче да напусте напоран, а слабо плаћен посао. На каси раде Кинези: да ли
су чланови једне породице или
партнери у заједничком послу,
тешко је рећи, али да су повезани, видљиво је и по томе што
тачно знају чега има а чега не и
у другим продавницама, а не
само тамо где раде.
- Мајданпек никада није био
град са развијеном трговином,
па смо од увек због куповине путовали у околне градове. И сада
му недостају многе специјализоване и друге продавнице, па
су људи принуђени да купују у
кинеским радњама или путују
због ситница - прича Драгана Петровић (51) и објашњава да, као
и сви, понекад сврати и обично
купи оно што није планирала,
али јој се чини повољно:
- У бутицима великих градова виђала сам производе који
су знатно јефтинији овде, у кинеској радњи. Мој колега је ту купио стону лампу за коју се испоставило да не ради. Сутрадан је покушао да је врати, али
Кинези нису хтели ни да чују.
Ниске или релативно ниске
цене многе су приволеле да купују у кинеским радњама иако се
сви жале да код њих не постоје

рекламације
ни рок трајања.
У Доњем Милановцу на једину кинеску радњу се благонаклоно гледа. Уосталом,
то је једино место у малом
граду где можете купити веш,
где се продаје гардероба и оних
других милион ситница. Ко не
може или не жели да сачека петак, пазарни дан за бувљак, принуђен је да купује у кинеској
радњи или путује на страну. Неколико приватних бутика који су
прошле године отворени, већ је
затворено, јер промета и зараде
није било. Нису издржали конкуренцију Кинеза. Занимљиво је
и да је било покушаја да се отвори још једна кинеска радња.
Иако је изгледало да има квалитетнију робу и била знатно
уређенија, та продавница затворена је после месец-два, јер
је инспекција и финансијска полиција пронашла огромне количине неевидентиране робе,
тако да је Доњомилановчанима
преостала само она стара, у којој
се већ куповало.
За разлику од других средина где се на одређени начин
остварује социјализација тих
наших нових становника, у
Мајданпеку и Доњем Милановцу тога, углавном, нема. Они
живе у Мајданпеку, међусобно
се друже, а са осталима контактирају само пословно. На улици
се не виђају, јер раде по читав
дан, а да ли имају и како проводе слободно време, знају само
они. Репортерски утисак је да су
они овде - само на раду!
28. јун 2007.
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ПОЛИТИЧКА АРЕНА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
СМЕНИО ТРЕНЕРА ТИМОКА
Да у Зајечару све мора да буде како је у својој „паметној“ глави зацртао председник општине Бошко Ничић, потврђују и догађаји у фудбалском клубу Тимок. Ових дана, под притиском председника клуба Ивана Јоковића - Лабуда, а по наређењеу председника општине Бошка Ничића, досадашњи тренер Богиша Стоиљковић - Соћа морао је да поднесе оставку. Човек који је водио тим и са постојећим играчким кадром успео да
сачува место у досадашњем рангу, смењен је, јер му је клуб био важнији од „Јелен“ купа и екипе „Живим за
Крајину - Бошко Ничић“.
Шта се заправо
догодило?
Играче који су се
определили да им је
важније да играју на
поменутом турниру
од борбе за опстанак
у одлучујућој утакмици, тренер с правом
није уврстио у тим,
јер су неколико сати
пре утакмице играли
на турниру.Тренер
очигледно није знао
да „наранџасти Лабуд“
по своје мишљење
иде код председника
општине и да ће „бели лабудови“, како се годинаманазивају играчи Тимока, морати да постану наранџасти.
Спортски радници који познају тренера Стоиљковића, знајући са колико енергије и ентузијазма се он бори
за унапређење спорта, с гнушањем и неверицом су примили ову вест. Ако је и од председника - много је!
Демократска странка Србије
Јован Пенчић

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Поруке које су грађани Србије добили предлозима буџета и пратећих закона о акцизама и порезима не
обећавају Србији најпотребније: реномираи економски развој, радна места за све грађане и социјална правда. Сви ови предлози, који су маска наводног приближавања Европској унији, омогућавају да отворимо тржиште за стране компаније и да наши грађани остану без посла.
И ови предлози као и комлетна политика осовине ДС-ДСС, заснована је на лажима и обманама грађана
Србије. Сетићете се сви: 2001. године аутомобил, 2002. година деца на школовању у иностранству, а 2003. године решено стамбено питање. Сада је 2007. година, а грађани не могу децу више да школују ни у земљи , а
о аутомобилу и стану ћемо у следећем делу саопштеа. Тако је и са оних 100 евра по хектару обећаних од Ђелића у кампањи.
Желимо да обавестимо јавност о првим потезима власти који значајно оптерећују и онако тежак живот
грађана. Уводи се акциза на ауто гас у износу од 6 динара до 31. децембра 2007. године, а 10 динара од 1. јануара 2008. године. Повећава се акциза на цигарете са „најпопуларнијом ценом“. Укида се акциза на увозне сокове и безалкохолна пића и изједначавају се са произвођачима у земљи. Није ни чудно што имамо оволики
спољнотрговински дефицит и оволико људи без посла када ћемо и сокове углавном увозити.
Ослобађање од плаћања пореза при куповини првог стана је ограничено квадратуром, брачним стањем,
новоградњом и слично па је број потенцијалних корисника ових олакшица изузетно мали. Није љуима кључни проблем неколико хиљада евра за порез, већ неколико десетина хиљада евра за цену стана. Дакле ради
се само о трапавом и неискреном спровођењу једног предизборног обећања.
Понашање државне власти је изузетно комотно и непримерно ситуацији у привреди и међу грађанима.
Много је простора за штедњу и смањење јавне потрошње: поотову ако имамо у виду да се буџет пуни од потрошње, а не из производње.
Председник окружног одбора
Стефан Занков
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ИЗБОРНА
СКУПШТИНА ОО
ДЕМОКРАТСКЕ
СТРАНКЕ
У недељу, 17. јуна 2007. године, одржана је изборна Скупштина општинског огранка Демократске странке у Зајечару.
Бирани су председник и чланови Општинског одбора Странке
(ООДС ).
Кандидати за председника
ООДС у Зајечару били су др Љубиша Ђорђевић и Небојша Јовановић - Каланац.
За чланове ООДС од 45 предложених требало је изабрати
35 чланова. Извршни одбор Демократске странке је на осонову укупног броја чланова ДС у
Зајечару одредио колико чланова може да има стални састав ООДС.
Да би се уопште одржали избори у огранцима Странке, неопходно је спровести процедуру
предвиђену Правилником о изборима у Демократској странци.
Право да бира и буде биран/а на место председника/це
и члана/ице ООДС има члан/ица
општинског огранка који/а има
пребивалиште, односно боравиште, дуже од шест месеци на
територији општинског огранка
и време проведено у чланству
Странке дуже од шест месеци у
односу на датум одржавања избора.
Кандидат/киња за председника/ицу општинског одбора
може бити сваки/а члан/ица општинског огранка кога/ју предложи општински одбор или 10%
чланова/ица општинског огранка. У овом случају ООДС је за
председника предложио др Љубишу Ђорђевића, јер је његову
кандидатуру подржало својим
потписима близу 1000 чланова
Странке. Небојша Јовановић је
скупио нешто преко 200 потписа чланова Странке, што је чинило минимално потребних 10
%.
Кандидат/киња за члана/ицу
општинског одбора може бити
сваки/а члан/ица општинског
огранка кога/ју предложио оп-

штински одбор или 3% чланова/ица општинског огранка.
Уз предлог др Ђорђевића
стало је 35 чланова/ица Странке кандидата и кандидаткиња за
чланове/ица сталног састава
општинског одбора, а уз предлог Небојше Јовановића од могућих 35 само 10 кандидата је
поднело своју кандидатуру. Односно,
сваки
предлагач има
право да
предложи
онолико кандидата/киња
колико
се
бира.
Од 2047 чланова ДС у Зајечару који су имали
горе поменуте
услове како би могли да бирају, на непосредне изборе
изашло је 875 или
43%. Да би изборна
Скупштина успела, излазност мора бити преко 30% чланова општинског огранка са правом
гласа. С обзиром на то да је
спровођење Изборне скупштине на овај начин, дакле кроз
непосредне изборе - сваки члан
Странке гласа –, технички врло
захтевно, овакав одзив је задовољавајући. Изборна комисија
је одлучила да се гласање спроведе на два места у граду и у 5
сеоских насеља: Грљан, Грлиште, Халово, В. Јасикова и Салаш.
Из техничких разлога није могло бити више бирачких места,
тако да су остала села која су
најближа поменутим гласачким
местима ту и гласала.
Треба истаћи да је после
Београда и Крушевца Зајечар
трећи град у Србији који је на
овај начин спровео непосредне
изборе за органе Странке. То је
уједно била реализација обећања које је на последњем Конгресу Странке дао г. Борис Тадић
– сви избори за органе и руководиоце Странке биће непосредни – сваки члан ће имати
право непосредно да бира.

Од 875 чланова/ица Странке
који су гласали важећих листића је било 796. За др Ђорђевића
је гласало 629 или 79%, а за Небојшу Јовановића 167 или 21%
важећих гласова чланова/ица
изашлих на гласање.
Остало су

били неважећи листићи.
За чланове/ице Општинског
одбора изабрано је свих 35 чланова/ица који су подржали др
Ђорђевића за председника
ООДС у Зајечару. Ниједан од 10
кандидата који су подржали Небојшу Јовановића нису добили
потребну већину. Међу предложеним за чланове/ице ООДС
највећи број гласова добио је др
Љубиша Народовић са 612 гласова, а 35. на листи је Томислав
Удовичић, који је добио 466 гласова. Кандидати за чланове
ООДС који су подржали Небојшу
Јовановића добили су од 226
гласова, колико је добио 36. на
ранг листи, до 177 колико је добио последљи на листи. Занимљиво је да је Небојша Јовановић
добио мање гласова и од последњег на листи кандидата за
чланове ООДС.
Значај ових избора,
осим поменутих, има и друге
димензије. Иза Небојше Јовановића и 10 кандидата које је
његов изборни штаб предло-

жио стајали су они који се нису
слагали са политиком досадашњег руководства ООДС у
Зајечару. И то није
ништа

необично за
Демократску странку.
Необично је оно што су истакли
у свом летку који су делили члановима Странке. Успут буди речено, они који се баве штампањем оваквих летака рекли су
нам да у тиражу од 1000 примерака овакав летак кошта око
30.000 динара! Досадашње руководство ООДС није имало ни
приближно материјалне могућности да нешто слично штампа. И зашто би? Њихова легитимација је сталан рад са члановима на терену кроз месне одборе и кампањом од врата до
врата. Тај рад није почео пред
ове локалне страначке изборе,
већ много година уназад. Но, да
се вратим на констатације које
су изнесене у летку, а за које су
веровали да су тачне и да ће их
већина чланова Странке подржати. (цитат) :“Наш тим је проценио да је досадашње руководство зајечарских демократа
остало без енергије, стало на
пола пута и претворило се у
немоћне критичаре збивања у
граду.“(подвукао аутор текста)
Како су чланови Странке оценили овај њихов став, најбоље

показују резултати гласања: не
само да њихов предлог за председника ООДС није прошао него
је добио једну петину гласова, а
за чланове ООДС није прошао
ниједан кандидат.
Друга занимљива тврдња
у летку Небојше Јовановића
је следећа дилема (цитат)
“Пред демократама је
избор:
•
досадашњи
курс
или
•
ПУТ БЕЗ ПОЛИТИКАНТСТВА којим
нас је водио Зоран
Ђинђић“ ( подвукао
аутор летка )
Узети себи за
право и тврдити
да си ти следбеник идеје и визије
Зорана
Ђинђића, како
то
тврди
својим потписом Небојша Јовановић, и
то ставити у предизборни летак
пред унутарстраначке изборе је,
најблаже речено, дегутантно. И
овај покушај је остао само покушај. Демократија је да, и кад се
не слажеш са већином у политичкој опцији чији си члан, то
своје мишљење изнесеш унутар.
Ако твој став остане у мањини,
дужан си да спроводиш ставове
већине. Али, износити неистине
у јавност о раду унутар Странке,
није демократија већ покушај
блаћења неистомишљеника.
Новоизабрани председник и
чланови/нице ООДС у Зајчару
наставиће са истим жаром свој
политички ангажман са жељом
да капитал од седам хиљада
гласова на протеклим републичким изборима претвори у
десет хиљада гласова на предстојећим локалним изборима. То
ће омогућити да људи окупљени око Демократске странке и
чланови и симпатизери преузму
одговорност за вођење Зајечара путем којим су многи градови у Србији већ давно кренули,
а које воде људи из редова Демократске странке.
Портпарол ООДС у Зајечару
Др Предраг С. Марушић
28. јун 2007.
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АФЕРЕ

КЊИЖЕВНА МАФИЈА
У СРБИЈИ

• Чланови удружења Српских издавача оптужују бившег председника скупштине Србије Предрага Марковића, иначе власника издавачке куће “Стубови културе”, да влада књижевном
мафијом у Србији и да онемогућава рад овог удружења
Бору је средином јуна одржан сада већ традиционални Сајам књига. Боранима
је своја издања представило
више од осамдесет издавача из
целе Србије, и грађани су итекако били задовољни понудом.
У жељи да од представника самих издавача сазнамо колико су
се грађани Бора интересовали
за књиге и шта се највише куповало, дошли смо до информација које су нас одвукле на савим другу страну. Предста-

У
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вљајући нам издања свих издавачких кућа, продавци на Сајму
су нам са горчином испричали
са којим тешкоћама се сусрећу
на путу да продају књигу. И
управо у том делу разговора је
поменут израз који нас је изненадио – књижевна мафија! Поред свих постојећих мафија које
сасвим успешно раде, или су
радиле, у Србији, пре свих: друмска, нафтна и остале, сазнали
смо да ништа мање у Србији
није активна ни књижевна ма-

фија. Чиме се све бави књижевна мафија у Србији, који јој је
циљ и путем којих метода остварује своје намере, сазнали смо
од Жељка Лазаревића, члана
Удружења српских издавача.
- У Србији постоји близу 700
издавачких кућа. 359 издавачких
кућа је нашло заједнички језик
и основало Удружење српских
издавача и управо то Удружење
и организује овакве сајмове
књига по градовима Србије. Одмах након ових података ћу вам

•

Д. Стојадиновић

Жељко Лазаревић

рећи да, такође у Србији, постоји
и неколико финансијски веома
јаких издавачких кућа. Пре свих
је ту издавачка кућа «Стубови
културе». Опште је познато да је

власник «Стубова културе» бивши председник Скупштине
Србије Предраг Марковић објашњава детаље Жељко Лазаревић.
- И све не би било толико
страшно да господин Марковић није донедавно био члан
нашег Удружења. Преко функције до које је дошао обезбедио
је само себи профит и од тада
више никада није дошао к нама.
И све опет не би било тако
страшно да он својим везама
не жели да онемогући рад нашег
Удружења и да спречи одржавање управо оваквих манифестација као што је овај Сајам
књига у Бору. И то из разлога да
би продао више својих књига.
Одмах ћу вам рећи да има градова где су сајмови отказани, јер
је Марковић успео да убеди руководства општине да их откажу.

Толико је моћан - објашњава
Лазаревић, додајући да их у
дневној штампи Марковић назива књижевним чергарима, јер
по градовима Србије одржавају
сајмове, где продају
књиге на оваквим
приручним столовима.
- Погледајте
овај призор. Пуно
књига, заинтересовани читаоци и, што
је најважније, попусти и до 50 одсто.
Шта ћете лепше! Међутим, све се то не
свиђа господину
Марковићу и његовим компањонима.
Остварио је путем
политике такав утицај, да су му многи
директори захвал-

ни што су на тим местима. И сада Марковић само окрене број
телефона и каже број
књига које то предузеће треба да откупи.
Директори све то поделе после као сувенире. Дакле, нису
књиге важне, него новац. А највећа зарада, наравно, иде «Стубовима културе» –
каже Лазаревић.
Без обзира на све
ове тешкоће, Лазаревић је изразио спремност да се и даље
боре против свега
тога и најважније је,
према његовима речима, да књига увек буде доступна читаоцу. Само путем
оваквих сајмова то се може
остварити.
Да је то заиста тако, по-

тврђују и подаци са самог Сајма
књига у Бору. Како истиче Лазаревић, није са неким одушевљењем дошао у Бор, знајући да
финансијска ситуација грађана
није идеална. И ту га је сачекало
изненађење.
- Не могу да верујем колико
се Борани интересују и колико
купују књиге. Ако вам кажем да
смо боље прошли него на претходном сајму у Панчеву, све ће
вам бити јасно. Продали смо
више књига него тада. Борани су
пријатни, и нагласио бих да
смо овде доживели најбоље гостопримство у Србији. Посебно
од људи из Народне библиотеке, која је све ово и организовала. Хвала свима! Управо нас
читаоци и подржавају да се боримо против оних који желе да
угуше овако нешто - закључује
Жељко Лазаревић, члан Удружења српских издавача.

МАРКОВИЋ СЕ
БРАНИ ЋУТАЊЕМ
-Сигурно сте приметили
да последњих месеци уопште
не дајем изјаве за медије. Без
обзира ко шта рекао о мени,
једноставно не желим да дам
било какав коментар. И надаље
ћу се држати тог свог принципа, тако да ништа нећу рећи ни
за ваш недељник ''Тимочанин''
– рекао нам је Предраг Марковић у телефонском разговору, упитан да прокоментарише
оптужбе Жељка Лазаревића и
Удружења српских издавача.
28. јун 2007.

13

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!

ЛЕПЕНСКИ ВИР
Да би се истражило једно малено насеље из епохе млађег каменог доба, отпочето је 1965. године са археолоским ископавањем на ниској дунавској тераси покрај Лепенског Вира. У том тренутку нико није ни слутио да је ово место, које се налази у беспуцу Ђердапа, некада било и средисте једне од
најсложенијих и најблиставијих култура праисторије. То је постало јасно тек 1967. године.
У тој су години, испод насеља првих земљорадника и сточара из раздобља од 5300-4800
год. пре н.е., откривени споменици који су изненадили цео свет; у седам великих, сукцесивно подизаних насеља риболоваца, ловаца и скупљача хране (Прото-Лепенски Вир 1,
Лепенски Вир 2), нађени су : бројна плански грађена станишта, гробови који документују
чудне погребне ритуале, обиље мајсторски изграђених алатки од камена, кости и рога,
разноврстан накит, плочице са урезаним знацима сличним писму и монументалне скулптуре од камена. Одмах се могло установити да су све ово остварења од пре 5300. год. пре
н.е., а то је значило да су риболовачко-ловачке заједнице које су насељавале терасу покрај
Лепенског Вира прве у Европи успоставиле сложене привредно-друствене односе, прве
оствариле архитектуру особеног стила и прве моделовале монументалне скулптуре од
џиновских облутака. Тако се Лепенски Вир 165, 1967. години појавио на археолошкој карти
Европе као изузетно значајан, али и сасвим усамљен културни центар; његови споменици, тако необични и тако загонетни, тада
су само указивали да у будућности треба очекивати сличне археолошке споменике који ће учинити разумљивим све оно што је
остварено на овој малој дунавској тераси...

Наградно питање:
Које године се Лепенски Вир појавио на археолошкој карти Европе ?

ДРУГО КОЛО - КУПОН 4
Тачан одговор је
Име и презиме
Адреса
Телефон
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АФЕРЕ

ШТА ЈЕ ОТКРИЛО ЈЕДНО ПИТАЊЕ БОЉЕВАЧКОГ ОДБОРНИКА

СВЕ ПОКРАДЕНО У ФАБРИЦИ ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
• Наизглед једно обично питање одборника Миће Мицаревића
о евентуалној крађи опреме у Фабрици за пречишћавање отпадних вода указало је да је на помолу, можда, откривање крђе
века у Бољевцу. Ово била и најважнија тема последње седнице
одборника
аизглед једно обично питње одборника Миће Мицаревића о евентуалној
крађи опреме у Фабрици за пречишћавање отпадних вода указало је да је на помолу, можда,
откриће крађе века, па је ово
била и најважнија тема последње седнице одборника Бољевца.
Бољевчани су, бар према
ономе што се на последњој одборничкој седници чуло, после
петнаест година од почетка изградње фабрике за пречишћавање отпадних вода, као прве
етапе у изградњи градске канализације, много даље од овог
најзначајнијег комуналног објек-

Н

та него што су то били пре петнаест година. Тако ће градић
под Ртњем и даље остати једино
општинско место у Тимочкој
Крајини које нема централни канализациони систем.
Изградња је почела далеке
1991. године, са предрачунском
вредношћу од четири милиона
и 2оо хиљада динара. Линије
воде и муља су рађене током те
и наредне године, а онда је наступио прекид од три године. До
две хиљадите године објекат
није у потпуности завршен, а
Извршни одбор СО Бољевац је
споразумно направио раскид
уговора са Водотехником из
Београда, која је предала кљу-

чеве општини од завршене
управне зграде. Од 2000. до
2004. године изградња је поверена књажевачкој Ерозији, а Извршни одбот општине је поново
поверио радове београдској Водотехници. Само месец дана после потписивања овог уговора,
Извршни одбор је овај уговор
поништио и за новог извођача
радова је изабрана зајечарска
Водоградња. После тога ништа
није рађено на Фабрици за пречишћавање отпадних вода, а
прве крађе на постројењима и
зградама су пријављене 2005. године. Решењем садашњег председника Општине др Нрбојше
Марјановића, а на предлог од-

•

Р. Миладиновић

Мића Мицаревић

борника, подстакнутих питањем
Миће Мицаревића, формирана
је комисија да испита у каквом
су стању грађевински објекти и
опрема у коју је уложено близу
пет милиона динара .
- Иако ова фабрика толико
година није била ограђена, није
имала никакво обезбеђење, па
је велики део опреме покраден
и руиниран у процентима између 80 и 90 посто - рекао је у
свом извештају бољевачким одборницима Звездан Милићевић, председник комисије.

ЗА СВЕ „КРИВИ „
СОЦИЈАЛИСТИ !
Буру смеха, али и огорчење појединих одборника је на
последнјој одборничкој седници изазвао одборник Љубиша Саватијевић, који је
своју дискусију започео речима:
- Ја мислим, да су за све
ово „криви“ социјалисти, јер
да они нису започели изградњу овог објекта нека господа не би имала шта да краду !
Неки од одборника су због
тога и напустили седницу.
Покрадена Фабрика за пречишћаванја отпадних вода или „Скадар на Арнаути“ узбуркала бољевачкзу јавност
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ПУЛС АСВАЛТА

ПОНОСНО ЈЕ ПРЕДСРТАВЉАО СВОЈУ ЗЕМЉУ И ГРАД

МАЈСТОР КАРАТЕА
И БРЕЈК ДЕНСА
•

• Као врхунски каратиста освојио је преко
60 медаља и био троструки првак државе,
а касније један од пионира Брејк денса у
нашем граду
ноги наши суграђани
Марка Дробњаковића
знају као врхунског каратисту, а и као једног од пионира брејк денса у Зајечару. За
време активног бављења каратеом освојио је преко 60 медаља,
на
домаћим
и
међународним такмичењима, а
био је и троструки првак Југославије. Бавећи се брејк денсом, био је првак државе и 15.
на светском првенству у Немачкој 2004. године.
Карате је почео да тренира
са седам година. Овај спорт је
изабрао зато што је волео филмове у којима се велича овај
спорт и акционе хероје попут
Ван Дама, Чак Нориса или
Бруса Вилиса. Отац га је одвео
на први тренинг, а касније му је
био велика подршка и терао га
да тренира како не би кренуо
странпутицом. На почетку свог
спортског стажа био је члан Карате клуба «Тимок», касније је

М

овај колектив мењао име у КК
«Сунце» и КК «Исток», а данас
носи назив Градски карате клуб
Зајечар. Тренер му је био Мирослав Радојковић.
- Када сам отишао на први
тренинг карате клуба, допало
ми се оно што сам тамо видео и
убрзо сам постао стални члан.
Једина жеља тада ми је била да
освајам медаље и пехаре и напредујем - прича Марко. Први
већи успех остварио је 1994. године на такмичењу у Зајечару,
где је освојио две сребрне медаље у катама. У петом разреду
је постао власник црног појаса,
а касније и звања мајстор
црног појаса други дан. Оно
што Марко посебно истиче
када упоређује данашња такмичења и она на којима је он
наступао, јесте разлика у квалитету такмичара. - Тада је била
много већа конкуренција и постојала је само једна званична
карате федерација. Данас, ме-

Дробњаковић у холу славних

ђутим, има неколико федерација које не могу да постигну
договор међу собом, па зато и
карате не може да постане
олимпијски спорт. Данашњи карате је на најнижој лествици и
питање је да ли ће
некад да поврати
стари сјај. - Због
добрих резултата
које је постизао,
1998. године је био
проглашен за спортисту града, а већ
1999. године је постао државни првак
и ушао у репрезентацију. Имао је и неколико освојених
првих
места
у
Србији, али оно на
шта је највише поносан, јесте звање
троструког првака
Југославије у борбама. Посебно је занимљиво то како је
Победници екипног првенства Југославије, Зајечар 24. 10. 1999. године

16

28. јун 2007.

М. Богдановић

Марко почео да се такмичи у
овој карате дисциплини. – Годинама сам се такмичио само у
катама, јер нас тадашњи тренер
уопште није спремао за наступе у борбама. Ја сам на тим
елементима радио са другим
тренером, Драгославом Николићем, и на једном државном
првенству сам решио да се окушам и у тој дисциплини. На
првенству Југославије сам, ни
сам не знам како, имао веома
лош резултат у катама, па сам
решио да идем на све или
ништа. Имао сам пет борби, али
сам већ после прве имао три
поломљена прста на нози.
Стиснуо сам зубе и освојио
прво место. Од тада сам почео
да нижем успехе и у борбама каже Марко. Док није престао
да се такмичи, био је најбољи у
Југославији. и годинама су само
његове медаље улазиле у
зајечарски клуб.
Бавећи се овим спортом,

обишао је целу Србију, бившу Југославију
и Мадјарску. Међутим, оно што је највише
утицало на даљи ток његове каријере,
нема везе са спортом. - Као првак Југославије, добио сам позив за Светско првенство на Сицилији. Пошто је то било
деведесетих година, новац је представљао
највећи проблем, те нисам отишао! Ипак,
оно што ме је највише разочарало, јесте
што нисам био у могућности да отпутујем
ни на следеће Светско првенство, које се
одржавало у Токију, у Јапану. Нико ми није
изашао у сусрет, па ни Општина, и изгубио
сам могућност да се окушам у надметању
са најбољим светским каратистима. –
Када је престао активно да тренира, добијао је позиве да постане тренер и ради
у реномираним клубовима попут београдске Црвене звезде и Партизана. Ипак, схватио је да као тренер не може много да
напредује и да неће бити довољно плаћен,
па је срећу окушао у неким другим спортским дисциплинама. Једно време се бавио
кик–боксом, али је то било више рекреативно, да би недуго затим открио брејк
денс. Почео је као средњошколац, и то
тако што је гледао спотове на МТВ–ју и покушавао да копира покрете. Затим је окупио другове који су били заинтересовани
и њих седморица су даноноћно вежбали
око годину дана. Обично су тренирали испред Техничке школе, где су их пролазници посматрали са чуђењем, јер је ова
дисциплина била још релативно непозната. На почетку је било много повреда,
јер су били самоуки и требало им је више
времена да би неку кореографију одрадили у потпуности. Први запажен наступ
су имали 2002. године у Београду на Ваилд
Стајил такмичењу, које важи за незванично
Улични шоу на платоу испред Аифелове куле
државно првенство. Освојили су шесто талентовани за брејк денс, наставили су да денса у Зајечару. Како сам каже, намера му
место од 12 екипа. Када су увидели да су тренирају још јачим интезитетом и већ је да у Зајечару оформи клуб у којем би раследеће године остварили бољи пласман дили стручни људи који би имали чему да
чак и од неких прекаљених асова. - Године науче децу која желе да се баве спортом.
2004. остварили смо најбољи резултат
када смо постали прваци Србије и квалификовали се за Светско првенство у Бремену, у Немачкој. Тада нам је Општина
изашла у сусрет и омогућила нам да отпутујемо на ово такмичење, са којег смо донели само лепе успомене. Такмичење смо
Осим што је био успешан каратист,
завршили на 15. месту од четрдесетак добре резултате је имао и у брејк
екипа из целог света. - После овог такми- денсу, а бавио се и многим другим
чења отвориле су им се многе могућности,
спортовима. Ипак, вајкадашња жеља
снимали су спотове за неке домаће групе и
му је била да постане ватерполист. –
појављивали се на МТВ–ју.
Данас се Марко брејк денсом бави Једноставно, од малих ногу сам
само из чистог задовољства. Рекреативно волео воду, па сам тако заволео и ватренира и карате, а и неке друге спортове. терполо. Али како у нашем граду ниИма велике планове за будућност, раз- када није постојао ватерполо клуб,
мишља да формира сопствени карате
није било ни могућности да се окуклуб, а тренутно је у преговорима са плесним клубом Ла Луна из Јагодине, под чијим шам и у том спорту - прича Марко.
Показни став некадашњег мајстора
би покровитељством водио секцију брејк

НЕОСТВАРЕНА ЖЕЉА
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ИЗ АРХИВА

ИЗ НАШЕ ИСТОРИЈE

КАКО ЈЕ ТО НЕКАД БИЛО
Ни пуне две године касније,
у време Српскобугарског рата,
Зајечар је постао војнички логор, зграда Гимназије заузета за
војничке потребе а настава прекинута. По завршетку рата сиромаштво је натерало многе
ђаке да потраже службу и да се
никад више не врате у школу.
Септембра 1912. настава је
прекинута на самом почетку
школске године Балканским ратом. У школској згради је поново војна болница, а наставници
и ученици су на заједничкој,
патриотској дужности. Директор школе и два наставника су
командири јединица у Моравској дивизији. Осталих 14 наставника је у позадинским јединицама, заједно са ученицима
старијих разреда: раде у пошти,
болници, комори, на железници.
Један од наставника, Бошко Валовић, није се вратио из рата.
Рад у школи, по завршетку рата,
настављен је постепено – онако
како се празнила војна болница.
Ученици учесници рата преведени су у старији разред.
За почетак школске 1914/15.
године наставници и ученици се
нису могли ни састати. Почео је
Први светски рат и све је било
заузето одбраном земље и слободе. Зајечар је окупиран. Окупаторска бугарска власт, почетком 1916. године, добошем, кроз
улице, преноси наредбу да се

одрасла деца имају вратити у
школе. Две наредне године бугарска власт ће покушати да организује наставу на бугарском
језику. Нешто ђака, враћених
силом и страхом у школу, сматрало је поносом не слушати
туђе учитеље а подвигом преварити их. Већ на први глас о успостављању солунског фронта,
ученици су се разбежали из
школе.
Одлазећи, окупатор је пљачкао и уништавао све што је могао: из школе су однесене клупе,
табле, учила, пећи, прозори,
врата, олуци... Школа је остала
пуста и јако оштећена. Школска архива је потпуно уништена.
Спаљен је сваки лист хартије
писан српским језиком.
Три године су наставници и
ученици били расути по свету.
Неки од њих су заувек остали по
албанским гудурама, дубинама
Јонског мора, на солунском
фронту, у Африци, Француској и
ко зна где још. Из рата се није
вратило шест наставника и десетине ученика. Када је Гимназија 1919. почела са радом, међу
уписаним ученицима било је
њих деведесет чији су очеви изгинули у рату.
Последице рата отклоњене
су, колико је то уопште било
могуће, тек после петнаест година. Тако обновљена, дочекала
је Гимназија, само две деценије

Трг у Зајечару
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касније, нови светски рат. И опет,
из храма посвећеног науци и
отаџбини излазе ђаци, а у њега
улазе окупаторски војници. У
току рата школа је двапут пресељавана. Ветрови рата дували су са свих страна и свом жестином зајечарском Гимназијом.
Однели су бесповратно животе
четири професора и тридесет
ученика.

Зграда суда у Зајечару

Почело је ново доба. Ђаци су
носиоци поратне обнове. Нема
ни тешких ни неважних послова.
У Тимочкој омладинских бригади, у тешким зимским условима
раде и гимназијалци. Месец
дана раде на Џановом пољу.
Нижу се ударничке радне акције ... Школске године завршавају се незаобилазним слетом за
Дан младости и наградним једнодневним екскурзијама до
околних села или Гамзиградске
бање. На позитивним примерима најбољих уче се остали. „Дефетизам” се отклања „другарском критиком” а и „јачањем колективног духа и морала”. У школи се води „оштра борба
против слабих резултата у
раду, вербализма и каћиперства и монденства наших ученика”.
Али баш то, изглед и одевање, навике и понашање,
постаће обележје сваког новог доба, а ученици ће бити
ти који ће га први понети и
донети у школу. Тако је увек
и било. Биће критиковани
па, са временом, општеприхваћени шушкавци, жипони, штикле, шминке, супер-рифле, дуге косе код
дечака, мини сукње код де-

војака, џинс, најке, старке... Слушаће се рокенрол, поп, рок,
хеви-метал... У школу ће увек
стизати неки нови клинци и писати писмене задатке са темом
„Наш пут до слободе био је дуг
и тежак, али нам не дају да будемо своји на своме”.
Погрешна мисао, а још више
њени послушни следбеници или
наопаки тумачи, направе више
штете него стихија.
Да би се исправила
заблуда тренутка,
често су потребне
године и деценије.
Без ваљаног разлога, школске 1959/60
године Гимназија је
исељена из своје
зграде у неодговарајућу и адаптирану зграду, а потом у нову, али као да је дух
Гимназије остао у старој згради.
Носталгија се стално преплиће
са надом да ће се Гимназија вратити том свом духу и завештању
записаном у темељу и на прочељу; за добро науке и отаџбине.
Реформаторским потезима
стратега нашег образовања,
1977. године све Гимназије су избрисане из регистра школа. Утопиле су се у бесконачни попис
усмерења, струка и занимања, у
„школовање по гранама”. Наредних десет година име Гимназије ће се са сетом помињати
на сусретима генерација и, стидљиво, у жељама многих да је
опет буде.
Заблуде, на срећу, не трају
дуго. На стопедесетогодишњицу
од свог оснивања зајечарска
Гимназија је поново доживела
судбину феникса: ниче из пепела обогативши своју историју
и нас сазнањем да је трајнија од
људских заблуда. Њен живот
саткан је од живота свих њених
ученика, а она увек иде ка својој
будућности.
Борко Мирковић,
професор српског језика,
просветни саветник

PRAVOSLAVQE - PRAVO@IVQE

Одступање од Бога

MAGIJA I VRA^AWE

анас на самом почетку 21.
века, у време моралне,
друштвене и вредносне
клонулости, у нашем хришћанском народу, нагло се шири једно велико зло-магија или врачање. Лажни пророци, видовњаци, астролози и спиритисти-призивачи "духова" су масовна појава
данас. Појављују се још у последње време многи људи са необичним способностима лечења,тзв екстрасенси ("биоенергетичари" и "исцелитељи"). Стално
су на радију и телевизији. Новинари и уредници програма их
стално пропагирају. Овако незнање а још горе, злонамерно
кварење истине је врло опасно.
Магију деле на црну и белу, па је
тобож та бела безазлена. Некадашњи врачари, магови и чаробњаци су променили име али је
суштина остала иста. Форма је
промењена, али је суштина остала иста. У питању је исти зли "погађачки дух", кога је Св. ап. Павле
изгонио из људи. "А кад се Павлу
досади, окрене се и рече духу: Заповедам ти именом Исуса Христа,
изађи из ње! И изађе у тај час."
(Дела ап.16,18)
Магија, иначе није нова појава

Д

у животу савременог човека. Њу
је још св. пророк Мојсије у свом
закону строго забрањивао. " Не
обраћајте се врачарама и
гатарама, нити их питајте, да се не
скврните о њих ".(V Мој.18,10-11)
Одувек је било оних, који су се
трагајући за оним што се скрива
иза материјалног и видљивог,
бавили магијом (врачањем) и тако
пристајали на сарадњу са злим
силама. Врачање је самoвољно
настојање да се рашире предели
знања о загробном свету, да се
отворе врата вечности лажним
кључевима. Сваки онај који је на
крштењу,приступању у црквену
заједницу дао обећање да ће
бити веран својој Цркви и Богу,
пристајањем да он сам врача или
да му други врача чини смртни
грех. Они свесно крше прву од
десет Божијих заповести, закона
Божјег: "Ја сам Господ Бог Твој:
немој имати других богова осим
мене." (II Мој.20,2-3)
У Светом Писму и Св.Предању
откривено је све што је неопходно
за човека и његово спасење. До
правог знања о тајанственом,
Божанском свету је могуће доћи,
али никако и никада магијом,
него увек и једино Богопозна-

њем. Живећи у Цркви коју је сам
Господ Христос основао да би
нам отворио пут спасења из овог
у онај свет. Наиме ми се на Св. Литургији кроз Св. Причешће, у
тајни хлеба и вина реално сусрећемо са Христом. То је једини и
прави пут до Богопознања и једини пут ка правој и здравој духовности. Све остало је демонска
превара. Сам Господ нас упозорава да не верујемо самозваним
месијама и лажним пророцима
речима: "А ко се обрати врачарама и гата-рама, да чини прељубу
са њима, окренућу лице своје насупрот њему, и истребићу га из
народа његова" (III Moj.20,6)
Међутим, и поред ове поражавајуће истине многи људи данас се често обраћају врачарама
и гатарама, видовњацима, астролозима да би има они "помогли"
у невољама. Као разлог за то често се наводе:велика породична
туга или невоља, материјална
беда услед незапослености, несналажење у сложеним друштвеним ситуацијама, када људи не
могу да схвате где је истина. Разлог је врло често и формални однос према вери, маловерје или
недовољно познање Цркве као

ПРАЗНИЦИ
СВЕТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИК КНЕЗ ЛАЗАР  ВИДОВДАН
едан је од српских великаша који су владали српским царством после Душана Силног. По смрти цара Уроша, патријарх Јефрем је, тадашњег кнеза Лазара, крунисао за
српског цара. Лазар је слао: изасланство у Цариград са монахом Исаијом и молио да
се скине анатема са српског народа. Саградио је
многе цркве, а најпознатије су Раваница и Лазарица. Обновио је Хиландар и Горњак, а био је ктитор и руског манастира Пантелејмона,
Лазар је стално ратовао са тадашњом моћном
турском силом, али је, 28. јуна на Косову, српска
војска изгубила битку, а турски цар Мурат посекао је светог мученика Лазара. Тело му је пренето
и сахрањено у његовој задужбини Раваници код
Ћуприје. Када је почела сеоба Срба, народ је
носио са собом и његове свете мошти и склонио
их у манастир Раваницу на Фрушкој гори. За
време Другог светског рата 1942. године, његово
тело пренето је у Београд, где је почивало све до
1988. године, када је преко свих српских земаља и
области кренуло поново на Косово у ман. Грачаницу. Одатле је
1989. пренето у Лазареву задужбину ман. Раваницу, код Ћуприје,
где и данас почивa.

Ј

установе Христове, као заједнице
Бога и човека.
Још једна велика магијска заблуда-астрологија просто хара
данас у свету. Сакривена иза вела
некакве научности она масовно
обмањује људе. Својим погађањем шта се десило са одређеном
особом у прошлости и шта ће са
њом бити у будућности,астрологија наводи људе да верују да им
је судбина неизбежно одређена
звездама. То је чврсто убеђење,
код многих данас, нажалост, да је
све што се до сада догодило у животу, морало да се деси. Сви њихови поступци су били и биће
неизбежни и просто речено негде
"зацртани" Овако размишља човек–роб судбине. Творац наш,
Бог, није неминовност, него је
Љубав. Бог ништа не жели да наметне човеку. Када би Бог човека
присилио на добро, Он би му
тиме одузео слободну вољу, претворио га у робота, а Он би сам
престао да буде Љубав, престао
би да буде Бог. Зато је човекољубив Бог човека и створио слободним, даровао му је слободну
вољу да изабере да ли ће да заједничари са Њим, односно да у
заједници са Богом постоји вечно.

О БОГУ И О ЉУДИМA
Самољубље није љубав него болест, и то тешка болест,
која неизоставно вуче за собом и друге болести. Самољубив човек испуњен је завишћу према онима који
су бољи од њега, или богатији, или ученији, или поштованији међу људима. А са завишћу иде нераздвојно и гнев, као пламен уз огањ, потајни гнев који овда
– онда избије, и избивши објављује сву ругобу болесног срца људског, затрованог отровом самољубља.
Љубећи једино самога себе, човек не љуби ни Бога,
ни чивека.Он чак не љуби ни човека у самом себи, он
љуби само своје мишљење о себи, своју самообману.
Свети Владика Николај
охридски и жички

ПОНАШАЊЕ У ЦРКВИ
Ако имамо какав проблем, сачекајмо да се заврши
служба у цркви, па се онда обратимо свештенику да са њим поразговарамо, да добијемо духовни савет.Такође,за све што
нам је нејасно или непознато из области
наше вере и духовног живота, обратимо се
свештенику.

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

28. јун 2007.

19

MОЗАИК

У КАНЏАМА ЂАВОЛА

СЕДАМ ГОДИНА
ЖИВОТА У ТРАНСУ

• Сузана Божиновић
• Зајечарац Драган Кољевић(30) провео је шест и по година као Јеховин сведок. Повредио је, каже, све који га воле, а умакао је својим
менторима захваљујући болести
Најпре смо само „филозофирали“, а онда је почело право испирање мозга, толико перфидно, да нисам ни приметио како сам се стопио са њима, почиње своју исповест Зајечарац Драган Кољевић, бивши
Јеховин сведок.
У то време радио сам у избегличком кампу у
Грљану код Зајечара, и једног дана сам случајно, од
једног избеглице, добио неке занимљиве часописе
који су говорили о смислу живота.
Заинтересовао сам се, и преко адресе која је
била у тим листовима, наручио још литературе. Након

пар дана испред моје куће зауставио се аутомобил из
кога су изашли муж и жена, лепо обучени, љубазни,
насмејани. Питали су ме да ли сам ја наручилац,
мало смо попричали, оставили су ми свој број телефона и отишли. Нисам им се јавио, и након неколико
дана дошли су код мене у камп на посао где смо наставили наизглед спонтан, занимљив и наиван разговор. Импоновало ми је да о тако „филозофским темама“ разговарам с културним људима и почео сам
да се дружим интензивно с тим брачним паром, да одлазим код њих. Увели су ме у своје „друштво“ и након

СВИ ИСТО МИСЛЕ, ИСТО РАДЕ
Драган каже да је центар Јеховиних сведока Србије у Немачкој и да има много више припадника него
што се мисли. По његовим речима, пре пет годима их је у свету било више од шест милиона, а свако од
њих, било Јапанац, Турчин или Србин, исто мисли, исто се понаша и исто се ради.

четри месеца ја сам се крс
Драган напомиње да по
дице, да га никада у животу
тересовала и да није био
цркви.

ЖИВОТ МИ СЕ

Дружење с тим људима
ли су сваки моји корак, пок
се чули телефоном. Почео
животу, да будем у складу
филтриран сам у групу у см
ка демонско. Тако, престао
вља и рођендане, јер је то д
ро све дотадашње пријате
потпуно небитно. Нисам б
сестрици која је 11 година
вио Нову годину, са зидов
постере, јер је то забрањен
стери писаца, научника, пев
да не говорим. Отишао сам
су иначе били по кућама ч
рима и умало ме нису прогл
смео да носим ни фармар
брањено гледање телеви
музике, избацио сам рома
може да се нађе нешто де
кумент да у случају потребе
ку реч, у сваки поступак ја
но сам се много плашио да
је то, сматрао сам тада, једи
војку сам могао да изаберем
групе. Пријатељи из „претх
бити избрисани. Било је по
ња од породице, јер она м
Моја бака, која ме је очувал
ведени, молила је, плакала
само да се оканем те секте
рекао да је у њу ушао дем
лио.
Осим начину живота
Драган каже да је био као
испуњавао с радошћу, а ос
ђење нових чланова у гру

ДО ПОСЛЕДЊ

Драган Кољевић у црквеном дворишту
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- Свако од нас делио је
улици обавезно најмање д
ку би смо „испарчали“ Заје
био задатак да у неком делу
рали смо да уђемо у свако
цену. У колико нам не би о
мо, долазили би смо изнова
вљали пропагандни матери
причу увукао један брачн
како смо сви ми давали пос
шој браћи и за штампање л
жио, само се на сваком саст

стио као Јеховин сведок.
потребан. Давао сам све што сам имао, као и сви остаотиче из атеистичке поро- ли. И мислио сам да радим најисправнију ствар на свеу ниједна религија није ин- ту...
о крштен у православној
- Мене је болест спасла. Једног дана добио сам напад који је личио на епилептични. Међутим, све анализе су показале да сам потпуно здрав. Напади су постали учестали, по два, три сваког дана. Бојао сам се
да изађем из куће да се то не би догодило на улици.
Престао сам да идем на састанке, да дајем новац, да
врбујем људе. Звали су ме да дођем, тврдили да ме то
а било је свакодневно, зна- напада сам ђаво не би ли искушао моју веру, звали су
крет, више пута дневно смо ме да наставим с активностима, али нисам могао. Обо сам да мењам све у свом ратио сам се неуропсихијатру, дао ми је лекове, али
у са „правом истином“. Ин- напади нису престајали. Имао сам психички поремећај
мислу да је све ван Сведо- који се манифестовао нападима сличним епилепсији.
сам да одлазим на сва слаУ „Лази Лазаревићу“ у Београду једна лекарка ми
демонско. Изгубио сам ско- је саопштила да се те године јавило 700 пацијената са
еље, али то ми је тада било идентичним симптомима и да су сви били припадници
био ни на рођендану своје неке секташке организације. Одлучио сам да изађем
млађа од мене, нисам сла- из Јеховиних сведока и однео сам им папир о истуа своје собе поскидао сам пању. Затим сам се затворио у кућу и крио се од њих
но. Не смеју се имати ни по- десетак дана. Мој брат ме је чувао, одговарао на њивача, а о иконама и славама, хове позиве телефоном, отварао им врата и говорио
м на један од састанака, који да нисам код куће. Они не испуштају своје чланове
чланова, са тамним наоча- тако лако, али како од мене нису имали користи због
ласили отпадником. Нисам моје болести, јавили су да сам коначно искључен. Мерице ни ранац. Било је за- ђутим, напади нису престајали, и даље их је било неизије, слушање било које колико сваког дана. Смршао сам на 44 килограма.
ане, јер, по њима, у свему
монско. Потписао сам дое нећу примити крв. И у сваа сам слепо веровао. Једиме не искључе из групе јер
ини „прави пут човека“. ДеУ Јеховиним сведоцима су тврдили да је учење
м само међу припадницама
губљење времена. Уписао сам био Вишу учитељску
ходног живота“ морали су
школу, али сам, заслепљен веровањем, напустио
ожељно што јаче удаљавашколу да не би губио временакоје треба да посвеможе да нам затрује мисли.
тим Сведоцима. Пожељно је било једино учење за
ла, јер су ми родитељи разлекара или адвоката, оно што би секти помогло.
, грлила ме онако у сузама,
е. Ја бих јој залупио врата и
мон. А то сам заиста и мис-

Е ПРОМЕНИО

И ШКОЛА ЈЕ ДЕМОНСКА

ЧУДЕСНО ИЗЛЕЧЕЊЕ

за тих шест и по година
у трансу, да је све захтеве
Сањао сам како прилазим некаквој икони, видео
сновни задатак је био увоцркву
унутра, крстим се, што у животу нисам учинио,
пу.
и клечим пред том иконом коју сам јасно видео. Чим
сам се пробудио, упалио сам телевизор и видео
Храм светог Саве у Београду. Помислио сам да ту морам отићи и позвао другарицу Биљу да крене са мном.
У цркви је све било као у мом сну, икона је била на
пропагандни материјал на истом месту, све исто. Клекао сам испред иконе и подва сата дневно. На састан- чео да плачем. Касније сам се крстио у зајечарској
ечар и свако од нас би до- цркви и последњи напад сам имао један дан након
у града врбује чланство. Мо- крштења. Престали су изненада, као што су се и
домаћинство по било коју појавили...
Драган каже да се касније тешко уклапао, да су му
отворили врата кад звонина
улици
говорили да иде у секту одакле је и дошао,
а, и на крају у сандуче остада
се
од
испирања
мозга лечио и код психијатра, али
ијал. Нажалост, ја сам у целу
и
да
је
пет
месеци
провео
у Духовном центру у Црној
и пар. Занимљиво је било
реци
где
се
лече
наркомани
и бивши припадници секследњи динар за помоћ нати.
Терапија
је
радна
уз
присуство
православних
летака. Нико нам није траслужби.
танку говорило да је новац
- Сада певам у црквеном хору, имам пријатеље, из-

лазим у град, живим нормално. Имам девојку, носим
тамне наочаре и ранац кад ми се прохте, идем на рођендане, дружим се. Знам, повредио сам породицу,
све који ме воле. Изгубио сам седам година живота.
Ово говорим да се никад ником не понови моја судбина...

НАСТАНАК
„ЈЕХОВИНИХ СВЕДОКА“
Јеховини сведоци представљају секту и као код
других секти, тако и код ове је њен оснивач Чарлс
Тејз Расел прогласио себе за „пророка“ Божијег, а
своје учење „откривењем“ од Бога.
Јеховини сведоци су почели да делују у 1870-им,
а од свог настанка су више пута мењали своје име. У
почетку су се звали „Истраживачи Библије“ али су
1931. године усвојили библијско име „Јеховини сведоци“.
„Јехова“ је старо хебрејско име монотеистичког
Бога. Име „Јеховини сведоци“ представља оне који верују у Јехову, и који живе по Јеховиним правилима.
Значење свог имена везују за цитат из Старог завета:
„Ви сте моји сведоци, вели Јехова, ви и слуга мој, кога
изабрах, да знате, да верујете и да разумете да сам то
ја. Пре мене није Бога било нити ће га после мене бити.
Ја сам, ја сам Јехова, осим мене нема спаситеља“
(Исаија 43:10, 11).
„Јеховине сведоке“ је основао Чарлс Тејз Расел, рођен 1852. године у Питсбургу (Пенсилванија), САД. Бавио се трговином, али се убрзо проучио као тумач Светог Писма. Од младости су га занимале есхатолошка
питања. Тумачећи их, представљао је себе за „пророка“, и његове присталице су га поштовале и називале га „послаником“ Божијим. Расел се бавио и писањем („Библијске студије“). Године 1879, покренуо
је полумесечни часопис „Кула стражара као весник
присуства Христовог“, који је уређивао до своје
смрти 1916. године. Рад Чарлса Расела су продужили његови следбеници.
У задње време се око 14.000.000 „Јеховиних сведока“ и заинтересованих људи окупља сваке године
на „Меморијалу Исусове смрти“. Јеховини сведоци
проводе годишње преко 1.000.000.000 сати у објављивању њихових учења и крсти се преко 300.000 нових
ученика. Уручи се на стотине милиона примерака литературе.

ЊЕГ ДИНАРА

Чарлс Тејз Расел
28.јун 2007.
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ДРУШТВО

ИЗ ОКРУЖНОГ ЗАТВОРА ЗАЈЕЧАР

ЖИВОТ ИЗА РЕШЕТАКА
•

• Ови садашњи пандури су к'о керови! Ухвате неког наркоманчића и онда нам праве намештаљке. А у време Слобе било је
супер» – прича осуђеник за кривично дело растурање наркотика
а пет километара од
Зајечара, иза капије, зидина и жица, постоји
један потпуно други свет у којем
живе они који су се бар једном
огрешили, а грешке им изашле
на видело закона. Њихов највећи непријатељ је време. Ово је

Н

прича о њима.
Окружни затвор у Зајечару.
Овде дан почиње пре зоре. Осуђеници устају у 5,30, односно сат
касније недељом и празником.
Након сређивања спаваонице и
личне хигијене, осуђеници одлазе на доручак, а затим у механичарску или металску радионицу, или на поњопривредну економију, где раде до ручка.
Након тога следе слободне активности. Затвореници у затво-
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С. Божиновић

не.

- Уколико се грубо прекрши
кућни ред и закон, следи упућивање у самицу, и то може
трајати до 15 дана. Затвореник је
тамо непрекидно, тамо једе,
реном делу се након шетње творска казна ставља печат на тамо спава, а има право на двовраћају у зграду. Светла у спа- живот, олакша издржавање каз- часовну шетњу. Пре одласка у
ваоници се гасе у 21,30, а ко
жели, може остати у ТВ сали. И
тако сваког дана, из месеца у месец, убија се време.
Око 50 запослених труди се
да овим њудима, којима за-

самицу обавезан је детаљан лекарски преглед – кажу запослени у овој установи.
Самице су величине четири
пута три или четири пута четири метра.
Један од осуђеника био је и
Иван Јовановић из Бора, осуђен
због растурања опојних дрога.
- Ухватили су ме са два пакетића хероина, и знам ко ме цинкао. Не, нисам љут, можда је

боље што сам овде, можда је
тако суђено. Ја сам са 15 година
ушао у посао. Прво на ситно, а
када сам се доказао, узимао сам
и по 500 грама. Добро сам радио, поштено, нисам правио
коктеле, нисам и никада нећу

цинкати. У овом послу чист образ је једина лична карта. Главни су чули како радим, они све
знају, и почели да ми шаљу све
квалитетнији хероин. Важио сам
за најбољег дилера у граду –
прича Иван.

Каже да је много
зарађивао, ни сам не
зна колико. Могао је
све што пожели да
купи.
- Али, џабе! Стресан је то посао. Био
сам пун лове, али сам
рекао: Никад више!
Највећа фрка је кад
преузимам већу количину, та два-три
сата док не сакријем
робу. После је већ
лакше, имамо ми
цаке за продају. Само
ови данашњи пандури су к'о керови, не
дају да се дише. А у
време Слобе је било
супер!
Иван каже да не
планира много будућност, али је сигуран да више неће да
продаје наркотике.
- Хероин је опак,
умрли су ми неки
пријатељи од њега,
био сам на сахрани. И, знаш,
код дрогера си пријатељ само
кад имаш кинту, дрога је преча
од свега. Ма, живот је чудо! Осећам се као да сам старији деценију. И ништа не планирам. Само,
рек'о сам, никад више ...

ЗАБРАЊЕНИ
МОБИЛНИ
У мензи не постоје виљушке и ножеви, све се једе
кашиком. Забрањено је ношење накита, забрањени су
мобилни телефони. За позиве
су ту хало-говорнице. За
убијање времена постоји билијар, ТВ, шах. Али, ма где
били и ма шта радили, кад
наиђе неко од управника осуђеници морају стати мирно.
По закону, оном истом који су
прекршили...

28. јун 2007.
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ЖИВЕ У КУЋИ С ПОЧЕТКА ДЕВЕТНАЕСТОГ ВЕКА

ЖИКИЋИ ИЗ ТАМНИЧА
• У двориште породице Жикић из крајинског села Тамнич
улази се кроз полусрушену дрвену капију. По пространом дворишту трчкара десетак кокошака, а на његовом крају налази
се брвнара коју је већ увелико нагризао зуб времена.
ада се већ на први поглед може видети да је
кућа несигурна за становање, јер је склона паду, то је
једини кров над главом који ова
породица има. У њој, у оскудици
и сиромаштву, али веома сложно, своје овоземаљске дане проводе Жикићи: десетогодишња
Марина, њена старија сестра,
петнаестогодишња Дејана, и њихови родитељи, тридесетчетворогодишња домаћица Данијела
и отац Драган, који је до пре две

М

године радио на Железници.
Сада за ову породицу једини
сигуран извор прихода представља дечији додатак у износу
од само 2.390 динара и понека
надница коју родитељи зараде.
- На Железници сам радио 20
година и, када је почела реорганизација, јасно ми је речено да
за мене, као чистача путничких
кола, неће бити посла. Зато сам
узео отпремнину од 2.000 евра
и радну књижицу. Нови посао
нисам нашао, а од отпремнине

смо, убрзо, потрошили 1.000
евра на лечење наше кћери
Дејане, којој је у Београду утврђено да има психогени конверзивни поремећај - каже глава породице Жикић, тридесетдеветогодишњи Драган.
У време нашег боравка у
кући Жикића, мајка Данијела је
била одсутна, будући да није
могла да пропусти зараду од
700 динара, колико износи надница за неки од сезонских пољопривредних послова.

Породица Жикић на прагу куће
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Ж. Драгишић
- Мада ни ја нисам баш
најздравији, супруга и ја често
надничимо, јер осим ових тринаест кокошака, друго немамо
ништа. Од нечега се мора живети, а бојим се да мало ко и има
разумевања за нас. Пре пет година општина ми је помогла са
седам хиљада динара, Центар за
социјални рад ми је, у два наврата, дао 4.000 динара и купио
књиге и свеске за Марину –
каже Драган Жикић.
Десетогодишња Марина успешно је окончала трећи разред
ОШ „Момчило Ранковић“ у Рајцу,
истурено одељење у Тамничу,
али нема основних услова за
школовање. Недостају јој свеске
и прибор, а и са куповином књи-

ЉУБИША ПОНОВО
ПОМАЖЕ
Током посете новинара
«Тимочанина» породици Жикић, у госте јој је дошао неготински бизнисмен Љубиша
Ђорђевић, власник салона
намештаја „Нови стил“, из Самариновца, који је и председник неготинског одбора
Демократске странке.
- Случајно сам чуо за проблем породице Жикић, па
сам дошао да на лицу места
видим која врста помоћи им
је најпотребнија и како је
треба организовати. Нисам
желео да дођем празних
руку, па сам за девојчице
донео комјутер. Обе су се обрадовале, а посебно мала
Марина, којој је потребно да
вежба како би могла да
прати наставу као и њени
вршњаци. Очекујем да ће,
ускоро, бити покренута једна
шира акција како би се Жикићима помогло на прави
начин – каже Ђорђевић, који
је, као и у многим сличним
приликама, међу првима
притекао у помоћ.

Породица Жикић са Љубишом Ђорђевић

га увек је проблем. Труде се
њена учитељица Зорица Шеган
и директор школе, Саво Станковић, да приволе неке установе да помогну, али то иде доста
тешко.
Дејана, која је, недавно, завршила осмогодишње школовање, није, као њене другарице,
размишљала о гардероби за
„малу матуру“. Њене бриге су
много озбиљније.
- Сада, када сам завршила
основну школу, хоћу да се запослим. Радила бих било шта,
само да помогнем мојој породици да живи боље. Свесна сам
да би било корисније да наставим школовање, али знам да за
то немамо услова – каже Дејана
Жикић.

У кући у којој живи породица Жикић из Тамнича, нема основних хигијенских услова за
живот, а постоји и ризик да се на
укућане сруши таваница или
неки од зидова. Потребно је
хитно реновирање куће или
градња нове, али Жикићи за то
немају новаца. У међувремену,
обраћали су се многима, од

представника локалне власти,
преко начелника Округа Бор,
до Министарства финансија или
републичке Скупштине. Безуспешно.
- Сви они редовно одговарају
на дописе и молбе, али нико не
сматра да је надлежан да нам помогне. Само се надам да се кућа себе, Драган Жикић из крајиннеће срушити ... – каже, више за ског села Тамнич.

ПРЕТЊЕ
Према тврдњи Драгана
Жикића, неки представници
локалне самоуправе су му
претили узимањем куће, која
је сазидана далеке 1811. године, јер је, како каже, дуг за
порез, који није плаћан годинама, премашио суму од неколико стотина хиљада
динара.
Кућа Жикића из Тамнича

28. јун 2007.

25

СПОРТ

ТАКМИЧЕЊА СВЕ БРОЈНИЈА И СВЕ ЈАЧА

МАЛА КРАЉИЦА
ШАХОВСКИХ ТАБЛИ
• Вансеријски таленат Стефане Милутиновић препознали у
шаховском клубу Рад из Београда омогућивши јој да се такмичи
у Првој савезној лиги чиме је постала најмлађи такмичар
икада
тефани Милутиновић љубав према шаху је пренео
деда. Док је као трогодишњакиња гледала како он
игра ову игру са њеним братом
заинтересовала се и убрзо овладала свим елементима. Да нема
намеру да губи време показала
је када је већ са непуних шест година почела да се такмичи. Пошто шахисти наступају по годиштима, Стефана је била
најмлађа такмичарка у конкуренцији до десет година. И данас
су њени противници многоструко старији од ње, али јој то
не смета да ређа победе. Идол
јој је Михаил Таљ из Риге.
На наше питање да ли је било
тешко научити ову комплико-

С

вану игру у њеним годинама,
са широким осмехом одговара :
'' Не, нимало ! '' До сада је
освојила мног признања, двоструки је првак Србије и Црне
Горе, троструки првак Србије,
двоструки првак Европе и пета
је на свету. Неколико пута је
била прва у Европи у убрзаном
шаху и првак је Балкана у кадетској конкуренцији. Као првакиња државе добила је позив од
Шаховске федерације централне Русије да учествује на међународном шаховском турниру ''
Словенски корени '' у граду Арелу у Русији. Овај турнир је затвореног типа и на њему учествују само најбољи светски шахисти. Први велики успех је за-

Стефана доказује свој таленат
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бележила 2003. године када је
била трећа на Републичком такмичењу, а 2004. је постала првак
Европе и тада је њен таленат коначно заблистао пуним сјајем.
Ушла је у историју југословенског шаха када је са непуних
девет година наступила у Првој
савезној лиги СЦГ као најмлађи
члан ШК '' Рад '' из Београда. Такође, један је од најмлађих
мајсторских кандидата на свету.
За њен напредак, осим родитеља који јој пружају највећу
подршку, заслужни су и тренери
Милан Јовановић и Игор Миладиновић. – Са тренером Миланом Јовановићем из Зајечара
радим отприлике два пута недељно и он ме најбоље познаје.

•

М. Богдановић
Од недавно сам почела да сарађујем и са Игором Миладиновићем из Ниша који је омладински првак света и има
рејтинг међу првих сто у свету.
Он долази викендом у Зајечар и
од њега могу још много да научим, каже Стефана. Иако се њене
вршњакиње још увек играју са
луткама, њој је занимљивије да
са тренером сатима вежба тактику и бира стратегију за мечеве. За успех на турнирима од
пресудне важности по њеним
речима су концентрација и самопоуздање, али и искуство које
се стиче кроз мечеве са ста-

ПУТОВАЊА
За разлику од многих њених вршњака који нису били
у прилици да много путују,
Стефана је обишла пола света
и видела многе европске земље. Посетила је Француску,
Грузију, Грчку, Турску и Бугарску. Како сама каже, највише
јој се допало у Грчкој, на Криту, где је 2004. године наступала на Светском кадетском
првенству као најмлађи такмичар. – Тамо је било прелепо. Родитељи су ме пре свега
одвели како бих осетила атмосферу јер ми је то било
прво светско такмичење. Тако
да смо тамо више ишли туристички и имали времена да
видимо све лепоте овг места,
прича Стефана.
На тим путовањима је стекла и многе пријатеље. - Током
такмичења се сви међусобно дружимо, а једна моја
вршњакиња из Грузије је чак
и изразила жељу да се пресели у Србију због мене, али и
због тога што ми имамо добре тренере.

РУСИ

На партији шаха са тренером

ријим и јачим противницама.
Стефана истиче : '' Посебну захвалност дугујем Шаховском клубу '' Рад '' из Београда и челним
људима који су веровали у мене
и пружили ми прилику да играм
у Првој савезној лиги са великим
играчицама попут Алисе Марић и Наташе Бојковић и тако
учим и стичем искуство.''
Стефана је члан кадетске репрезентације Србије, али се нада
позиву у сениорску. За тако нешто одавно постоје индиције, а
селектор женске сениорске репрезентације, велемајстор Ненад Ристић, је обећао да ће је
ускоро позвати. Како Стефана
каже много би јој значило да
само тренира са најбољим играчицама, јер би јој то искуство
било од непроцењиве важности.
Као и свим спортистима који
се такмиче у појединачним спортовима највећи проблем за Стефану представља новац који

треба обезбедити за такмичења.
Сталну финансијску помоћ немају, па се њени родитељи сналазе на све могуће начине.
Највећи је проблем пронаћи
средства за тренера и родитеље,
јер Стефана има само десет година и не може да путује сама.
Занимљиво је и то да се сваке године појави неко ко је чуо за Стефану и ко жели да помогне. Пре
неколико година је дошао наш
човек који живи на Флориди и
који јој је поклонио 100 долара.
Такође, док је Стефана боравила у Београду један од браће
Теофиловић јој је поклонио исту
суму. Велики издатак представљају трошкови за тренера, а он
је неопходан.Присуство тренера на такмичењима много значи,
јер он добро познаје Стефану и
уме у датом тренутку да реагује на прави начин. Када ипак
нису у могућности да поведу
тренера, онда су телефонски

рачуни астрономски.
Поред тога што је вансеријски шахиста, Стефана је и одличан ђак четвртог разреда основне школе '' Десанка Максимовић ''. Њена учитељица има
велико разумевање за бројна
путовања и такмичења. Осим
шаха, воли и да плива ,трчи и
вози ролере. Сви њени планови
за будућност су везани искључиво за шах. – Жеља ми је да будем најбоља на свету и надам се
да ћу то и остварити у будућности.
Већ 23. јуна је очекује так-

Једна од многобројних
анегдота које има Стефана везана је за Русе. Наиме, једна
позната шахисткиња из ове
земље је посумњала да је Стефана рускиња која игра за
Србију. Повод за то је било
њено познавање руског језика и начин на који игра шах.
Овај језик млада Зајечарка је
научила док је била на турниру '' Словенски корени ''.
Првих пет дана шахисти су
били смештени у интернату, а
других пет у породицама. – У
прво време нисам ништа разумела. Користила сам енглеско – руски речник како би
смо се споразумели и то је
ишло тешко. Временом сам сасвим добро овладала овим
језиком, а велика жеља ми је
да одем у Русију на школовање.
мичење '' Словенски корени '' у
Русији, а после тога и Европско
првенство у Шибенику у Хрватској. Сви од ње са правом очекују нове медаље јер нас је одавно навикла на успехе.

СВЕТСКЕ ВЕЛИЧИНЕ
Стефана је наступајући на такмичењима широм света била
у прилици да упозна многе великане овог спорта. Посебно је занимљива прича о њеном познанству са Карповом. – Њега сам
упознала на Војвођанским Олимпијским дечјим играма где сам
наступала, а где је он био гост. Међународни шаховски судија,
Немац ЛотарШмит, који је судио легендарни меч између Фишера
и Спаског, је радио интервју самном и Карповом за немачке новине. Касније када сам учествовала на Светском првенству у
Француској срела сам га у сали за ручавање окруженог обезбеђењем. Ником нису дозвољавали да му приђе и фотографише се са њим. Али када ме је угледао, Карпов ме је позвао и ми
смо се сликали, усхићено прича Стефана.
Стефана са легендом шаха Анатолијем Карповом

28. јун 2007.

27

ДОКОЛИЦА
Занимљивости
додао да је и сам искусио проблеме са леКОНСТРУИСАН РОБОТ
ђима настале због брања јагода. Прототип
БЕРАЧ ЈАГОДА
робота берача јагода још увек није толи-

Јапански стручњаци са пољопривредног
факултета Универзитета Мијазаки на острву Кјушу, конструисали су прототип робота који разликује зреле од зелених јагода и успешно их бере. Тим на челу са професором Масатеру Нагатом, опремио је робота вештачком руком на чијем крају се налазе маказе којима сече петељке и двема

камерама које роботу омогућују да утврди зрелост плода. Професор Нагата је као
свој мотив за конструисање робота берача навео жељу да олакша рад старим особама које се баве пољопривредом. Он је

ко спретан као људи, али се очекује да ће
даљим усавршавањем у блиској будућности успети да их ефикасно одмени.

МЛАЗНИ АВИОН ДЕСЕТ
ПУТА БРЖИ ОД ЗВУКА
Аустралијски и амерички стручњаци саопштили су да су успешно тестирали млазну летелицу која је развила брзину од
11.000 километара на сат, што је десет
пута брже од брзине звука. Експериментални „скремџет” је дело аустралијских и
америчких инжењера који се надају да ће
њихова летелица утрти пут производњи
хиперсоничних авиона у што скоријој будућности. Стручњаци аустралијске Организације за одбрамбену науку и технологију и америчке Агенције за више истраживачке пројекте употребили су конвенционалну ракету за лансирање скремџета
високо изнад полигона за тестирање Вумера, у Аустралији.

И МУШКАРЦИ МОГУ ДА „ЗАТРУДНЕ”
Студија британских научника са Универзитета Ст. Џорџ потврдила је да се симптоми карактеристични за труднице могу појавити и код мушкараца, чија партнерка очекује дете. Јутарње мучнине, грчеви, болови у леђима и отекли стомак су уочени код испитаника чије су партнерке биле
трудне, објавили су британски научници објашњавајући да се тај феномен назива синдром "Цоуваде". Није јасно због чега се ти симптоми јављају код неких будућих очева, али научници га доводе у везу са исходом трудноће партнерке. У истраживању су учествовала 282 испитаника старости од 19 до 55 година којима је заједнички именитељ био долазак потомства на свет. Приликом истраживања, 11 будућих очева је због својих „трудничких” тегоба затражило помоћ лекара који нису могли да открију физички узрок њихових симптома. У једном случају је испитаник изјавио да је осећао болове због трудова кроз које је пролазила његова партнерка, док су
се код већине мушкараца симптоми јавили у раном стадијуму партнеркине трудноће. Научници истичу да синдром "Цоуваде" још није признат као медицинско стање.

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

Судоку 1
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Судоку 2

Шале
Дође Мујо пијан кући и одједном се чује:
БУУУУМММ! Пита Фата:
Мујо душо, шта је пало?
Капут - одговори Мујо.
Како се капут толико чује?
Био ја у њему!

***

Хтели Мујо и Хасо да се играју пекаре.
Каже Мујо Хаси:
Ај ти буди купац, а ја ћу да продајем
хлеб.
Долази Хасо и каже:
Дајте ми два литра хлеба.
На то ће Мујо:
Не каже се литра него кила.
Замене они улоге. Долази Мујо и каже:
Дајте ми три киле хлеба.
Немате флаше - одговори Хасо.

***

Дошао Мујо на разговор за посао.
Колико могу зарадити код вас? - пита
он директора.
На поцетку 200 евра, а касније до 500.
Добро, онда ћу ја доћи касније!

***

Усред рата падне бомба у ров Муји и
Хаси. Муји одлети нога, а Хаси вилица.
Утом се Мујо раздере:
Шта си зинуо, бре?! Помажи!!

***

Отишао Мујо у Америку и на углу 45. и 60.
улице судари се с нинџом.
Нинџа почне да се извињава:
Извините, господине. Видите, то је
угао, чиста случајност.
Немој ти мени случајност да ти ја не
бих пукао једну за уши - одговори Мујо.
Немојте тако - настави нинџа.
Замахне Мујо руком, нинџа избегне и
удари га ногом у потиљак.
А Мујо ће сав избезумљен:
Ааа, двојица, значи !?

Шах - мат у два потеза
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ДОКОЛИЦА

ШТА РАДИТИ
У ЛИФТУ ДА БИ..

• НАПРАВИТЕ НЕШТО ОРИГИНАЛНО У ВАШЕМ ЖИВОТУ ЧЕГА ЋЕТЕ СЕ СЕЋАТИ ДО КРАЈА ЖИВОТА!
1. Правите звуке тркачког аутомобила
сваки пут кад неко уђе или изађе.
2. Издувајте нос и показите садржај
ваше марамице другим путницима.
3. Правите болне гримасе док се ударате по глави мумлајући: "Умукните, бре,
нервирате ме сви ви, умукните!"
4. Звиждућите прву строфу "Хеј Словени" непрестано.
5. Продајте Смоки и чипс.
6. При дужој вожњи, њисите се лево и
десно пратећи њихање лифта.
7. Бријте се.
8. Отворите своју актовку или
ташну, и док вирите унутра питајте:
"Имате ли довољно ваздуха унутра?"
9. Понудите картице са именом
свима који уђу у лифт. Своју закачите
наопачке.
10. Стојте мирно и опуштено у
углу, окренути ка зиду.
11. Када лифт дође до вашег
спрата, грокћите напрежући се да
отворите врата на силу, а онда изгледајте збуњено кад се сама отворе.
12. Наслоните се на другог путника и сапните му: "Долази милиција!"
13. Поздравите сваког ко улази у
лифт сназним стиском руке и представите се као генерал у пензији.
14. Повраћајте!
15. На највишем спрату, држите
врата отворена и захтевајте да
остану отворена све док не чујете да
динар који сте испустили удари о
дно.
16. Вежбајте јогу.
17. Буљите у другог путника једно
време, а онда се продерите: "Имам нове
чарапе на ногама!"
18. Када лифт буде пун, промрмљајте
отпозади: "Ох, не сад, проклета морска болест!"
19. Саопштите религијске чињенице
сваком путнику.
20. Мјаучите непрестано.
21. Кладите се са другим путницима да
можете да ставите динар у нос.
22. Намрштите се и мумлајте: "Морам у
ве-це, морам у ве-це" а онда уздахните и
реците "упс!"
23. Покажите другим путницима своју
рану на руци и питајте да ли изгледа ин-
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фицирано.
24. Певушите "Maru had a little lamb" непрестано притискајући дугмиће.
25. Вичите "Чувааааај!" сваки пут кад
лифт крене на доле.
26. Шетајте се са вентилатором на коме
пише "људска глава".
27. Буљите у другог путника једно
време, онда му реците "Ви сте један од
ЊИХ!" и померите се у супротан угао
лифта.

28. Подригните и реците "мммммм...
укусно!"
29. Ставите кутију између врата.
30. Питајте сваког путника који уђе у
лифт да ли можете да притиснете дугме
уместо њега.
31. Носите плишаног медведа са собом
и обраћајте се другим путницима "преко"
њега.
32. Певајте.
33. Кад се лифт не чује, окрените се око
себе и питајте: "Чији је то мобилни?"
34. Свирајте хармонику.
35. Правите сенке на зидовима.
36. Говорите "Динг!" на сваком спрату.
37. Наслоните се на дугмиће.
38. Реците "Баш ме занима за шта слузи

ово..." и притисните СТОП или АЛАРМ
дугме.
39. Слушајте лифт са стетоскопом.
40. Нацртајте мали квадрат на поду и
реците свима да је то ваш "лицни простор".
41. Понесите столицу.
42. Загризите сендвич и пуним устима
питајте другог путника: "Оћмфете и...мљац,
мумф, и фи мфало, мљац?"
43. Правите балончиће од пљувачке.
44. Развлачите зваку.
45. Реците гласно: "Морам да
нађем боље тело".
46. Понесите ћебе и дрзите га
љубоморно уза себе.
47. Имитирајте звук експлозије
сваки пут кад неко притисне дугме.
48. Носите "рендгенске" наочаре
и буљите дискретно у друге путнике.
49. Посматрајте свој палац и реците "Мислим да постаје све већи и
већи".
50. Ако се неко очесе о вас, лупите га по руци и реците "Шуга!"
51. Понесите пистољ на воду и
испрскајте ципеле свим путницима.
52. Скидајте руком невидљиве
бубе са себе и вриштите "Аааа! Скидајте их са мене!"
53. Играјте Икс-окс са путником
до себе.
54. Смејте се ненормално десетак секунди, престаните, а онда се
загледајте у остале путнике као да
су ненормални.
55. Уђите у лифт потпуно мокри,
држеци четку у руци и носећи само пешкир око струка и мумлајте себи у браду
како мужеви/жене увек долазе кући раније и то баш кад је постало занимљиво.
56. Потписујте се фломастером по зидовима.
57. Кад лифт крене горе, скачите и ударајте јако ногама о под вичући: "Доле,
рекао сам доле!"
58. Скупите се у једном углу и грокћите
претећи на свакога ко уђе у лифт.
59. Играјте школице.
60. Трљајте нос и миришите ваздух непрестано. Сумњичаво помиришите особу
до себе, направите згађену фацу и померите се.

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,
а н т и ц е л у л и т ,
релаксационе...
Тел. 064/ 190 7032

ПОНУДА
Плац на Белом брегу у
Зајечару, улица Боривоја
Цоловића, уведена струја,
асфалтирано,
могуће
парцелисање по договору.
Тел. 019/ 425 299
063/ 890 5559

Плац од 5 ари у Неготину иза
насеља Вељко Влаховић.
Тел. 019/ 556 038
063/ 749 4384
Њива у Великом Извору
поред пута за Халово.
Тел. 019/ 460 109

ПОНУДА

Стан новоградња у Нишу у
улици Милентијева 27,
приземље, од 32 м², строги
центар града.
Тел. 019/ 422 353
Гарсоњера у Соко Бањи,
екстра локација, одлично
опремљена.
Тел. 063/ 403 415
Издајем стан у Соко Бањи.
Тел. 063/ 485 829
Издајем стан у Соко Бањи,
комплетно опремљен, кухиња,
купатило, кабловска тв, паркинг
место.
Тел. 063/ 485 829
Издајем собу за два
ученика или студента у
строгом центру Зајечара
до “Маxi” маркета.
Тел. 063/ 760 9974
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

Двособан стан од 56 м² у
насељу Кључ 4 у
Зајечару.
Тел. 019/ 415 402.
Стан од 45 м² у Соко
Бањи у центру града до
поште. Веома повољно.
Тел. 019/ 415 302
064/ 460 1080
Двособан
стан
са
парним
грејањем,
кабловском
ТВ,
интерфоном, у насељу
Краљевица у Зајечару.
Тел. 019/ 26 199
Издајем собу за ђаке
или самце у насељу
Краљевица, Зајечар.
Тел. 019/ 430 401
064/ 935 0992
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
Мењам двособан стан у
насељу
Кључ,
за
одговарајућу кућу у
Зајечару.
Тел. 019/ 424 683
Намештен стан са цг,
телефоном, посебан улаз
за више лица.
Тел. 019/ 422 353
Мењам стан од 35 м² за
кућу сличне површине.
Тел. 019/ 415 536

Трособан стан у Нишу код
социјалног. Може и замена за
мањи у Зајечару уз доплату.
Тел. 019/ 430 383
Гарсоњера од 25 м²,
новоградња, код парка
Св.Саве у Нишу.
Тел. 018/ 244 090
Једнособан стан од 30
м², новоградња, код
парка Св.Саве у Нишу.
Тел. 018/ 244 090
Стан новоградња у Нишу у
улици Милентијева 27,
приземље, од 32 м², строги
центар града.
Тел. 019/ 422 353
Гарсоњера у Соко
Бањи, екстра локација,
одлично опремљена.
Тел. 063/ 403 415
Издајем стан у Соко
Бањи.
Тел. 063/ 485 829
Издајем стан у Соко Бањи,
комплетно
опремљен,
кухиња, купатило, кабловска
тв, паркинг место.
Тел. 063/ 485 829
Стан са цг у строгом
центру Зајечара.
Тел. 019/ 425 070
063/ 876 6893
Мењам стан у строгом
центру града за кућу.
Звати од 14:00 до 21:00
Тел. 019/ 425 873
Трособан двоетажни
стан у Нишу, површине
80 м², локација Бубањ.
Звати од 15:00 до 21:00
Тел. 019/ 744 686
063/ 861 1964

Издајем
гарсоњеру
порвшине 30 м² за самца
или самицу у породичној
кући са посебним улазом
и струјомером, парно
грејање, кабловска+тв.
Цена 75 евра.
Тел. 063/ 775 0983

ПОТРАЖЊА
Потребна
гарсоњера
или једнособан стан до
150 еура у Београду за
два студента.
Тел. 063/ 889 2955
Купујем гарсоњеру у
Бору.
Тел. 062/ 198 2409
Купујем гарсоњеру у
Зајечару.
Тел. 062/ 198 2409
Купујем стан до 30 м² у
Бору.
Тел. 062/ 198 2409
Купујем двособан стан у
Зајечару.
Тел. 064/ 573 7718
Купујем гарсоњеру или
једнособан
стан
у
Зајечару.
Тел. 064/ 876 5657
Купујем
мању
викендицу или плац на
црногорском приморју.
Тел. 019/ 734 495
Потребан једнособан
стан
у
насељу
Краљевица, Зајечар, до
шестог спрата.
Тел. 019/ 432 358
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ПОНУДА

Кућа спратна са гаражом и
помоћним просторијама у
улици Плитвичка 6 у
Зајечару.
Тел. 019/ 431 088
019/ 415 944
Кућа, локал и помоћне
просторије у Зајечару у
улици 29. новембра број 3.
Тел. 019/ 23 750
Две куће од тврдог
материјала
са
комплетним имањем у
селу Врбица.
Тел. 062/ 345 156
Кућа од 180 м² са
помоћним зградама и 5
ари плаца у насељу
Подлив, Зајечар.
Тел. 019/ 423 391
Незавршена
кућа
у
Зајечару, код касарне.
Тегола кров, по+пр+сп,
струја,
затворена
столаријом, савремени стил.
Погодна за малу привреду.
Тел. 063/ 400 032
Кућа од 95 м² са
гаражом у улици Николе
Пашића 262. Цена 15000
евра.
Тел. 063/ 719 5977
Две куће на истом плацу,
површине 120 м² и 180
м², у Неготину.
Тел. 063/724 3849
Кућа од 90 м² у насељу
Вишњар, Зајечар, са
плацем од 4 ара, кућа је
легализована. Цена по
договору.
Тел. 063/ 740 7031
Недовршена кућа код
хотела Лепенски вир у
Доњем
Милановцу,
површине 130 м² са
гаражом и 5 ари плаца.
Цена по договору.
Тел. 030/ 582 649
063/ 741 8915
Кућа са 9 ари плаца у
Грљану,
уведена
трофазна струја и вода.
Тел. 019/ 410 856
063/ 773 2420
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Мењам
кућу
у
Сутомору, 200 метара од
мора, за стан у Нишу.
Тел. 063/ 851 7874
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
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 од 55 м² у улици
Бранка Радичевића 18 у
Негорину, са летњом
кухињом, на 4,3 ари
плаца. Веома повољно.
Тел. 019/ 545 055
063/ 778 3904
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
063/ 813 1085
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 од 80 м² у насељу
Пазариште, Зајечар, са 7
ари плаца, вода, струја,
телефон. Легализована.
Тел. 063/ 846 9885
Кућа од 102 м² на плацу
од 17 ари, са помоћним
просторијама
у
Планиници.
Тел. 019/ 425 070
063/ 876 6893 Кућа у
селу Вртиште код Ниша
код хотела Наис.
Тел. 064/ 124 9909
Кућа са 12 ари плаца у
улици Карађорђева број
30, Неготин.
Тел. 019/ 425 752
064/ 124 9947
Кућа од 145 м², спратна,
са 4 ари плаца и
помоћним просторијама.
Веома повољно!
Тел. 064/ 145 1998
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Половина
куће
у
Зајечару, преко пута
цркве.
Тел. 019/ 421 905
064/ 163 2997
Кућа са плацем од 5 ари
у Вишњару, Зајечар, 300
метара од болнице.
Тел. 019/ 421 935
064/ 213 8077
Кућа од око 64 м² у
Малом
Извору
код
Књжевца, са плацем од
30 ари. Цена 1500 евра.
Тел. 030/ 427 986
064/ 266 364 Старија
кућа са плацем у
Сјеници.
Тел. 019/ 420 743
064/ 554 6431
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
Кућа од 300 м² на Белом
Брегу, Зајечар, са 10 ари
плаца. Цена по договору.
Тел. 064/ 374 7939
Кућа од 160 м², у улици
Отона Жупанчића 4,
уређена, усељива, на
плацу од 5 ари.
Тел. 019/ 423 341
064/ 389 6624
Кућа у Великом Извору,
хитно!
Тел. 019/ 436 047
064/ 400 8264
Кућа у Минићеву поред
пута Зајечар - Књажевац,
са
стамбеним
и
економским
делом,
укупне површине 9 ари
са излазом на три улице,
веома
погодна
за
пословни простор.
Тел. 019/ 430 680
064/ 410 5382
Кућа са локалом у
центру Брзе Паланке, 100
метара од Дунава.
Тел. 064/ 440 0666
Кућа
са
парним
грајањем и 8 ари плаца.
Може замена за трособан
стан уз доплату или за
трособан
стан
и
гарсоњеру.
Тел. 019/ 26 199

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. 019/ 26 199
Кућа од 200 м², нова,
веома повољно, са 5 ари
плаца, на Милошевском
путу.
Тел. 011/ 587 097
064/ 484 6095
Кућа у центру Неготина,
у
улици
Стефаније
Михајловић 33.
Тел. 011/ 587 097
064/ 484 6095
Кућа од 90 м² са плацем
од 5 ари, у Љубљанској
56 у Котлујевцу, Зајечар.
Уведена струја, вода и
телефон.
Тел. 064/ 524 3411
Кућа
у
насељу
Вишњар, површине 90
m² са плацем од 4 ара,
кућа је легализована.
Цена по договору.
Тел. 063/ 740 7031
Кућа са имањем у селу
Тамнич, погодан за
расељена лица, може
преко
комитета
за
избеглице.
Тел. 019/ 432 182
064/ 878 1843
064/ 232 9560
Кућа од 100 м² у Минићеву
на плацу од 5 ари.
Тел. 019/ 26 112
064/ 233 7436
Кућа од 200 м² у Зајечару
у улици Новосадска 10.
Тел. 065/ 200 2955
063/ 776 4299
Кућа од 160 м² у улици
Ивана Милутиновића у
Зајечару.
Тел. 019/ 425 716
Две куће по 200 м² са 3 ари
плаца у улици Космајској,
Зајечар, уведени вода,
канализација,
трофазна
струја, два телефона, цг,
одмах усељиве.
Тел. 019/ 422 353
Кућа од 250 м² са 45 ари
плаца у насељу Оскоруша,
Зајечар,
новоградња,
уведена вода, трофазна
струја, одмах усељива.
Тел. 019/ 422 353

Кућа са 6 ари плаца у
селу Боровац. Може и на
коришћење или чување.
Тел. 019/ 415 302
064/ 460 1080
Кућа са 2 улаза у ужем
центру Зајечара. Кућа је
спратна са сутуреном,
гаражом и помоћним
просторијама.
Тел. 019/ 428 179
Кућа од 72 м² у Зајечару,
са 3 ара плаца у улици
Зорана Радмиловића 19.
Тел. 019/ 423 086
Већа породична кућа у
Грлишту са економским
објектима, одмах усељива.
Може
замена
за
одговарајући стан у Зајечару.
Тел. 019/ 431 128
Кућа у низу од 160 м² у
насељу Кључ 3, Зајечар,
са термо изолацијом, цг,
климом.
Тел. 019/ 423 795
019/ 420 976
Трособан стан од 70 м²,
новоградња, дељив, у
центру града.
Тел. 019/ 423 795
019/ 420 976
Недовршена кућа од 120
м² са 5 ари плаца и
помоћним објектом.
Тел. 019/ 416 664
064/ 334 1945
Кућа у Бруснику са водом,
струјом, телефоном, од 80 м²
+50 м² подрума, 20 ари
плаца са воћњаком и 3
хектара земље.
Тел. 019/430 093
Део приземне куће у
првој зони у Зајечару, са
три одељења и два
предсобља, на плацу од 4
ара. Цена повољна. Звати
након 20:00
Тел. 019/ 426 415
Кућа од 200 м² у улици
Јеремије Илића бб на
Белом брегу у Зајечару.
Тел. 064/ 352 4353

ПОТРАЖЊА
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 кућу са два
улаза у ширем центру
Зајечара.
Тел. 064/ 573 7718
Купујем мању кућу у
Звездану.
Тел. 019/422 666
065/422 6666

ПОНУДА
Викендица од 100 м² са
виноградом, воћњаком и
њивом, на Белом Брегу,
Зајечар, насеље Церак.
Тел. 063/ 838 1408
Викендица у Неготину,
Радујевачки пут, са 50
ари
плаца,
веома
повољно.
Тел. 062/610 344
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 Братујевцу
са 30 ари плаца и бунаром.
Тел. 063/ 474 286
Воћњак-шљивик,
површине 1 хектар у месту
Пазариште, Зајечар.
Тел. 019/ 420 976
063/ 883 3051
Викендица према Грљану
са 18 ари плаца под
воћњаком и виноградом, 300
метара од пута.
Тел. 064/ 176 7632
Викендица са 12 ари
плаца
и
воћњаком,
уведена струја, у насељу
Вишњар у Зајечару.
Тел. 019/ 432 080
Викендица од 51 м² у
Гамзиградској
бањи,
ограђен, парк, подрум,
тераса, воћњак, струја,
вода,
асфалтирано.
Панчевачка 113.
Тел. 019/ 450 321
064/ 335 2336

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 120 м² у
Бадњеву, са плацем од 12
ари под воћњаком. Може
замена за другу вредност.
Могућ сваки договор.
Тел. 019/ 808 638
021/ 445 417

ПОНУДА
Daewoo Muso 2.9 TD,
годиште новембар 1999.
године,
мерцедесов
мотор и мењач, прешо
127000 км, потрошња 10
литара, регистрован као
теретни, могуће вратити
на путнички. Цена 8500
еура.
Тел. 064/ 213 0025
Fiat Bravo 1,9 JTD, 2001.
годиште, фул опрема сем
коже, регистрован годину
дана. Цена 5600 еура.
Тел. 063/ 423 751
Fiat Bravo 1,9 2000.
годиште, фул опрема.
Цена 4900 еура. Звати
након 20:00
Тел. 019/ 24 282
Ford Eskort 5, са фул
опремом, 1998 годиште,
боја сива - металик.
Тел. 019/ 431 713
063/ 463 979
Golf 1 1,6 D, четворо врата,
црвене боје, солидан, цена
по договору.
Тел. 030/ 583 313
Nisan 200 SX, хаварисан.
Цена 1000 еура.
Тел. 063/ 738 7084
Opel Vectra 1.6 16V, 1997.
годиште, серво, абс, air bag,
плин са гаранцијом, лавља
канџа, алу фелне, 5 нових
kumho гума, централна
брава, цд, мп3. Цена 5300
евра.
Тел. 063/ 808 3412

Opel Kadet 1,2 S коцка,
1983.
годиште,
регистрован, одличан.
Цена 1299 еура. Може и
замена за јефтинији ауто
или за плац у вишњару
близу пута.
Тел. 019/ 429 522
063/ 888 9625
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
Reno 4.
Тел. 019/ 429 073
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

ПОТРАЖЊА
Мушкарац 47 година,
а н т и а л кохол и ч а р ,
непушач, материјално
ситуиран,
тражи
осбиљну девојку или
жену ради брака. Звати
након 20.00
Тел. 030/ 432 034
Озбиљан и вредан човек,
материјално ситуиран,
непушач,
жели
познанство са женом
сличних особина, између
50 и 60 година ради
брака.
Тел. 063/ 769 5501

ПОНУДА

Чамац за 3 особе.
Тел. 019/ 429 073
Приколица за ауто.
Тел. 063/ 166 4155
Телефон
бежични,
великог домета са базом,
две слушалице, антеном,
два пуњача и пуњачем за
ауто. Мало коришћен.
Тел. 063/ 485 829
Шиваћа машина Багат
Вишња, са ормарићем.
Тел. 019/ 431 713
063/ 463 979
Поклањам пржионицу
кафе. Није шала.
Тел. 063/ 813 7283
064/ 228 3606
Машина за производњу
тоалет папира у ролни.
Тел. 063/ 166 4155
Делови
из
Томос
програма.
Тел. 019/ 428 176
Тестере.
Тел. 019/ 428 176
Кревет са душеком
(лила), пуно дрво.
Тел. 019/ 431 713
063/ 463 979
Троседи,
одлично
очувани, два комада.
Тел. 063/ 166 4155
Замрзивач
од
260
литара, сандучар, мало
коришћен.
Тел. 063/ 166 4155
Делови за фрезу ИМТ
506.
Тел 019/ 428 176
Шљивова
ракија,
одлична.
Тел. 019/ 435 830
Сено.
Тел. 063/ 485 829
Кавез за 10 кока носиља,
скоро нов.
Тел. 019/ 429 073
Инвалидска колица,
скоро
некоришћена,
веома повољно.
Тел. 019/ 435 587
019/ 430 032
Купујем све врсте олова.
Цена по договору.
Тел. 064/ 190 7032
Ограда
за
терасу,
метална, нова.
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.
Тел. 065/ 568 4444
Комплетна
месарска
опрема са рафовима,
комором,
витрином,
машином
за
месо,
фискалном
касом,
климом и тезгама. Може
улаз за посао (пацер), по
договору.
Тел. 019/ 435 520
Котао за централно
грејање
Централ,
словеначка производња,
нов.
Тел. 019/ 424 332
Камион Застава 35.8.А,
1990. годиште, сандук са
цирадом,
гаражиран,
регистрован до маја
2008. године.
Тел. 019/ 86 576
063/ 818 0072
Овце Винтерберг, за
приплод, једна је са
родним листом.
Тел. 030/ 445 025
063/ 725 7745
Камион Фап 13-14
кипер и КАМ 130
трамбус
са
алуминијумском
каросеријом, у деловима.
Тел. 063/ 742 1050
Виљушкар Литострој, 5
тона, може замена.
Тел. 063/ 742 1050
Издајем халу од 250 м²,
са канцеларијама и
магацинским простором,
погодна за све намене, у
улици Милоша Обилића
бб у Зајечару.
Тел. 063/ 742 1050
Бубњеви Stage Custom
са
чинелама,
може
замена за ауто по
договору.
Тел. 019/ 426 434
064/ 312 3385
Контејнери за смештај
радника, дужине 6 и 7
метара, покривка од
алуминијумског лима.
Тел. 063/ 742 1050
Бушилица
стабилна,
некомплетна,
велика
ротациона.
Тел. 063/ 742 1050
Купујем књигу ""Ђердап
и Тимочка Крајина"" од
М.Пауновића.
Тел. 019/ 808 638
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ТВ ПРОГРАМ
RTV
Zaje~ar

RTV
Kwa`evac

Буђење у седам
Серија - Излог страсти (р)
Баџи, мали хеликоптер (р)
Мој град (р)
ВЕСТИ
Љубав за љубав (р)
Баџи, мали хеликоптер
Отворени студио(р)
ВЕСТИ
Чувари природе (р)
Серија - Излог страсти
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Култура
Ко је ко у Тимочкој Крајини
РЕЗИМЕ 2
Веселе седамдесете
Питајте председника
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
09.30
10.00
12.00
13.30
14.00
15.00
15.30
16.00
17.00
17.30
18.00
19.45
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
00.00

Буђење у седам
Серија-Излог страсти (р)
Баџи, мали хеликоптер (р)
Мој град (р)
ВЕСТИ
Ко је ко у Тимочкој Крајини
Питајте председника (р)
ВЕСТИ
Селу на поклон (р)
Серија - Излог страсти
Веселе седамдесете (р)
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Мобил Е
Изблиза / Само за жене
Отворено говорећи
РЕЗИМЕ 2
Веселе седамдесете
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 30. јун

07.00
08.00
09.00
09.05
09.30
10.00
12.00
12.05
13.30
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 / Дом плус
Кућица у цвећу
Серија - Дистрикт (р)
ВЕСТИ
Мој град (р)
Мобил Е
ВЕСТИ
Филмски програм
Бесне глисте
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Мобил Е
Недељни барометар
РЕЗИМЕ 2
Серија - Дистрикт
Спортски снимак
РЕЗИМЕ 3

07.00
07.05
08.00
09.00
09.05
09.30
10.00
12.00
14.00
15.00
17.00
16.30
18.00
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
00.00

ВЕСТИ
Баџи, мали хеликоптер
Фарма (р)
ВЕСТИ
Селу на поклон
Агро сат
Серија - Дистрикт (р)
ВЕСТИ
Недељни барометар
ВЕСТИ
Бесне глисте (р)
Мали концерт
Нешто сте ми познати
Дом плус / Гуливер
Недељом увече
РЕЗИМЕ 2
Серија - Дистрикт
Добро ти вече Срб.
Нека живи R & R
РЕЗИМЕ 3

П Е Т А К 29. јун

Ч Е Т В Р Т А К 28. јун

07.00
08.30
10.00
10.00
12.00
12.05
13.00
14.00
15.00
15.05
16.00
17.30
18.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00

Н Е Д Е Љ А 1. јул

RTV
Bor
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20.45
21.30
22.00
22.30
23.00
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

16.00
16.05
16.20
18.00

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

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)

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 )

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 )

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 4. јул

У Т О Р А К 3. јул

П О Н Е Д Е Љ А К 2. јул

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
18.00
19.45
20.00
21.00
21.30
22.30
00.00

Буђење у седам
Серија - Излог страсти
Дечија Серија
Ауто спринт (р)
ВЕСТИ
Моја драга школа
Дечија Серија
Нешто сте ми познати
ВЕСТИ
Отворено говорећи
Серија - Излог страсти
Веселе седамдесете
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Мобил Е
Спортска арена
РЕЗИМЕ 2
Веселе седамдесете
Документарни 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
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
19.45
20.00
21.00
21.30
22.00
00.00

Буђење у седам
Серија - Излог страсти (р)
Дечија Серија
Мој град (р)
ВЕСТИ
Писмо–глава (р)
Дечија Серија
Кућица у свећу (р)
ВЕСТИ
Серија - Излог страсти
Веселе седамдесете (р)
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Мобил Е
Огледало / Дебата
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
09.30
10.00
12.00
12.05
14.00
15.00
15.30
16.00
17.00
17.30
18.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00

Буђење у седам
Серија-Излог страсти (р)
Дечија Серија
Мој град (р)
ВЕСТИ
Филмски програм
Баџи, мали хеликоптер
ВЕСТИ
Бисери Источне Србије (р)
Серија - Излог страсти
Веселе седамдесете (р)
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Чувари природе
Судбине / Златни пресек
РЕЗИМЕ 2
Веселе седамдесете
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

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

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

TV
Majdanpek

RTV
Kladovo
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

ХАРИ ПОТЕР И РЕД ФЕНИКСА
У филму “Хари Потер и Ред феникса”, Хари почиње своју пету годину школовања
на Хогвортсу и открива да велики део заједнице чаробњака негира његов недавни
сусрет са злим лордом Волдемором, и радије жмуре на вест о Волдеморовом повратку.
У страху да Хогвортсов уважени директор, Албус Дамблдор, шири дезинформацију да се Волдемор вратио не би ли умањио његову моћ и преузео његов посао, министар магија, Корнелијус Фаџ, именује новог професора за Одбрану од мрачних сила,
који ће мотрити на Дамблдора и ученике Хогвортса. Међутим професорка Долорес
Амбриџ, која води наставу подржану од стране министарства, оставља младе чаробњаке недовољно спремне да се одбране од мрачних сила које прете и њима и целој заједници чаробњака, тако да уз помоћ својих пријатеља Хермионе и Рона, Хари
преузима ствари у своје руке. Он се тајно састаје са групицом ученика који себе називају „Дамблдорова армија“, и подучава их како да се бране од црне магије, спремајући храбре младе чаробњаке за велику битку која предстоји.
28. јун 2007.
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ТЕЛЕВИЗОР ОТИШАО НА ПРАВУ АДРЕСУ
У прошлом броју смо објавили имена добитника
наше наградне игре. Срећу да добије телевизор
имала је Марија Ђорђевић из Књажевца која је посетила нашу редакцију. Осим што је исказала велико
задовољство због награде, Марија је имала прилике
и да се упозна са нашим начином рада, да види где
се ствара ''Тимочанин'' и како то све функционише.
- Када сам тог четвртка купила ваш недељник,
потпуно сам заборавила за наградну игру. Нисам
уопште очекивала да ћу већ на почетку листања
прочитати своје име. Нисам могла да верујем! Уверила сам се тек нешто касније када ме је назвао неко
из редакције и потврдио радосну вест. Е, онда сам
звала друштво да частим – казала нам је Марија.
Како каже, сада живи са дечком, али ће се
ускоро преселити и телевизор им је итекако потребан. Завршила је средњу медицинску школу и
тренутно је без запослења.
- Ово је први пут у животу да нешто добијем у
наградној игри. Слала сам раније купоне за ''Блиц'',
''Вечерње новости'', али никада нисам имала среће – рекла нам је срећна добитница.
Честитамо и осталим добитницима наших награда, а свима који нису добили награде желимо
да у идеућем колу имају више среће.

Врeменска прогноза за
Тимочку Крајину

Четвртак
28. јун
Петак
29. јун
Субота
30. јун
Недеља
1. јул
Понедељак
2. јул
Уторак
3. јул
Среда
4. јул
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Сунчано
Излазак Сунца: 4:54
Влажност: 48%; поп. 62%
Падавине: 0% ; поп. 0%
Претежно сунчано
Излазак Сунца: 4:55
Влажност: 48%; поп. 56%
Падавине: 0% ; поп. 0%
Сунчано
Излазак Сунца: 4:55
Влажност: 49%; поп. 63%
Падавине: 10% ; поп. 10%
Делимично облачно
Излазак Сунца: 4:56
Влажност: 49%; поп. 59%
Падавине: 10% ; поп. 0%
Делимично облачно
Излазак Сунца: 4:56
Влажност: 45%; поп. 57%
Падавине: 10% ; поп. 20%
Повремено са кишом
Излазак Сунца: 4:56
Влажност: 53%; поп. 68%
Падавине: 30% ; поп. 40%
Повремена грмљавина са кишом
Излазак Сунца: 4:57
Влажност: 52%; поп. 59%
Падавине: 60% ; поп. 60%

