
ISSN 2683-488X

БРОЈ 37, ДЕЦЕМБАР-ЈАНУАР 2022/2023     БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

СОКОБАЊА И ЗА МИНИСТРА 
ПРВА ТУРИСТИЧКА 
ДЕСТИНАЦИЈА
(стр. 3)    

ПРОРАДИО 
РЕНОВИРАНИ 

БИОСКОП
(стр. 11)    

СВЕЧАНОСТИ 
ПОВОДОМ 
САВИНДАНА 
(стр. 16)    

СОКОБАЊА ЦЕНИ ВЕЛИКАНЕ, 
КОВАЧЕВИЋУ ПЛАТО

НАЛАГАЊЕ 
БАДЊАКА 

ОКУПИЛО НАРОД  
(стр. 15)    



2

Први дан 2023. године у Сокобањи, обележило је до-
бро расположење које се пренело након прослављене ново-
годишње ноћи и на „Башту отвореног срца”. Ову манифеста-
цију, већ годинама уназад, традиционално за бањске госте 
и грађане, организују ТОСБ и општина Сокобања. Оне најм-
лађе забављали су аниматори док су за забаву старијих би-
ли задужени трубачи. За посетиоце је организовано и послу-
жење у виду топлих напитака и одличног кетеринга, чија је 
занимљива поставка била инспирација за многа фотографи-
сања.

Љубинко Миленковић, директор Туристичке органи-
зације Сокобања је у име Туристичке организације и у своје 
лично име, суграђанима и бањским гостима, пожелео мно-
го здравља, среће и успеха на свим пољима у животу у но-
вој 2023. години.

ВЕСЕЛО, УЗ АНИМАТОРЕ И ТРУБАЧЕ, У „БАШТИ ОТВОРЕНОГ СРЦА”

Председник општине Сокобања Миод-
раг Николић, упутио је новогодишњу честитку 
грађанима, пожелевши им све најбоље у 2023. 
години. Текст ове поруке преносимо у целости.

Ова 2022. година за општину Сокобања је 
успешна из разлога што су многе ствари запо-
чете, добар део њих је завршен, један део ће 
се завршити у наредној години. Започето је 
много пројеката направљено много видова са-
радње, нових инвестиција које ће се реализова-
ти у наредних пет година. Тако да лично сма-
трам да је ово, у односу на претходне две годи-
не кад смо се сусрели са ковидом и ове године 

са енергетском кризом, због рата у Украјини, 
врло успешна једна година за Сокобању, за-
хваљујући којој ће у наредних пет година на-
боље променити сам изглед Сокобање и уна-
предити туризам. 

Овом приликом бих желео да грађанима 
општине Сокобања пожелим све најлепше у 
2023. години у своје лично име и у име општи-
не, наравно пуно среће, здравља, весеља и 
успеха и да заједно радимо да нам Сокобања 
буде много лепша и много боља.

Др Миодраг Николић
Председник општине Сокобања

ЧЕСТИТКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

– Драго ми је да је било весело у Со-
кобањи. Да није било готово никаквих 
инцидената и да се буквално у сваком 
објекту славило онако како треба. Соко-
бања јесте пуна туриста, што смо и оче-
кивали и знали, према свим резерва-
цијама које су извршене претходних да-
на, и надамо се да ће ова година 2023. 
бити још успешнија када је у питању ту-
ризам, који је главна економска грана у 
Сокобањи и мото развоја. Kада је у пи-
тању туристички промет, обзиром да, 
ево, и према последњим подацима Ре-
публичког завода за статистику, који су 
објављени 30. децембра, Сокобања има 
највиши број ноћења од свих дестина-
ција у Србији. Надамо се да ће се овај 
тренд наставити и у 2023. години – ре-
као је Миленковић. 

К. Ђорђевић
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МИНИСТАР ТУРИЗМА ХУСЕИН МЕМИЋ У СОКОБАЊИ

Mинистар туризма и омладине Хусеин Ме-
мић, првог децембра, је посетио општину Соко-
бања. У оквиру посете најпре се у Кабинету председ-
ника општине састао са првим човеком сокобањске 
локалне самоуправе др Миодрагом Николићем. 
Састанку су присуствовали и заменик председни-
ка општине Владимир Миловановић, председник 
Скупштине општине Сокобања Владан Петковић, 
народна посланица Јана Матеовић, шефица Кабине-
та председника општине Оливера Денић, директор 
Туристичке организације Сокобање Љубинко Ми-
ленковић и представница Одељења за урбанизам, 
ЛЕР и заштиту животне средине Марија Жикић.

Након састанка министар је у центру оби-
шао турско купатило амам и инхалаторијум, као 
и Летњу позoрницу на Врелу. Сокобања је прва ту-

ристичка дестинација коју је министар Ме-
мић посетио од када је формиран нови са-
зив Владе. Он каже да је то учинио са разло-
гом јер је Бања под Озреном тренутно нај-
бољи пример како једно туристичко место 
треба да се развије и напредује.

− Ово је заиста један бисер Србије и ја 
желим да честитам свим људима из локал-
не самоуправе на до сада постигнутим ре-
зултатима. Управо због тих добрих резулта-
та који су постигнути у претходном перио-
ду сам овде и ово треба да буде један светао 
пример политике развоја туризма у Србији. 
Сокобања је одмах након Београда прва де-
стинација по посети, ви сте искористили 
највише ваучера − реко је Мемић.

Министар је подсетио да је ресорно 
министарство од 2015. године помогло раз-
вој туризма у Сокобањи са 87,5 милиона као 
и да је изградњу Летње позорнице мини-
старство финансирало са 65,5 милиона ди-
нара.

Осврнувши се на проблем сиве еко-
номије у области туризма, Мемић је иста-
као да Сокобања има преко 700 пријавље-
них и регистрованих домаћинстава која се 
баве туризмом и да је успела у великој ме-
ри да сузбије сиву економију на локалу. Он 
додаје да, нажалост, тако није у другим ту-
ристичким местима и да постоје особе које 
имају и по 30 станова које издају, а држави 
ништа не плаћају. Из тог разлога у плану је 
да се већ од нове године доста уради на суз-
бијању сиве економије у туризму.

− Што се тиче сиве економије, ја за-
иста разумем људе који, на пример продају 
на бувљаку да преживе и то могу да разу-
мем и ако желим да поштујем закон. Али 

да неко ко има 20, 30 стано-
ва, а да не даје ни један динар 
држави, то не разумем. То је 
врло лоше, не само за државу 
већ и за све људе који улажу 
велики новац и плаћају све 
дажбине држави − истакао је 
овом приликом министар.

                                                                                                      
К.П.



ДЕЦЕМБАР - ЈАНУАР 2022 / 2023НОВИНЕ СОКОБАЊСКЕ

4

ЗИМСКА ШКОЛА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ

Пољопривредна саветодавна стручна служба „Пољосервис” из Кња-
жевца одржала је 26. децембра, традиционалну зимску школу за пољо-
привредне произвођаче. Први део ове школе намењен ратарима одржан је 
у сали Oпштине Сокобања.

Овом скупу, у име општине Сокобања, присуствовао је заменик пред-
седника општине Владимир Миловановић који је отворио скуп и поздра-
вио присутне. Предавачи су били саветодавци „Пољосервисаˮ, директор и 
саветодавац за агроекономију Драган Колчић, инжењер за ратарску про-
изводњу Срђан Цветковић, инжењерка мелиорације земљишта и воде Ва-

ОДБОРНИЦИ ПОДРЖАЛИ ПРОГРАМЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА ЗА 2023.

На дневном реду Седнице Скупштине општине Сокобања, одр-
жане 22. децембра, нашло се 35 тачака, пре свега планови и 
програми јавних предузећа и установа који су углавном једно-
гласно усвојени у складу са плановима и финансијама које је 
предвидео Буџет, усвојен на прошлом заседању сокобањског 

општинског парламента.
То је за скупштинском говорницом потврдила и Ивана Филиповић, замени-

ца председника Скупштине општине Сокобања.
− Такође, дата је и сагласност на статут Културног центра, нове установе која 

ће, надам се, унапредити културни живот у Сокобањи и побољшати туристич-

лентина Алексић и стручни сарадник за сточарство 
Недељко Пиповић, док је у другом делу школе у вези 
са пчеларством, одржаном у поподневним часовима, 
предавао стручњак из области пчеларства Драган Јев-
тић из Института за крмно биље.

Предавања су обухватала теме у вези са задру-
гарством, ИПАРД-ом, прогнозно-извештајном служ-
бом, органском производњом, заштитом биља, агро-
економијом, као и другим темама из домена рада ове 
стручне службе. Једна од важних тема, коју је изла-
гао Срђан Цветковић била је и задругарство према 
Норвешком моделу.

− Пољопривредни произвођачи у Норвешкој већ 
стотинак година задругарство су довели, тако рећи, 
до савршенства и као такви постали четврта финан-
сијска институција у тој земљи. Зашто је то тако? За-
то што су се људи тамо лепо организовали. Тамо не-
ма три задруге у једном селу као што се код нас деси, 
па свако вуче на своју страну. Не. Норвешка је скоро 
две хиљаде километара од југа до севера. Произвођач 
свиња на југу и онај на крајњем северу су чланови ис-
те задруге, која броји на хиљаде чланова. Има двана-
ест задруга различитих производња, а тако су напра-
вили веома моћну финансијску институцију. Пробало 
се и код нас пре неколико година и кренуло у неку ре-
ализацију, међутим нешто је са тим стало. Лично сма-
трам да је то добар модел, јер када имаш масовност, 
имаш снагу да делујеш на све, некако се лакше избо-
риш на самом тржишту на коме све теже појединац 
може да опстане у тако јакој конкуренцији − истакао 
је Срђан Цветковић, инжењер за ратарску производ
њу.                                                                    К.Ђ.

ку понуду. Од осталих тачака, које су значај-
не је и именовање директора Спортског цен-
тра „Подина”. Поново је изабран Милош Кр-
стић, који је до сада успешно водио ову ин-
ституцију. У складу са свим данашњим тачка-
ма и усвојеним плановима и програмима јав-
них предузећа очекујемо врло успешну наред-
ну 2023. годину и овом приликом желим да 
свим грађанима општине Сокобања пожелим 
срећну, успешну и здраву 2023.годину − рекла 
је Филиповић.

Одборници Социјалистичке партије Ср-
бије су на прошлој 34. седници гласали за 
одлуку о буџету и у складу са тим на овој сед-
ници гласали су углавном за све програме који 
су подржани одлуком о буџету, напоменула је 
Снежана Радовановић председница одборнич-
ке групе СПС Сокобања.

Одборници су једногласно усвојили и 
пројекат „Кућно лечење, палијативно збриња-
вање и помоћ старим и болесним особама, као 
и особама са инвалидитетом”.

К.П.
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На седници Скупштине општине 
Сокобања, одржаној 21. децембра, од-
борници су једногласно усвојили буџет 
за наредну 2023. годину. Председник 
општине Сокобања Миодраг Николић 
је одборницима пре гласања детаљ-
но уз презентацију објаснио шта је све 
општина испланирала у следећој годи-
ни.

Николић је истакао да су планира-
ни приходи за следећу годину у оносу 
на ову увећани за 23 одсто,  а да је Фонд 
који се користи за капиталне инвести-
ције, кроз више програма, увећан за 
30 одсто, што значи да ће око 407 ми-
лиона динара у следећој години бити 
издвојено за капиталне инвестиције. 
Највише новца планирано је за водо-
снабдевање, путну инфраструктуру и 
заштиту животне средине.

− Кад причамо о капиталним ин-
вестицијама усредсредили смо се на 
оно што је можда највише болело Со-
кобању, а то је водоснабдевање, где је 
буџет увећан вишеструко тако да ће 
преко 94 милиона динара бити уложе-
но у водоснабдевање, што подразумева 
и радове код Аква парка, реконструк-
цију Лептерије, истражне бушотине у 
Шарбановцу и обезбеђивање воде, које 
ако буде извориште издашније, биће и 
за Бели Поток и Сокобању. Затим гео-
физику истражне бушотине у селима 
Читлуку и Николинцу како би сагледа-
ли и та села која стварно имају велики 
проблем са водоснабдевањем − истакао 
је Николић.

С обзиром на то да је Сокобања 
прва еколошка општина и буџет за за-
штиту животне средине увећан скоро 

пет пута, биће издвојено око 74 мили-
она динара.

− Имамо низ пројеката који се од-
носе на унапређење наше животне сре-
дине као што је куповина канал џет ка-
миона који се користи за чишћење ат-
мосферске и фекалне канализације за 
портебе ЈКП Напредак, где је у те свр-
хе издвојено готово 36 милиона дина-
ра. Затим куповина два возила на елек-
трични погон, чистилице за чишћење 
мермерног шеталишта, изградњу во-
доводне и канализационе мреже као и 
комплетну изградњу Палилулске ули-
це, вредност пројекта око 25 милио-
на. Наравно то није једина улица која 
ће бити уређена и реконструисана у на-
редној години − додао је Николић.

Општина Сокобања конкурисала 
је за другу фазу реконструкције соко-
бањске средње школе чија је прва фа-
за реконструције завршена пре пар го-
дина. Друга фаза подразумева прела-
зак на грејање зграде основне и средње 
школе увођењем геотермалних вода 
системом топлотних пумпи.

− Ту се нећемо зауставити, не-
го ћемо наставити са ширењем те то-
пловодне мреже ка нашим најпре јав-
ним институцијама као што су Тури-
стичка организација, Библиотека, Дом 
здравља, Вртић и да коначно почне-
мо да користимо наше геотермалне во-
де на начин на који су многи пре мене 
причали да их треба користити а то је 
за грејање наших инсититуција и чита-
ве Сокобање. Наравно и за енергетску 
ефикасност смо и ове године издвоји-
ли четири милиона динара − рекао је 
Николић.

За путну инфраструктуру издвоје-
но је 120 милиона динара.

− Што се тиче путне инфраструк-
туре као треће веома битне теме за Со-
кобању настављамо са реконструк-
цијом улице и тротоара. Тај буџет је 
увећан четири одсто у односу на про-
шлу годину и 42 милиона динара смо 
определили за унапређење пословне 
инфраструктуре у улици Светог Саве 
како бисмо коначно и тај део Сокобање 
уредили − додао је Николић.

Председник је рекао и да прва 
фаза чишћења корита реке Моравице 
неће бити и једина, већ да ће се на про-
леће, чим временске прилике дозволе, 
наставити чишћење корита ка Жупану. 
Поред тога, општина ће у сарадњи са 
Шумском дирекцијом и ЈП „Зеленило” 
у току наредне године заштитити на-
шу страну Бованског језера и направи-
ти плажу, која ће редовно бити чишће-
на, оградити је и заштити од загађења.

Предвиђена средства за социјалну 
и дечју заштиту у 2023. Години, увећа-
на су за више од 37 у односу на ову го-
дину, што значи да је за ове намене из-
двојено скоро 53 милиона динара. Пла-
нирана су средства за стипендије сту-
дентима у износу од 1,5 милиона дина-
ра као и за помоћ незапосленим поро-
диљама у износу од 3,7 милиона дина-
ра.

− Што се тиче програма из обла-
сти туризма, пољопривреде, спорта, 
они су кроз јавне расправе и учество-
вање свих заинтересованих страна при-
лагоћени потребама људи који се тиме 
баве − рекао је на крају разговора пред-
седник Николић.               К. Петровић

ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ



ДЕЦЕМБАР - ЈАНУАР 2022 / 2023НОВИНЕ СОКОБАЊСКЕ

6

Представници локалне самоуправе Сокобање 
су се у току обиласка радова на чишћењу корита ре-
ке Моравице осврнули и на потребу примене селек-
ције отпада на територији наше општине. Примарна 
селекција отпада је први корак у очувању животне 
средине, а грађани у томе имају најзначајнију улогу. 
Конкретно, селекцијом отпада смањује се притисак 
на градску депонију до момента формирања регио-
налне депоније и на тај начин се чува и река и језеро.

− Користим ову и користићу сваку следећу при-
лику, и ја и директори јавних предузећа, просто сви 
који учествују у јавном животу Сокобање, да апелује-
мо на грађане, и не само да апелујемо, него да их мо-
лимо да поштују принципе по којима се одваја и се-
лектује отпад. Дакле, да поштују у које се контејне-
ре баца пластика, у које папир, а у које стакло. Још 
једном молим грађане да то поштују како бисмо сви 
дошли до заједничког циља, а то је очување живот-
не средине − рекао је Миодраг Николић, председник 
општине Сокобања.

К.П.

ВАЖНА ПОРУКА ЗА ГРАЂАНЕ

Нажалост, у овим зимским данима има појава које доприносе 
уништењу контејнера и нису у складу са еколошким нормама. Тако је не-
давно у Сокобањи у вечерњим сатима дошло до паљења контејнера. На 
брзу дојаву грађана реаговала је ватрогасна јединица Сокобање, тако да 
су спречене даље последице. Ради се о металном контејнеру, поставље-
ном на углу улица Алексе Маркишића и Немањине, прекопута Комер-
цијалне банке.

− Мени је заиста несхватљиво да и поред свих апела и свега што смо 
причали и даље се убацује врео жар у контејнере и на тај начин изазива 
опасност. Ја бих заиста апеловала још једном на све грађане општине Со-
кобање да не бацају врућ пепео и жар у контејнере, јер долази до пожара, 
оштећења имовине јавног комуналног предузећа. Могу се запалити на-
ши камиони, могу се и наши радници и грађани довести у опасност, тако 
да молим и апелујем на грађане да бацањем врућег пепела и жара не из-

АПЕЛ ЈКП „НАПРЕДАК” КОРИСНИЦИМА

азивају општу опасност − каже Ана Вељковић, дирек-
тор ЈКП „Напредак”.

Када је у питању прва фаза процеса рециклаже у 
Сокобањи, екипе ЈКП „Напредак” су свакодневно на те-
рену, и имају увид у стање и начин на који се процес 
рециклирања одвија.

− За сада смо у првој фази рециклаже. Ради се 
о рециклажним контејнерима који се постављају на 
јавним површинама. У другој фази ћемо прећи на до-
маћинства. Међутим ситуација, нажалост, није обећа-
вајућа. На оним местима, на којима смо поставили 
контејнере, на 90 посто места, се у контејнере за ре-
циклажу убацује комунални отпад, иако се поред тих 
контејнера налазе нови контејнери са папучицама за 
одлагање комуналног отпада. Имали смо ситуацију да 
се изнад тржног центра, прекопута споменика Стевана 
Сремца, у контејнер за картон убаци врео пепео и жар, 
а да она четири контејнера поред буду празна ˮ упозо-
рава наша саговорница.

Она као позитиван пример истиче, пре свега, 
Специјалну болницу Сокобања која се одазвала проце-
су рециклаже.

− И у старом и новом заводу се води рачуна о 
одвајању рециклажног отпада на начин који смо се до-
говорили и овог пута заиста им се захваљујем. Истак-
ла бих и хотел „Моравицу” и сквер код ресторана „Чи-
каго”, где су грађани препознали значај рециклаже и 
заиста одвајају отпад на правилан начин. Захваљује-
мо се и радњама „Оаза”, „Амиго”, тр „Слога”, који су се 
одазвали акцији одвајања картона − каже Вељковић.

Директорка ЈКП „Напредак” Ана Вељковић је 
овом приликом позвала и све остале привредне субјек-
те да се укључе у процес рециклаже и допринесу чи-
стијој Сокобањи.

К. Ђорђевић
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Промотивни скуп поводом унапређења процеса рециклаже у организацији „Секо-
пака”, ЈКП „Напредак” и Општине Сокобања, одржан је петог децембра, у Спортској хали 
Сокобање. Присутнима су се обратили др Миодраг Николић, председник општине Со-
кобања, директорка ЈКП „Напредак” Ана Вељковић и генерална директорка „Секопака”, 
оператора који је број 1 у Републици Србији за управљање амбалажом и амбалажним от-
падом Виолета Белановић.

Према речима генералне директорке „Секопака”, Виолете Белановић, Сокобања је 
прва општина у Србији која је успоставила комплетан систем за примарну селекцију ам-
балажног отпада.

− „Секопак” је са Сокобањом и Јавним комуналним предузећем кренуо са радом 
пре четири године и ево, након четири године, одлучили смо да, мото, који смо започе-
ли пре четири године ребрендирамо поново и да нам свима, у ствари, буде приоритет 
чиста Сокобања − рекла је Белановић.

Овај промотивни скуп је резултат свих досадашњих активности Општине Соко-
бања, „Секопака” и ЈКП „Напредак” у успостављању процеса рециклаже у Сокобањи.

− Успостављамо поново процес рециклаже у Сокобањи и надам се да ћемо овог пу-
та то урадити на прави начин. Од те активности ће сви имати користи. Пре свега, биће 
чистија средина, а и сама Сокобања за све наше становнике. Исто тако, сав тај амбалаж-
ни отпад, који се у огромним количинама производи, поготово у току туристичке сезо-
не, неће завршавати ни на дивљим депонијама, ни на нашој градској депонији, него ће 
бити рециклиран и поново употребљен. Тако да доприносимо и чистијој животној сре-
дини и чистијој Сокобањи. Надам се да ће се наши суграђани укључити и одазвати про-
цесу рециклаже − рекла је Ана Вељковић, директорка ЈКП „Напредак”.

СОКОБАЊА НИЈЕ ОДУСТАЛА ОД СЕЛЕКЦИЈЕ ОТПАДА Рециклажа има велики значај 
за општину Сокобања. Према речи-
ма др Миодрага Николића, председни-
ка општине, ова сарадњи и њен исход 
су процес великог рада и великих при-
према.

− Наравно, ово је отпочето 2018. 
Међутим, процес није заживео. Сада смо 
сви били спремни, не само ми као ло-
кална самоуправа, не комунално преду-
зеће, не „Секопак”, него су се ту укључи-
ла наша удружења, као што су Еколош-
ко друштво, Планинарско друштво. Да 
сви заједничким снагама коначно кре-
немо са одвајањем отпада из више раз-
лога, са више аспеката, с обзиром на то 
да смо еколошка општина, и да је при-
рода Сокобањи, мештанима, туризму на 
првом месту. Ту смо да заједничким сна-
гама то и урадимо – казао је Николић.

Он је потенцирао на значају едука-
ције најмлађих, као сигуран пут за бољу 
еколошку будућност Сокобање.

− Симбол данашњег догађаја су 
деца, која треба првенствено од малена 
да науче како управљати отпадом, шта 
радити са отпадом, како га одвајати, а 
након тога пренесу та своја знања и мо-
жда утичу на своје родитеље кад крену 
неким погрешним кораком, или на по-
грешан начин баце отпад, онде где му 
није место. Сви смо сведоци да наша не-
санитарна депонија није адекватна, на-
равно до регулисања регионалне, бар 
овим чином можемо да смањимо при-
тисак и да смањимо угрожавање наше 
реке, наше природе, а самим тим и Бо-
ванског језера – апеловао је Николић.

Симболичан поклон за своје анга-
жовање и рад на подизању еколошке 
свести добило је Сокобањско еколош-
ко друштво које је организовало при-
купљање лименки и које редовно орга-
низује акције сакупљања отпада.

− Наше Еколошко друштво даје ве-
лики допринос општини Сокобања као 
и самој екологији. Својим радом пома-
жемо у томе како да се научи процес со-
ртирања отпада. Помажемо у различи-
тим пројектима у вези са очувањем жи-
вотне средине који су веома битни за 
околину. Ми смо као друштво органи-
зовали и остале учеснике из Сокобање, 
тј. предузећа, да нам помогну у про-
цесу прикупљања лименки. Годишње, 
најмање четири пута имамо акцију са-
купљања отпада у природи, што значи 
да пролазимо целу Сокобању и сва из-
летишта, како би сакупили сав отпад 
и очистили та места − рекла је Анђела 
Митић, представник Сокобањског еко-
лошког друштва.

Како се еколошка свест гради и 
како се песмом и игром чува околина, 
овом приликом показали су и малиша-
ни предшколске установе „Буцко”, који 
су песмом „Рециклажа није гњаважа” 
указали на важност екологије.

К. Петровић
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Други дечји песнички маратон, уз дру-
жење са песником и књижевником Љуби-
војем Ршумовићем, одржан је 10. децембра. 
Маратон, организован од стране Удружења 
књижевника „Стојан Живадиновић”, Основ-
не школе „Митрополит Михаило” и Народне 
библиотеке „Стеван Сремац”, а под покрови-
тељством општине Сокобања, изазвао је ве-
лико интересовање сокобањских основаца.

Такмичење младих поета окупило је 
преко 50 пријављених учесника, као и велики 
број оних који су дошли да уживају у поезији 
и дружењу са омиљеним песником свих гене-
рација. Милош Вељковић, председник Удру-
жења књижевника „Стојан Живадиновић”, 
каже да је веома задовољан чињеницом да је 
оволики број деце учествовао у маратону.

− Ми смо прошле године, исто у децем-
бру месецу, организовали Први дечји песнич-
ки маратон и било је неких пет, шест учесни-
ка. И то смо организовали тада у старој шко-

МЛАДИ ПЕСНИЦИ СОКОБАЊЕ

ТРАДИЦИОНАЛНИ ДОЧЕК ДЕДА МРАЗА

ли. Међутим, ове године, на предлог директорке ОШ „Митрополит Михаило”, 
Тање Глигоријевић, ми смо решили да закупимо конгресну салу у хотелу Морави-
ца и могу да кажем, да стварно, 250 људи је било, а учесника је било преко 50. Тако 
да сам стварно одушевљен − каже Милош Вељковић, председник УК „Стојан Жи-
вадиновић”.

Такмичење младих песника организовано је у две узрасне категорије, а учес-
нике је оцењивао жири у саставу: Љубивоје Ршумовић, Хранимир Милојковић, 
књижевник из Сокобање и Милена Милетић, наставница српског језика и књи-
жевности.

У првој категорији, за ученике од првог до четвртог разреда, треће место при-
пало је Теи Тодосијевић, друго место Урошу Милојевићу, док је у овој категорији 
прво место освојила Срна Тодосијевић за песму која носи наслов „Кестен у јесен”. 
У категорији старијих основаца треће место припало је Петри Лазић, друго место 
Луки Антићу, док је прво место освојила Јелена Цанић за песму „Балада за рање-
но срце”.

Други дечји песнички маратон, у име председника општине отворила је 
Оливера Денић, шеф кабинета председника општине Сокобања. Она је честита-
ла Удружењу књижевника на успешној организацији, а песнику Љубивоју Ршумо-
вићу пожелела искрену добродошлицу.

Учеснике Маратона, и оне који су дошли да их подрже, песмом је забављао 
хор „Соколићи” и млади сокобањски фрулаш Зоран Ристић. Програм је водио Го-
ран Петровић, учитељ из Сокобање.

К. Ђорђевић

Најмлађи су, 28. децембра, у амфитеатру испред За-
вичајног музеја уз музику, слаткише, фантастичне анима-
торе и осмехе дочекали Деда Мраза. Ово је традиционална 
манифестација, која је у организацији Туристичке органи-
зације Сокобања (ТОСБ), а под покровитељством општине 
Сокобања. Она се одржава већ дуже од две деценије и је-
дино, због пандемије короне, није одржана 2020. године. 
Љубинко Миленковић, директор ТОСБ каже да га посебно 
радује то што је било много деце.

− Ово је прилика да најмлађи Сокобањчани и тури-
сти своје новогодишње жеље кажу директно Деда Мразу, 
али и да истовремено Туристичка организација Сокобања 
под покровитељством општине Сокобања подели слатки-
ше и да заједно у срећи и радости  испратимо стару годи-
ну, и да се дружимо уз аниматоре − рекао је Миленковић.

К.П.

НАЈМЛАЂИМА 
ПОКЛОНИ И 
ЗАНИМЉИВЕ 
ПРИЧЕ
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„Фазони и форе”, „Двоглед”, „Хиљаду зашто” − Телевизија. „Уторак 
вече – ма шта ми рече”, „Суботом у два”, „Весели уторак” − Радио. Преко 
деведесет књига написаних углавном за децу али и за одрасле. Све су то 
дела Љубивоја Ршумовића, српског књижевника и песника, уз која су рас-
ла, како и мала, тако и велика деца са наших балканских простора.

ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ, О ЖИВОТУ И РАДУ

Председник општине Сокобања 
је, 28. децембра, заједно са Деда Мра-
зом у холу Општине Сокобања, по-
делио пакетиће деци чији су роди-
тељи корисници Центра за социјални 
рад и програма помоћи Црвеног кр-
ста. Попут претходних, и ове године 
Општина Сокобања је обезбедила па-
кетиће.

За разлику од прошле, ове годи-
не је одлучено да новогодишњи па-
кетићи буду подељени у холу општи-
не где су се најмлађи дружили са Де-
да Мразом.

− Раније су пакетићи дељени 
у просторијама Центра за социјал-
ни рад или Црвеног крста, међутим 
мишљења сам да ова деца заслужују 
све што и друга деца и зато смо данас 
организовали овде доделу пакетића. 
Уједно смо попричали и са децом и 

родитељима. И убудуће ћемо настојати да овој деци кроз разне акције и програме, однос-
но разне врсте помоћи, њихово детињство учинимо угоднијим, лепшим и пријатнијим − 
рекао је Николић.

На територији општине Сокобања тренутно има 76 малишана чији су родитељи ко-
рисници Центра за социјални рад.                                                                                                К.П.

Овај истакнути књижевник и писац боравио је 
10. децембра, у Сокобањи. Дружио се са децом и го-
ворио своје песме на „Другом дечјем песничком ма-
ратону”, који је организован од стране Удружења 
књижевника „Стојан живадиновић”, Основне школе 
„Митрополит Михаило” и Народне библиотеке „Сте-
ван Сремац”.

Искористили смо ову прилику његове посете да 
сазнамо какво је његово мишљење о одзиву деце по-
езији у ово време поплаве мас-културе.

− Ја сам покушао да омасовим ту врсту култу-
ре. Да наговорим, припитомим младе људе да се ба-
ве литературом. Да смишљају или да замоле мајку 
и оца да им помогну. Или да замоле учитеља или 
наставника да им погледа то. А све размишљајући 
о свом детињству, како сам ја почео и како сам већ у 
трећем разреду добио од Пионирских новина из Бе-
ограда награду, претплату за лист и једну графит-
ну оловку са гумицом, у то време. Ту гумицу и ту 
оловку послао ми је Душко Радовић лично. Тада је 
он примљен у Пионирске новине у Београду. То ми 
је он после причао, после много година, када смо се 
већ почели дружити у Радио Телевизији − рекао је 
Ршумовић.

Са песником смо се осврнули и на то колико се 
укус најмлађе публике мењао са годинама.

− Ево, ја сам вечерас гледао, када је та млада 
публика ушла у салу, сви су имали телефоне у рука-
ма. Али, кад смо почели, чак када су почели слуша-
ти своје другаре како рецитују своје песме, па онда, 
баш сам гледао, да ли ће неко то да држи када ја бу-
дем рецитвао своје песме. Нико није. Значи да је, ка-
ко да кажем, пажња просто скренута вечерас на пес-
ме, на поезију. Сада, то је добро, није добро. Лепо је у 
ствари. Мало има смеха, мало има туге. Шта да ради-
мо такав је живот – овим речима завршава интервју 
Љубивоје Ршумовић, дечји песник и књижевник.

К. Ђорђевић
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На иницијативу житеља Месне заједнице Трубаревац, а уз 
подршку председника Миодрага Николића и Општине Соко-
бања, ЈП „Зеленило – Сокобања” извело је радове на уређењу тру-
баревачке стране Бованског језера.

Бованско језеро је под ингеренцијом Водопривредног цен-
тра „Морава” из Ниша. Међутим, када су се мештани села Труба-
ревца обратили председнику, Општина Сокобања препознала је 
значај уређивања обале Бованског језера, како због естетике ам-
бијента и туристичке понуде, тако и због заштите животне сре-

НА БОВАНСКОМ ЈЕЗЕРУ

Општина Сокобања у сарадњи са ЈВП 
„Србијаводе” почела је децембра са 
сређивањем корита реке Моравице, 
које није чишћено дуже од две деце-
није. Радове изводи Грађевинска фир-
ма „Ерозија” из Ниша.

− С обзиром на то да смо кренули са сређивањем око 
Бованског језера, желимо да средимо све наше водотокове. 
Управо се чисти корито реке Моравице која је водоток другог 
реда. Планирамо да до краја ове године очистимо део водо-
тока од хотела „Сунце” до „Сокотерми”, а следеће године ће-
мо наставити даље. Чисти се корито, које није чишћено више 
од 20 година и желимо да коначно и овај део кроз саму Соко-
бању добије ново рухо, а временом ћемо гледати и да ренови-
рамо бедеме, средимо мостове, како већ и заслужује овај део 
Сокобање − рекао је председник општине Миодраг Николић.

ЧИШЋЕЊЕ КОРИТА РЕКЕ МОРАВИЦЕ

Планинари ПК „Озрен” из Сокобање, апсолутни су победници такмичења „Изазови пла-
нинара” јер су се за 10 месеци једини попели на сва 74 задата планинска врха у Србији. По-
водом тог успеха, представницима сокобањског планинарског клуба Планинарски савез Ср-
бије (ПСС) је уручио награде у београдском Спортском центру „Шумице”, а поводом Међуна-
родног дана планина.

ПК „ОЗРЕН” МЕЂУ НАЈБОЉИМА У СРБИЈИ

Исо Планић, председник 
Планинарског Савеза Србије че-
ститао је награђенима и захвалио 
се свим посленицима савеза и ос-
новних планинарских организа-
ција који раде на популаризацији 
планинарског покрета. Такође, 
Планић је указао и на значај за-
штите очувања планинских пре-
дела, али и на неке од приорите-
та ПСС, као што су омасовљeње и 
подмлађивање, едуковање кадро-
ва, увођење планинарства у шко-
ле, обнављање и изградња плани-
нарске инфраструктуре, те јачање 
такмичарских дисциплина.    К.П.

Мирослав Цветковић из Грађевнске фирме „Ерозија” која из-
води поменуте радове, каже да је чишћење корита Моравице, пре 
свега, врло битно јер се на тај начин повећава његова пропусна 
моћ у циљу превенције од поплава и непогода.                             К.П.

дине, саопштили су из Кабинета председника општине. Ка-
бинет председника се тим поводом обратио Водопривредном 
центру „Морава” који је одобрио ове радове.

Општина Сокобања је покровитељ, ЈП „Зеленило – Соко-
бања” изводило је радове, а значајно је и учешће житеља Тру-
баревца у самом уређивању. Удруженим снагама, Трубаревча-
ни коначно добијају уређену обалу Бованског језера.

К.П.



Драмски писац, сценариста, филмски реди-
тељ и академик Душан Ковачевић добиo jе 25. јану-
ара и званично свој плато у Сокобањи, на Тргу ос-
лобођења, испред просторија Туристичке организа-
ције Сокобања.

ЗАХВАЛНОСТ 

– Са великом скепсом, морам да признам, кренули смо у 
Скупштину општину Сокобања и тамо су нас угостили господин 
Миодраг Николић, председник општине Сокобања и његов заме-
ник господин Владимир Миловановић. Ми смо им објаснили шта 
желимо. На моје велико запрепашћење они су то прихватили са 
одушевљењем. Морате да знате да без њих двојице добротворно 
друштво, које је нејако, никада не би могло да направи оно што се 
вечерас десило у Сокобањи. Због тога Сокобања мора да им искаже 
дубоку захвалност и поштовање. Ја вам се захваљујем – казао је по-
ред осталог овом приликом др Милош Милојковић, почасни пред-
седник Добротворног друштва „Сава” и један од његових оснивача, а 
сада председник Управног одбора новооснованог Културног центра.

У ДАНУ КАДА ЈЕ СВЕЧАНО ОТВОРЕН РЕНОВИРАНИ БИОСКОП

Иницијативу да овај простор понесе име аутора 
култних „Маратонаца”, „Радована Трећег”, „Профе-
сионалца”, „Сабирног центра” и других дела, покре-
нуло је овдашње Добротворно друштво „Сава”. Томе 
је кумовало и дугогодишње пријатељство почасног 
председника овог друштва Милоша Милојковића 
и почасног члана Душана Ковачевића, као разуме-
вање актуелне сокобањске локалне самоуправе.

Обраћајући се медијима, непосредно пре от-
кривања плоче са натписом новоименованог пла-
тоа, Ковачевић је казао да је у Сокобању дошао пре 
отприлике 40 година, и да од тада једном годишње, 
а некада и више пута, долази у Бању. Како је рекао, 
то пре свега чини због драгих пријатеља Мише и 
Љиље Милојковић, а затим и поводом разних све-
чаности.

– Сокобања је тако постала 
једно од ретких места у којима 
сам био више пута и толико че-
сто, и приватно или као део неке 
представе. Оно што се данас де-
сило је за мене изузетна част и 
могу вам рећи да сам сада дво-
струко обавезан да будем на ви-

сини тог потписа који сам 
ставио, да ће у Сокобањи је-
дан трг носити моје име. Тај 
трг ћемо оплеменити са не-
ким стварима које сам у жи-
воту радио, да буду део исто-
рије коју сам преко 50 година 
стварао – рекао је Ковачевић.

Након тога, церемонија 
именовања Трга настављена 
је у реновираној сали биоско-
па „Моравица” где је акаде-
мик Ковачевић примио из ру-
ку председника општине Со-
кобања Миодрага Николића 
Декларацију о проглашењу 
Платоа Душана Ковачевића.

Обраћајући се присут-
ној публици, Миодраг Ивано-
вић, државни секретар у Ми-
нистарству културе, казао је 
да је после више од 20 годи-
на обновљена мултифункци-
онална сала у овој изузетној 
згради, важној за овај део Ср-
бије.

Након свечане церомоније на 
филмском платну биоскопа „Мора-
вица”, приказан је Ковачевићев нај-
новији филм „Није лоше бити човек”.

Овим чином Сокобања је наста-
вила неговање невидљивих уметнич-
ких нити са познатим именима наше 
културе као што су: Стеван Сремац, 

Бранислав Нушић, Исидора Секулић, 
нобеловац Иво Андрић и други, а сада 
Душан Ковачевић. Сви су они волели 
или воле Сокобању и оставили Бањи 
неизбрисиво наслеђе. Плодови таквог 
међусобног поштовања, када је у пи-
тању Ковачевић, тек се очекују.

Како је то изгледало синоћ мо-
жете да погледате у видео-прилогу 
нашег сниматеља Кристијана Ђорђе-
вића.
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ЕДУКАЦИЈА ЗА ВОЛОНТЕРЕ ЦРВЕНОГ КРСТА

Представници Уније синдиката про-
светних радника Србије (УСПРС), огранак 
Средње школе „Бранислав Нушићˮ одржа-
ли су првог децембра протест против на-
сиља у школама, при чему је настава би-
ла тотално обустављена. Повод протеста, 
који је био одржан у 47 градова и општи-
на у Србији, био је ученичко насиље пре-
ма професорки енглеског језика из Тех-
ничке школе у Трстенику.

Валентина Ракић председница 
УСПРС − огранак СШ „Бранислав Нушић” 
каже да је насиље у школама ескалирало 
у последње време, а да је догађај када су 

у школи у Трстенику професорки измак-
ли столицу био преломна тачка и показао 
да је крајње време да се нешто промени, а 
уједно и пружи подршка колегиници која 
је преживела насиље на радном месту.

− Наравно, ово није само питање на-
сиља према просветним радницима. Све 
је више, нажалост, и вршњачког насиља, 
а казнене мере су благе или их нема, или 
се о томе ћути. Из свог искуства, с обзи-
ром на то да у просвети радим већ седам-
наест година, знам да многа деца из стра-
ха не смеју да пријаве насиље. Све то не-
гативно утиче на сам рад у школи на ква-

литет наставе и безбедност, како ученика 
тако и наставника, а то се преноси на ро-
дитеље и читаво друштво. Сви ови инци-
денти стварају неку негативну атмосферу 
и довели су до тога да се синдикати сложе 
и да се чује и наш глас како би се насиље 
смањило или скроз елиминисало − рекла 
је између осталог Ракић.

Протесту чланова УСПРС соко-
бањске средње школе, прикључили су се 
и радници ове образовне установе који 
нису чланови поменутог огранка синди-
ката.

К.П.

РАДНИЦИ СОКОБАЊСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

У хотелу Моравица, другог децембарског викенда, 
одржана је едукација из области трговине људима за во-
лонтере Црвеног крста. Обуку је похађало петнаесторо 
волонтера из Сокобање, Бољевца и Алексинца, са циљем 
да стечена знања пренесу својим вршњацима.

Вршњачка едукација, као облик преношења знања 
има веома важну улогу, посебно у области анти-трафи-
кинга, где је неопходно радити на превенцији. Обуку во-
лонтера реализовале су лиценциране едукаторке Црве-
ног крста: Ксенија Милосављевић из Сокобање, Тања 
Глишанин из Панчева и Марија Премовић из Краљева.

− Учесници ове едукације су и ученици наше 
Средње школе „Бранислав Нушић”, њих десет који ће по 
завршетку ове едукације моћи да едукују своје млађе вр-
шњаке. Имамо и гостујуће општине са својим волонте-
рима, наше суседне општине Алексинац и Бољевац − 
рекла је Милица Миленковић, секретар Црвеног крста 
Сокобања.

Према речима Ксеније Милосављевић, домаће еду-
каторке ЦК Сокобање, вршњачка едукација је веома бит-
на и веома значајна за овај програм у циљу превентиве.

− Радимо превентиву да их упознамо са тим, шта 
је овај програм, на који начин ради, шта је то вршњачка 
едукација, које су мере превентиве, које су мере опреза, 
како уопште функционише цео ланац трговине људима 
и како ми можемо да помогнемо онима који могу да се 
нађу у том ланцу − истакла је Милосављевић.

Полазници са којима смо разговарали, Миња Ивко-
вић из Бољевца, Стојадин Денкић из Алексинца и Дани-
ца Живановић из Сокобање, кажу да ће им ова обука зна-

чити, јер се ради о важној теми о којој треба што више говорити, како 
би што више људи било упознато са начинима како препознати ризи-
ке и избећи опасност.

Црвени крст Србије своју улогу у борби против трговине људима 
заснива на мисији Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног по-
лумесеца, са циљем превенције и настојања да се спречи увлачење љу-
ди у ланац трговине. То подразумева, првенствено, превенцију путем 
едукација, превасходно осетљивих група, деце и млађих, али исто та-
ко и друге видове помоћи.                                                                       К.П.
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У организацији Савета за безбедност саобраћаја општине Сокобања у са-
радњи са Агенцијом за безбедност у саобраћају и Владом Републике Србије, 28. 
децембра, су у биоскопу „Моравица” одржане промотивне активности о без-
бедности учесника у саобраћају. Овакве акције на територији Општине Соко-
бања организују се већ годинама и намењене су свим учесницима у саобраћају, 
а посебно најмлађима, односно предшколцима и првацима. Овог пута промо-
цији су присуствовали и пензионери. Скуп је отворио и у име општине Соко-
бања, присутне поздравио заменик председника општине Сокобања Владимир 
Миловановић.

− Као и претходних  година оваква акција има за циљ да предшколцима 
и првацима представи основна правила понашања у саобраћају. Сваке године 
организујемо овакве акције, међутим пошто смо први пут у овако  предивном 
објекту, направили смо и већи скуп у који смо укључили и наше драге пензио-
нере – рекао је Миловановић.

Заменик је првацима и предшколцима поделио књижице „Пажљивко-
ва правила у саобраћају” у којима је сликовито описана важност правилног по-
нашања у саобраћају у ситуацијама у којима се деца свакодневно могу наћи.

Поред тога, као и претходних година, Миловановић је младим родитељи-
ма деце која су у последњих годину дана рођена на територији општине, поде-
лио ауто-седишта назначивши важност употребе истих.

− Општини Сокобања је на првом месту сигурност наше деце и пензионе-
ра. У претходном периоду доста смо урадили на том плану. Поред видео-над-
зора на целој територији града, у оквиру чега ћемо осигурати и Центар за со-
цијални рад, Црвени крст, школе и паркове, урадили смо на километре тро-

Пројекат Дигитализације Завичајног фонда 
и фонда Старе и ретке књиге Народне библиотеке 
„Стеван Сремац” подржан је и суфинансиран из буџе-
та Републике Србије од стране Министарства културе 
и информисања, а има за циљ дигитализацију и про-
моцију културне баштине Сокобање и околине. Мате-
ријал ће бити доступан свим заинтересованим лици-
ма на интернет страници.

Завичајни фонд представља грађу која је неким 
својим делом повезана са нашим завичајем. Тиме 
подразумевамо књижевна дела која су тематски по-
везана са Сокобањом и околином, писце који су рође-
ни или пак делимично стварали нека своја дела на 
просторима Сокобање.

Дигитализација обухвата монографске публи-
кације и некњижну грађу (фотографије са разли-
читих манифестација одржаних у Сокобањи и раз-
гледнице) из Завичајног одељења и одељења Старе 
и ретке књиге. У плану је дигитализација завичајне 
грађе која се налази у поседу грађана као део њихо-
вих личних колекција, а које нису поверене Завичај-
ном одељењу на чување у физичком облику.

Дигитализацијом се омогућава трајни прела-
зак са традиционалног на нов и ефикасан начин ко-
ришћења грађе. Такође, овим би се трајно сачувало 
и заштитило од даљег пропадања културног наслеђа 
Сокобање.                                                                      К.П.

У СОКОБАЊСКОЈ 
БИБЛИОТЕЦИ

У ОКВИРУ АКЦИЈЕ „ПАЖЉИВКО”

тоара и са том праксом ћемо наставити и у наредном 
периоду и то је нешто најосновније. У плану је и по-
стављање стоп тастера код Дома Здравља који ће до-
ста значити нашим пензионерима − истако је Мило-
вановић.

Презентацији су присуствовали и представници 
Полицијске станице Сокобања, а присутнима су при-
казана и два кратка промо филма „Пажљивко”.       К.П.
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Већ по традицији, васпитачи Предшколске установе „Буц-
ко” за најмлађе су припремили новогодишњу позоришну пред-
ставу која је у вртићу приказана 28. децембра. Представа се зове 
„Црвенкапа у не-бајци” и то је адаптација саме приче „Црвенка-
па” на један мало другачији и занимљивији начин, сазнајемо од 
Душана Мијајловића, директора сокобањске предшколске уста-
нове. Након завршене представе, свака од васпитних група доби-

НОВОГОДИШЊА ПРЕДСТАВА У ВРТИЋУ

Предшколска установа „Буцко” од ове школске године, односно од пр-
вог септембра, примењује нови концепт предшколског васпитања и образо-
вања, који је симболично назван „Године узлета”. Програми у вртићима на-
стају заједничким учествовањем деце и одраслих у простору који је инспира-
тиван за дете и где оно може слободно да истражује, да се игра, да промишља, 
да сарађује са другима, испробава и упознаје свет око себе. У оквиру овог но-
вог концепта је и већа сарадња са локалном самоуправом, приватним преду-
зећима и фирмама и установама у оквиру локалне заједнице.

− Ми редовно, посредством друштвених мрежа, фотографијама и сним-
цима упознајемо родитеље са новим концептом предшколског васпитања од-

У ПУ „БУЦКО”

носно са свим оним што радимо у вртићу. Нови 
концепт укључује и интензивнију сарадњу са ло-
калном самоуправом јавним и приватним преду-
зећима и свим установама у оквиру локалне зајед-
нице − каже Душан Мијајловић, директор ПУ 
„Буцко”.

Сви васпитачи су завршили обуку за нови 
програм, а у децембру је одржан семинар под на-
зивом „Инклузија од теорије до праксе 2”. Ауто-
ри-предавачи семинара били су: Бојан Грујић, ди-
пл. педагог, Школа креативних вештина и Анита 
Цекић психолог. У оквиру овог семинара предава-
чи су упознали васпитаче како треба радити са де-
цом, која имају сметње у развоју.

− Нажалост, у последње време на територији 
наше општине повећан је број деце са сметњама у 
развоју. Од ове године то је баш интензивно па су 
васпитачи наилазили на неке потешкоће при ре-
ализацији васпитно-образовног рада са овом гру-
пом деце. Из тог разлога организовали смо обу-
ку како би васпитачи имали бољу комуникацију 
са том децом, али и њиховим родитељима и ре-
левантним институцијама које раде са таквом де-
цом. Ти малишани су у инклузивном програму и 
наставиће се усавршавање васпитача у овом прав-
цу − рекао је Мијајловић.

Он додаје да у ПУ „Буцко” до ове године ни-
су израђивани индивидуални образовни профили, 
већ да је примењиван само индивидуални приступ 
учењу, а да је од ове године уведен ИОП 1, однос-
но прилагођени програм наставе и учења у коме се 
планира циљ пружања подршке, прилагођавање 
и обогаћивање простора и услова у којима се учи.

К.Петровић

ла је пакетиће у којима се налазе нове играчке, које је ова 
установа набавила.

− Као и претходних година и ове смо набавили за по-
требе деце доста нових дидактичких играчака. Ради се о 
најновијим играчкама на светском тржишту. То су разне 
светлеће играчке, затим тактилне, оне које помажу когни-
тивни интелектуални раст. Додао бих да смо у току дечје 
недеље имали радионицу где смо израдили разне играчке 
које смо продавали на продајној изложби у центру града и 
сва средства прикупљена том приликом биће искоришће-
на ове године уз сагласног Савета родитеља, а на предлог 
васпитача, за помоћ при лечењу једне девојчице којој је не-
опходна трансплантација јетре у иностранству  − рекао је 
Мијајловић.                                                                   

К.П.
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Православни верници 6. јануар прослављају тради-
ционалним одласком бадњаку у госте. Тако су и ове го-
дине, представници Општине Сокобања, свештенство и 
грађани Сокобање испоштовали традицију. 

Полазак је организован у раним јутарњим часовима, 
како би се пре мрака стигло до шарбановачког дела и по 
традиционалном српском обреду узбрао, цер који jе након 
вечерње литургије и паљен.

У АТАРУ ШАРБАНОВЦА

Прослава најрадоснијег празника, Божића, рођења Исуса Христа, окупила 
је на територији Сокобање велики број верника и грађана. Славило се у свим до-
мовима, а традиционално налагање бадњака, уприличено је и по околним се-
лима: Реснику, Врелу, Поружници, Врмџи, Шарбановцу и свим осталим подруч-
ним деловима Сокобање, уз празничну, породичну, пријатељску и духовну ат-
мосферу.

Централно окупљање на најрадоснији Хришћански празник и претходни-
цу Божића, Бадње вече, уприличено је у вечерњим сатима у сокобањској цркви 
Светог Преображења Господњег. Након литургије и ношења бадњака око цркве, 
присутним верницима обратио се протојереј Вања Ковачевић речима.

– Ова ватра, која представља ватру у пећини Витлејемској, у којој се родио 
Богомладенац. Ова ватра која исијава ноћас и ове искрице упућене ка Господу и 
спаситељу нашем. Бадњи дан. Али централни догађај наше прославе јесте Бо-
жић и рођење Богомладенца Христа. Спаљивањем бадњака завршавамо са ста-
рим паганским религијама и ноћас дочекујемо рођење Богомладенца. Темељ 
наше вере јесте васкрсли Господ. Али и Господ који је рођен у пећини, тихо и не-
наметљиво положен у јасле. Цар над царевима. Господ и владар свега створеног, 
долази на овај свет, рађа и бива положен у јасле. Први сведоци су били мудра-
ци са истока, пастири - казао је он уз поздрав који се упућује тих дана „Мир Бо-
жији, Христос се роди”.

Након налагања бадњака, чесницу са златником, дариваним од стране 
општине Сокобања, преломила су деца. Присутнима се обратио и председник 
општине, др Миодраг Николић.

ПРОСЛАВА БОЖИЋА У СОКОБАЊИ

Тај обичај сечења бадњака испуњен је симболиком. Она сли-
ка коју сваке године видимо, приликом сечења бадња-
ка, указује на Витлејемске пастире који су у знаку звезде 
предвидели рођење спаситеља Исуса Христа. Исечене гране 
храста понете су у пећину да би се топлином горућег дрве-
та огрејали новорођени дечак и његова мајка. Сеча бадња-
ка некада је подразумевала и пуцање из пушака и прангија 
које су у савременом добу замениле петарде. Дрво се сече са 
источне стране и обара са једним или три ударца. Устаље-
но је и веровање да први иверак који се одвоји од бадњака 
има магичну моћ.

 
Бадњаци, исечени у јутарњим часовима остављени су у 

холу Општине Сокобања, где је преломљена погача и тра-
диционално послужен народ. Након тога уследила је и ли-
тургија центром града како би се бадњак оставио и у порти 
централне цркве посвећене Преображењу Господњем.

К.Ђ.

– Драго ми је да смо се окупили у оволиком броју. 
Драго ми је да је оволико деце присутно, где смо ствар-
но у сарадњи са нашим свештенством, овај дан упри-
личили како треба и како доликује. Пожелео бих сви-
ма у овој години пуно здравља, пуно благостања и да 
нас следеће године има дупло више него у прошлој го-
дини – рекао је први човек сокобањске локалне самоу-
праве.                                                                 К.Ђорђевић
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Добротворно друштво „Сава” и Општи-
на Сокобања, а у сарадњи са школским уста-
новама, Туристичком организацијом и 
Српском православном црквом, 26. јану-
ара у хотелу „Моравица” организовали су 
по тридесет и први пут Светосавску акаде-
мију, која је овог пута протекла у знаку де-
це и вере у себе.

На Светосавској академији подеље-
не су дипломе и златници најбољим уче-

ницима. Носиоци овогодишњих признања 
су: Стојанка Пешић, „Школа музичких та-
лената” из Ћуприје, Петра Аврамовић и 
Богдана Петровић, ученици Средње школе 
„Бранислав Нушић”.

Награде су обезбеђене захваљујући 
Слободану Крунићу из Београда, чла-
ну друштва „Сава” који је неколико годи-
на уназад и дародавац новца за куповину 
златника.

Сутрадан, 27. јануара, свечано је било 
и у Основној школи „Митрополит Михаи-
ло”, као и у Средњој школи „Бранислав Ну-
шић”. Осим сечења славског колача, упри-
личене су и прикладне академије, које су 
говориле о раду и животу Светог Саве, пр-
вог српског архиепископа, просветитеља и 
творца законодавства. Како је то изгледа-
ло, најбоље показују фотографије који је ус-
нимио наш колега Кристијан Ђорђевић.


