ISSN 2683-488X

Краду и
уништавају
саднице
(стр. 8)
БРОЈ 35, АВГУСТ/СЕПТЕМБАР 2022.

Ртањски мед
добио географско
порекло
(стр. 9)

Сокобањска школа
део ЕУ програма
(стр. 1 0)

Еко патрола
о замућењу
Моравице
(стр. 1 3)

БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

„Најлепша кецеља”
дошла у Читлук
(стр. 18)

НОВИНЕ СОКОБАЊСКЕ

АВГУСТ / СЕПТЕМБАР / 2022.

ПРЕДСТАВНИЦИ „ЗВЕЗДАРА ТЕАТРА” У ПОСЕТИ СОКОБАЊИ

Наш прослављени драмски писац, сценариста, филмски редитељ, академик и директор „Звездара театра” Душан Ковачевић
посетио је почетком августа Сокобању у циљу наставка и проширења сарадње која је отпочела маја месеца, када су представници
Добротворног друштва „Сава” и локалне самоуправе посетили поменуту установу културе.

Тада су на иницијативу Милоша Милојковића из Сокобање, почасног председника сокобањског добротворног
друштва и личног пријатеља Ковачевића, започети разговори
о сарадњи односно оснивању регионалног фестивала професионалних позоришта, чешћем гостовању позоришних ансамбала са циљем да се културни живот у Сокобањи, уз подршку руководећих људи из „Звездара театра”, подигне на виши ниво.

ПРЕДСТАВНИЦИ СОКОБАЊЕ У БЕЛОМ ДВОРУ

Заменик председника општине Сокобања Владимир Миловановић и председник Скупштине општине Сокобања Владан Петковић, са представницима Општине
Сокобања, 8. септембра, присуствовали су традиционалном Септембарском сусрету
у организацији НАЛЕД-а у Белом двору. Ова манифестација окупља своје дугогодишње чланове, међу којима је и Општина Сокобања и представља обележавање
постигнутих успеха у претходних годину дана и почетак нове реформске сезоне.
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Организацији овог величанственог догађаја у оквиру дегустационог менија „Укуса Србије” допринели су млекара „Нина” из
Ресника, Пчеларско газдинство „Радивојевић” из Мужинца, а посебан печат оставило
је Пољопривредно газдинство „Ранђеловић”
из Левовика којe је заслужнo за „Ракију вечери” овог сусрета.
Први пут Септембарски сусрет имао је
домаћина из редова локалних самоуправа.
То је био Град Ниш у партнерству са својим
Научно-технолошким парком.
Овогодишњи сусрет инспирисан је зеленом агендом, те су гости имали прилику
да обиђу Зелену изложбу и рециклажни
плато и на тај начин се упознају са пројектима из области заштите животне средине које
НАЛЕД спроводи.
Скупу је присуствовало око 1000 званица међу којима су били и премијерка Републике Србије Ана Брнабић, потпредседник
Владе Бранко Ружић и министарка Татјана
Матић, као и лидери државних институција
и челници локалних самоуправа.

НОВИНЕ СОКОБАЊСКЕ

Чланови Добротворног друштва „Сава” чији је Ковачевић почасни члан од 1992. године и представници локалне самоуправе
предложили су да један плато у Сокобањи носи име нашег академика, што је он одушевљено прихватио. У питању је плато који обухвата простор где се налази зграда Завичајног музеја са амфитеатром и
зградом Туристичке организације Сокобања са делом ка улици 27.
Марта, зграда Старе аутобуске станице са простором испред објекта
и зграда Народне библиотеке „Стеван Сремац” са простором испред
зграде ка улици Алексе Маркишића.
– Ја сам у Сокобању први пут дошао пре отприлике 40 година и од тог времена сам повремено долазио једном годишње или
више пута пре свега због мојих драгих пријатељ Мише Милојковића
и Љиље, а затим и поводом разних свечаности. Тако да је Сокобања
једно од ретких места у којима сам био више пута и толико често
и приватно или као део неке представе. Могу вам рећи да сам сада
двоструко обавезан да будем на висини тог потписа који сам ставио
да ће у Сокобањи један плато носити моје име и да ћемо тај плато
оплеменити са неким стварима које сам ја у животу радио и да буду
један део историје коју сам преко 50 година стварао. Надам се да
ћемо то као што смо се договорили учинити у току наредних годину

У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

Министарство рударства и енергетике Србије донело је
предлоге препорука за смањење потрошње електричне и топлотне енергије за државну управу, јединице локалне самоуправе, предузећа у државном власништву и привреду.
Представници општине Сокобања су, поводом тога, одржали састанак шестог септембра. Они су са представницима
предузећа и установа, чији су они оснивачи, и републичким
установама, које се налазе на територији општине Сокобања,
договорили одређене мере које ће допринети уштеди електричне енергије у наредном периоду.
Усвојен је предлог препорука као што су рационалнија
употреба јавне расвете, ограничење рада декоративне расвете
на јавним објектима, коришћење ЛЕД расвете, и генерално унапређење енергетске ефикасности, што би требало да омогући

и нешто. Не журимо нигде и
сигуран сам да ћемо тај, условно речено, будући културни центар оживети и да
ће то бити на задовољство
људи који живе у Сокобањи
и туриста – рекао је Ковачевић.
Редитељ је са својим
домаћинима обишао Летњу
позорницу „Врело”, биоскоп
„Моравица”, Амфитеатар
и музеј, као и зграду старе аутобуске станице, где
ће према плановима бити
изграђен Културни центар
Сокобање. Након обиласка
Сокобање у згради општине одржан је радни састанак на коме су настављени
договори. Састанку су, поред Ковачевића и чланова добротворног друштва,
присуствовали председник
општине Сокобања Миодраг
Николић, заменик председника Владимир Миловановић, председник Скупштине
општине Владан Петковић
и директор Туристичке организације Сокобања Љубинко Миленковић. К. П.

смањење потрошње енергије за
15 одсто у односу на исти период прошле године.
– ЈП 'Зеленило', које
управља расветом, направиће
план мера у којим моментима
ћемо гасити ту расвету, а да
се при том не угрози безбедност грађана на улицама, ни
функционисање неких установа. Већи део расвете на територији наше општине и јесте
ЛЕД расвета. Остало је још неких 20 посто које ћемо такође
заменити овом расветом у наредном периоду. Урадићемо
реконструкцију грејања свих
општинских институција које
се налазе око општине као што
су зграде суда, полицијске станице, ватрогасног друштва, катастра, пореске управе. Тако да
ће и ту бити уштеда, јер неће
бити потребно да се канцеларије и просторије догревају
нити климама нити грејалицама. И оно што је битно је да
ће свака установа имати лице
задужено за контролу да ли је
након радног времена угашено
светло, остао укључен рачунар
и слично – објаснио је један од
учесника Миодраг Николић,
председник општине Сокобања.
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ЗАСЕДАЊЕ ОПШТИНСКОГ ПАРЛАМЕНТА

О

дборници Скупштине општине Сокобања на седници,
одржаној 23. августа, разматрали су неколико извештаја о шестомесечном пословању јавних предузећа, као
и о стању општинске касе. У првој половини ове године
Буџет општине Сокобања је приходовао и имао је примања у укупном износу од преко 332 милиона динара, што је скоро 42 одсто планираних средстава на годишњем нивоу. У истом периоду буџетски
расходи су били нешто мање од 342 милиона динара, или око 36 одсто годишње планиране потрошње. Скупштина је усвојила Извештај о извршењу
буџета за период од почетка године до 30. јуна.

Када је у питању општинска каса треба истаћи
да је пракса показала да се у другој половини године
слива више средстава него у првих шест месеци и да
се настали дефицит може покрити вишком средстава
из претходних година.
Када су у питању комунална предузећа, чији је
оснивач локална самоуправа, Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања” је за прво полугодиште исказало
вишак прихода у односу на расходе у износу нешто
већем од 6,8 милиона динара. Оно има и кредитно
задужење из 2017. године са роком отплате до 2023.
године, уз нагласак да отплата обавеза тече по плану.
У извештају о степену реализације Програма пословања ЈКП „Напредак” за исти период стоји
углавном да није било позиције које су одступале од
планираних. Тако је и код текстуалног дела биланса успеха. Ово предузеће је доставило у материјалу
копију Биланса успеха из ког се може видети да је у
првих шест месеци било више расхода од прихода 7,6
милиона, односно у финансијском делу тај губитак је
4,8 милиона динара. Такав извештај је био и за очекивање узевши у обзир раст цена енергената и трошкова пословања у односу на цене комуналних услуга.
Одборници су и ове извештаје усвојили.
Неколико усвојених тачака се односило на стварање предуслова за израду стратегије развоја урбаног
подручја, као и одређивање објеката комуналне инфраструктуре од посебног значаја за општину Сокобања.
Скупштинском одлуком пренета су права ЈКП
„Напредак” за коришћење и управљање без надокнаде возилом, камион – половна чистилица за смеће,
које је у јавној својини општине Сокобања.

СЕДНИЦА СО

На заседању Скупштине општине Сокобања, 13. септембра, одборници су једногласно усвојили предлог
Програма развоја туризма од 2023. до
2027. године. Известилац, директор
Туристичке организације Сокобања,
Љубинко Миленковић је рекао да се
ради о пројекту који је финансирала
Европска унија кроз програм прекограничне сарадње Interreg-IPA. Пројекат је радила једна од најбољих регионалних фирми за израду стратегија
Horwath HTL.
– Туристичка организација Сокобања у протеклих годину и по дана
донела је главни стратешки документ
развоја Сокобање као туристичке дестинације без кога она не може даље
да се развија. Осим тога не само да
нам је законска обавеза да имамо ову
стратегију, већ и наше ресорно министарство не субвенционише средствима дестинације и пројекте из
дестинација уколико Програм развоја
туризма не постоји – истакао је Миленковић.
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Донета је и одлука о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину општине Сокобања. Предметна парцела у складу са планским документом планирана је за изградњу саобраћајнице која је потребна ради опслуживања резервоара за водоснабдевање
чија се изградња планира на тој катастарској парцели.
Донета је одлука и о висини накнаде за рад чланова Комисије за планове општине
Сокобања, на основу које председнику комисије припада накнада за рад у нето износу од
25.000 динара месечно, а члановима комисије у износу од 7.000 динара.

НОВИНЕ СОКОБАЊСКЕ

ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА
УЗ ПОМОЋ ОПШТИНЕ

АВГУСТ / СЕПТЕМБАР / 2022.

Председник општине Сокобања Миодраг Николић потписао је, у
уторак, 13. септембра, одлуку о избору крајњих корисника (домаћинстава) у спровођењу енергетске санације стамбених објеката на територији
општине Сокобања. За замену спољних прозора и врата за породичне
куће и станове, комисија је изабрала 26 домаћинстава. Рок за реализацију пројекта је 30. новембар 2022. године.
За набавку и уградњу топлотних пумпи и пратеће инсталације
грејног система за породичне куће, према одлуци комисије, изабрана су
три домаћинства. Рок за реализацију пројекта је 30 дана.
Субвенције енергетске санације стамбених објеката су део националног Програма енергетске санације у домаћинствима.

САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА ОПШТИНЕ
И „НАПРЕТКА” СА ПРИВРЕДНИЦИМА

Поновно покретање идеје о рециклажи смећа и отклањање несугласица и
нејасноћа када је у питању општинска Одлука о управљању амбалажним отпадом,
заснована на закону из ове области, резултати су састанка, одржаног у другој половини августа, између представника општинске администрације и ЈКП „Напредак”
и привредног и предузетничког сектора Сокобање.
Један од учесника скупа Миодраг Николић, председник општине Сокобања, у
изјави за наш медиј подсетио је да је систем рециклаже и одвајања рециклажног
отпада у Сокобањи почео 2018. године, и да нажалост, још није заживео.
− Сада се трудимо да све то поставимо на своје ноге, да кренемо да радимо
како треба и зато нам је била потребна помоћ, најпре привреде, угоститеља, где и
јесте највећа производња тог рециклажног отпада. Да са њима договоримо како
убудуће да побољшамо нашу животну средину – нагласио је први човек општине.

У међувремену је ЈКП „Напредак” у договору са представницима Општине Сокобања повукло све пластичне контејнере који
су били предвиђени за рециклажни отпад, а
временом су претворени у контејнере за комунални отпад. Како је најављено, сви они
биће дезинфиковани и репарирани, а план је
да се ове јесени крене са одвајањем отпада.
Ана Вељковић, директор ЈКП „Напредак”, изразила је оптимизам након састанка о
рециклажном отпаду и нада се да ће грађани
Сокобање бити задовољни тиме што ће комуналци спровести одређене акције како би
што мање амбалаже завршило на депонији,
што је и у складу са опредељењем средине да
буде еколошка.
− Обавестићемо грађане на који начин
се врши рециклажа и замолићемо, наравно
све наше суграђане и госте да у њима одлажу
само отпад који се тиче рециклаже, амбалажни отпад, а не и комунални. Јако нам је драго
што смо одржали низ конструктивних састанака са управницима зграда − објаснила је
директорка.
Она је подвукла и чињеницу да су
управници зграда обавештени о садржини
Општинске одлуке о обављању комуналне
делатности, a то је подзаконски акт у складу
са Законом о комуналној делатности, где су
сви грађани, сви корисници услуга у обавези
да набаве посуде за смеће.
− Један број грађана нам се обраћао са
захтевом да им комунално донесе контејнере. Ми вршимо услугу односа и депоновања
смећа, а корисници морају да набаве, по
општинској одлуци, судове за амбалажу −
истиче директорица Вељковић.
Она још напомиње и да скоро ни у једном граду у Србији, ниједном општинском
одлуком, није дефинисано то да је комунално предузеће или општина у обавези да корисницима набавља посуде.
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ПОРУКА СА ОБЕЛЕЖАВАЊА
ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА СОКОБАЊЕ:

Полагањем венаца на споменик
жртвама фашистичког терора, СУБНОР
Сокобања обележио је 14. август, Дан ослобођења Сокобање у Другом светском
рату. Венци су положени и на бисту Алекси Маркишићу у централном градском
парку, као и на бисту Димитрију Драгојевићу, која се налази испред школе,
од стране представника СУБНОР Србије,
локалне самоуправе, СУБНОР-а Сокобање, ОРВС Сокобање и Социјалистичке партије Сокобање. Присутан је био
и представник - координатор са Косова
Мирољуб Пековић, као и представници
из Бољевца, грађани и потомци ратника
учесника ових битака.
Др Славољуб Јовановић, председник
сокобањског СУБНОР-а и члан Републичког одбора, истакао је важност обележавања оваквих историјских догађаја, битних за Сокобању.
- Надам се да смо пригодним полагањем венаца и пригодном речју успели
да нашим поколењима оставимо нешто,
како треба даље наставити, и да ми ову
њихову земљу, покушамо да им оставимо
у бољем светлу него што смо је наследили. Не у борби и згариштима, него чувањем части, поштењем, радом, градећи
фабрике и школе, градећи културне ин-
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ституције које могу помоћи и њима и свима у свету да знају ко је Србија због које
смо ми данас овде - казао је Јовановић у
изјави за наш лист.
Присутнима се обратио и потпредседник СУБНОР-а Србије академик и пуковник, професор Жељко Зиројевић.
- Народ који заборавља своју прошлост, неће имати ни садашњост ни
будућност. Ако заборавимо Алексу Маркишића, Димитрија Драгојевића, све
слободаре, заборавили смо ко смо и шта
смо. Данас СУБНОР Србије, као најјача и
највећа антифашистичка, патриотска и
хуманитарна и родољубива организација,
носи на својим плећима одговорност, да
очувамо оно што се зове слобода и част
отаџбине. Ми резервне немамо. Имамо
Србију. Сви је нападају и многе силе зла
желе да нас унизе, да наше руководство
натерају да поклекне. Варају се. Ми смо
потомци слободара. Носимо и крст са Косовске битке, носимо и косовску вечеру,
носимо и Синђелића са Чегра, Танаска
Рајића, носимо Цер и Колубару, Сутјеску,
Неретву, Игман... Носимо слободарске ватре Озрена. Никада нико то неће моћи да
нам узме. Србија ће вечно да траје и да
живи - део је обраћања присутнима овог
функционера борачке организације.

Социјалистичка партија Сокобање, по речима присутних чланова,
баштини традицију и присутна је у
обележавању оваквих значајних догађаја. Снежана Радовановић, шеф одборничке групе СПС Сокобање, каже да
није било тих догађаја ми данас не би
живели у слободи и миру коју имамо.
- Оно што је мој предлог, а који
сам дала присутнима, јесте да се приликом сваке годишњице, односно
обележавања ових значајних датума
из историје српског народа, обавезно
позову ученици. Да се одрже историјски часови. Да се даје више на значају
оваквим догађајима како би наши потомци, наша деца, знала како и зашто
живе у доброј земљи, у слободи и миру
и имају могућности за бољи живот каже Радовановић, шеф одборничке
групе СПС у општинском парламенту.
Дана 14. августа 1944. године 23.
ударна дивизија Народноослободилачке војске Југославије, код села Николинца, надомак Сокобање, напала је
фашистичког окупатора и протерала га
ка Бованској клисури и планини Ртањ.
Затим је ушла у Сокобању и ослободила је.

Кристијан Ђорђевић

НОВИНЕ СОКОБАЊСКЕ

АВГУСТ / СЕПТЕМБАР / 2022.
РУДНИК „СОКО” И ДАЉЕ БЕЗ ПРОИЗВОДЊЕ

О

сновно јавно тужилаштво у Алексинцу је крајем јула месеца, након
завршене истраге у вези са несрећом у руднику Соко у којој је
страдало осам рудара, установило да нема основа
за било чије кривично гоњење због евентуалне
одговорности за смрт рудара. Тада су настрадали
рудари Бранко Чокорило, Бојан Стајић, Братислав Живковић, Бранислав Златановић, Петар Петровић, Дарко Златковић, Ненад Тривунац и Радован Грујић, а повређено је 20 њихових колега.
Драго Милинковић, директор РМУ „Соко”
каже да од првог априла, када се десила несрећа,
рудник преживљава тешке тренутке.
– Из ресорног министарства још нисмо добили одређена одобрења за наставак, тако да
има четири месеца како нисмо кренули са производним активностима ни са радовима на изради јамских просторија, као ни отварању кисеоничког поља које је будућност овог рудника.
Из министарства смо добили налог да урадимо
допунски рударски пројекат погонске сигурности
радника у вези са заштитом на раду који до сада у
Србији нико није радио. Послали смо тај пројекат
на одобрење министарству и надам се да ћемо
ускоро кренути са радом – рекао је Милинковић.
Директор рудника каже да је од момента
несреће приоритет да се одржи ниво технолошке
дисциплине и да се радници врате на посао јер
је велики број њих што због болести или страха
отишао на боловање.

– Друго што посебно мучи мене и моје сараднике, односно пословодство
рудника, су кулоарске приче о затварању рудника чиме се ствара негативна
клима међу рударима који се боје и за своју егзистенцију. Званично из Министарства рударства и енергетике таквих информација нема. Поред тога руководство већ месецима трпи притиске медија, од породице настрадалих рудара,

радника, па и притиске из ресорног министарства. Ми се поводом тога до сада
нисмо оглашавали јер немамо намеру да се бранимо као да смо криви. Радили
смо у складу са законом и прописима из области рударства што је на крају и
тужилаштво установило – рекао је Милинковић.
К. П.

ЦРВЕНИ КРСТ СОКОБАЊА ОБЕЛЕЖИО СВЕТСКИ ДАН ПРВЕ ПОМОЋИ

П

од слоганом „Учимо да помажемо целог живота” Црвени крст
Сокобања одржао је у суботу,
10. септембра, јавни час и тиме
обележио Светски дан прве помоћи. Указујући на значај сталног обнављања
знања из прве помоћи и усвајања нових техника којима се указивањем неодложне помоћи
спасавају животи људи, лиценцирани предавач
Биљана Милановић одржала је јавни показни
час, окупљеним мештанима и туристима. У
реализацији су учествовали и млади волонтери Црвеног крста Сокобања и ученици Средње
школе Бранислав Нушић – смер физиотерапеут
са својом професорком Викторијом Николић.
Прва помоћ је једна од централних области
деловања Црвеног крста, а учење прве помоћи
требало би да буде целоживотна активност
грађана свих узраста и да буде доступно свима.
Део обележавања Дана прве помоћи, у оквиру
кампање „Живот у твојим рукама”, посвећен је
обуци грађана за реаговање приликом наглог
срчаног застоја.
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ПРОГЛАШЕНИ НАЈБОЉИ У ТУРИЗМУ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ

У оквиру акције „Бирамо најбоље” коју спроводи Туристичка организација Сокобања, додељена су признања најуспешнијима за месец август.
У категорији „Најбољи станодавац” Туристичка организација Сокобања признање
је доделила апартманима „Васа”. За најбољи угоститељски објекат током осмог месеца
проглашен је ресторан „Жупан”, а за најбољу туристичку агенцију Т.А. „Сокоинфо”.

Весна Радивојевић, запослена у
хотелу „Сунце” проглашена је за најбољег туристичког радника. Слађан
Перошевић добио је признање као
најбољи гост, а за најлепше двориште
у августу проглашено је двориште
Биљане Ђокић.
У категорији „Удружење или
појединац који дају допринос развоју
туризма” Туристичка организација
Сокобања признање је доделила аматерском „СБ” позоришту. Ивана Милуновић – производња козметике „Клементина”, проглашена је за најбољег
предузетника у августу. Признање за
најбоље сеоско туристичко домаћинство додељено је СТД „Радосављевић”
Врмџа.
По пропозицијама акције, почев
од маја месеца до октобра, сваке године бирају се „Најбољи” у девет категорија на месечном нивоу. Награђени се
на крају конкурса кандидују за признање „Најбољи” на годишњем нивоу.
По завршетку акције, Туристичка организација Сокобања првонаграђене
води на студијско туристичко путовање.

СРЕЂИВАЊЕ ПАРКОВА И ИЗЛЕТИШТА

У претходном периоду радници ЈП
„Зеленило” интензивно су радили на
уређењу парка Бањица. Формиране су
травне површине при чему је довезено
преко хиљаду кубика нове земље, а преко
тога засађена је трава, сазнајемо од директора ЈП „Зеленило” Бојана Тодосијевића.
–Засадићемо известан број дрвених
садница и формирати једну цветну ронделу. Сезонско цвеће ћемо, као и обично, посадити у оба парка и на Бањици и у центру
– рекао је Тодосијевић.
Оно што се сваке године изнова јавља
као проблем јесте велики број уништених
садница. Тодосијевић каже да оне које се
униште или однесу у првих месец и по
дана, ово предузеће може надоместити,
међутим након тога више нису у могућности да их ревитализују јер прође и период
за садњу.
– Константно имамо проблеме са
уништеним садницама, почевши од тога
да се краду, преко тога да их људи и пси
луталице газе – додаје он.
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Кад су излетишта у питању, она су током лета одржавана, односно уређивана,
чишћена, трава је кошена, а сада су она у фази конзервације у оквиру које радници
уклањају оштећене и иструлеле елементе, односно парковски мобилијар и фарбају
оне који су још увек добри и могу да дочекају наредну сезону.

НОВИНЕ СОКОБАЊСКЕ

КОМБАЈНЕРИ ПРОСЛАВИЛИ УСПЕШАН ЗАВРШЕТАК ЖЕТВЕ

Манифестација „Дани жетве”, у организацији Месне заједнице Врбовац, одржана
је шестог дана августа у колиби Жике Милошевића на планини Буковик. Милошевић је
председник МЗ Врбовац и комбајнер. Манифестација се пету годину заредом организује
након успешно завршене жетве, са циљем да се комбајнери тог дана одморе, провеселе,
али и да се награде најбољи.
− Ове године највећи принос пшенице по хектару имао је Игор Радосављевић који је
као награду добио бесплатну жетву наредне године, док је Ивица Милошевић награђен за
највећу површину под пшеницом, око пет хектара − каже Жика Милошевић, организатор
манифестације.

Својим присуством манифестацију су подржали и Миодраг
Николић, председник општине Сокобања, Владимир Миловановић,
заменик председника општине,
Јана Матеовић народна посланица,
Никола Шаиновић, члан главног
одбора СПС и одборници СПС Снежана Радовановић и Бора Тошић.
− Ове године смо одлучили и
да се општина Сокобања придружи
манифестацији и да уз домаћина
Жику и ми дарујемо наше најбоље
пољопривреднике. Поред плакете
награђени ће добити и по ваучер
за куповину пестицида за наредну
годину − рекао је председник Николић.
Поред овогодишњих награђених, ваучер за куповину пестицида
додељен је и прошлогодишњем награђеном комбајнеру Бојану Арсићу.
Председник Николић је у знак захвалности Жики Милошевићу, који
је пре пола деценије дошао на ову
идеју и сваке године успешно организује „Дане жетве”, у име општине даривао симболичан поклон,
урамљену фотографију на којој су
домаћин, његова породица и гости
манифестације.

К. П.

ЗАШТИЋЕНИ БРЕНД

Завод за интелектуалну
својину, на предлог Локалне акционе групе Ртањ (ЛАГ
Ртањ), регистровао је ознаку
географског порекла „Ртањски мед” као географску ознаку за цветни, полифлорни
мед добијен од медоносне
пчеле Apis mellifera carnica.
Мед са географском ознаком
Ртањски мед се производи
искључиво на територији

делова општина Сокобања и
Бољевац.
Укупна површина географског подручја производње Ртањског меда износи
1.353 квадратна километра.
Мед који се бере у подножју
планине Ртањ одликује се високим мирисом, а атрактивно
је и то што се мед који цвета
у свакој сезони мења у различите укусе.

У складу са усвојеним
програмима пољопривредне
политике и политике руралног развоја, општине Бољевац и Сокобања равноправно
су подржале ЛАГ Ртањ у реализацији пројекта „Заштита
ознаке географског порекла
Ртањског меда”.
Елаборат је сачињен од
стране стручног тима Научног института за прехрамбене

технологије у Новом Саду, у
сарадњи са представницима
ЛАГ Ртањ и члановима удружења пчелара.
Заштита ознаке географског порекла Ртањског меда
донеће много користи, како
произвођачима и потрошачима, тако и целој територији
општина Бољевац и Сокобања, стоји у саопштењу ЛАГ
Ртањ.
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С

редња школа „Бранислав Нушић” је обележила Европски
дан језика, организовањем
квиза на тему језика и европске културе. Овај дан се
широм Европе обележава 26. септембра, а
установљен је од стране Савета Европе.
Ученици су се одазвали у великом
броју, а организацију су спровеле професорка енглеског језика Дијана Маријановић и
професорке српског језика Милена Денић
и Јелена Богданић. За најбоље школа је обезбедила награде, али повод је пре свега добро дружење и размена искустава.
Званични сајт Европског дана језика је
обезбедио материјал за квиз, а ученици су
одговарали на три групе питања. Помоћу
фотографија препознавали су европске
земље, помоћу аудио записа језике, а затим
су одговарали на питања о пореклу језика.
Познато је да је разноликост европских
језика важна компонента европске културе.
Европа је богата језицима – има их преко
200 и зато је Савет Европе 6. децембра 2001.
године прогласио 26. септембар за Европски
дан језика.

УСАВРШАВАЊЕ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

Основна школа „Митрополит Михаило” део је Еразмус плус, једног од
највећих програма ЕУ, који финансира
пројекте мобилности и сарадње у области образовања, обуке младих и спорта. Овај пројекат је настао 2014. године,
а 2021. је ушао у нови седмогодишњи
период спровођења који ће трајати до
2027. године. Нови програм истиче
инклузивност, зелене иницијативе и
дигитализацију као приоритете које
подржава низом финансијских механизама, затим јачање грађанских вредности, дијалог култура, толеранцију и
разумевање друштвеног, културног и
историјског наслеђа.
Општи циљ овог програма је да
кроз боравак наставника у другим земаљама са циљем усавршавања и рада,
подржи професионални и лични развој појединаца у области образовања.
На тај начин програм значајно доприноси одрживом расту, квалитетнијим
радним местима и социјалној кохезији,
подстиче иновације и премошћавање
јаза у знању, вештинама и компетенцијама у Европи.
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Пројектни тим сокобањске основне школе чине Јасмина Пејовић,
наставница биологије, Јелена Крстић,
наставница енглеског језика, Мимоза
Ђорђевић, наставница хемије и Иван
Хаџи Павловић, наставник географије.
У оквиру овог пројекта поменути наставници су из својих предмета одржали угледне часове на тему „Планета
земља”. Крајем августа они су обавили
дисеминационе активности у основним школама „Ђура Јакшић”, „Љубица
Нада Радосављевић” и „Десанка Максимовић” у Зајечару, као и у Основној
школи „Дубрава” у Књажевцу промовишући програм и свој пројекат под
називом „Учимо, користимо, повезујемо”.
Иначе, Србија је пуноправна чланица програма Еразмус плус од 2019.
године и има статус треће земље придружене овом програму, што значи
да установе и организације из Србије
могу да се пријављују за све врсте
пројеката у улози координатора и партнера, као и државе чланице Европске
К. П.
уније.

НОВИНЕ СОКОБАЊСКЕ
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ПУ „БУЦКО” У НОВОЈ РАДНОЈ ГОДИНИ

На територији општине Сокобања
више не постоји листа чекања за упис
деце у Предшколску установу „Буцко”
јер су ове радне године, за разлику од
претходних, уписана сва деца сазнајемо
од Душана Мијајловића, директора ове
установе.
Према његовим речима, у новој
радној години биће и више позоришних представа за све малишане. „Буцкићи” су, 21. септембра, уживали у
луткарској представи „Слонић Ћира”
Луткарског позоришта „Пепино” из
Ниша.
– Од ове године крећемо интензивније са позоришним представама.
Трудићемо се да одржавамо по једну на
два месеца. Неке ће плаћати родитељи
по цени од 250 динара по детету, док ће
остале платити установа из својих средстава – рекао је Мијајловић.

У СОКОБАЊИ ПОСТОЈИ

„Маратон жеља”, 14. по реду, одржан је у суботу, трећег септембра, поштујући традицију да
се манифестација скоро деценију и по одржава првог викенда деветог месеца у години. Преко
200 учесника из читаве Србије обишло је локалитете за које се верује да испуњавају жеље.
Прво „Дрво жеља” у парку Бањица, па „Богородицу у стени”, у близини излетишта Лептерија и извор Рујник у подножју Сокограда. Циљ је био Завичајни музеј у центру Сокобање.

На свакој локацији учесници оверавају купон одређеним
печатом, као доказ да су обишли
локацију и испунили одређени
задатак. Велики допринос манифестацији дали су ученици
средње школе „Бранислав Нушић”, смер туристички техничар, који су помогли учесницима
маратона да што брже и лакше
обиђу све локације и испуне неопходне задатке.
Колико ће се жеља испунити
и коме, то ће у наредном периоду
видети учесници ове занимљиве
манифестације, али свакако су сви
они тог викeнда имали прилику
да учествују у игри изненађења
на задњој локацији и да извуку занимљиве награде, односно
пригодне сувенире са обележјима
Сокобање. Извлачење главних
награда одржано је у амфитеатру
Завичајног музеја.
Додељено је преко десет
вредних награда, а међу добитницима су и срећници из Ваљева,
Смедерева, Ниша, Јагодине, Трстеника, Панчева, Сопота и Београда.
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АУТОМАТ СА ХРАНОМ
ЗА ПСЕ ЛУТАЛИЦЕ

Радници ЈКП „Напредак” поставили су испред зграде поште аутомат који
испоручује храну намењену псима луталицама, а донатор овог занимљивог и
вишеструко корисног аутомата је „Грин
Хил” Сокобања.
Аутомат у замену за рециклирање
пластичних флаша испоручује храну и

воду за псе луталице. Флаше се убацују
у отворе који се налазе на врху машине, а посуде за храну и воду за псе луталице су при дну аутомата. Аутомати
су креирани како би подстакли људе да
рециклирају, јер ће коришћењем средстава од рециклираних флаша корист
имати угрожене уличне животиње.

Комунално предузеће је дужно да псе луталице одведе у
прихватилиште, чипује их, стерилише, очисти од паразита, али
затим поново врати на улице,
зато је овај аутомат веома битан
за све те већином напуштене животиње.

ЕДУКАЦИЈА У РЕСНИКУ

Интерактивне радионице као ова, одржана деветог септембра у селу Ресник,
имају за циљ да, кроз предавања и праксу, едукују грађане како да смање количину
отпада у домаћинствима, како да отпадним материјалима дају нову вредност и на
који начин могу да учествују у доношењу одлука и унапређењу система управљања
отпадом.
Владан Димитријевић, један од предавача и председник Сокобањског еколошког друштва, каже да је идеја ових радионица та, да се грађанима представи начин на који може да се смањи притисак на градску депонију.
– Оно што ми паралелно радимо са овим радионицама јесте и извештај о прописима и праксама управљања отпадом на територији општине Сокобања. Ангажовали
смо и стручњака из те области, а еколошко друштво ради на прикупљању података.
На крају ћемо направити један извештај, који ће садржати препоруке доносиоцима и
надлежнима у општини Сокобања – објашњава Димитријевић.
Концептом „нула отпада”, који подразумева скуп принципа фокусираних на превенцију отпада и подстицај да се ресурси поново користе, као и начином смањења ко-
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личине и притиска онога што бацамо на
нашу градску депонију, бавила се Ана Радоман Милетић, члан едукационог тима
друштва.
Учесницима предавања представљен
је и сам процес компостирања и одабира
компостера као начина смањења отпада.
– Наше једно просечно домаћинство
дневно произведе до килограм и по отпада, од чега је половина органски отпад. Тај
отпад може се лако претворити у компост
који се користи у производњи цвећа до
производње неких пољопривредних култура и доприноси смањењу притиска на
депоније – каже Дарко Василијић, један
од предавача и члан друштва.
Упоредо са радионицама намењеним
одраслима одржана је и она најзабавнија,
за најмлађе учеснике. Малишани су заједно са предавачем Младеном Антићем учили како од рециклажних материјала може
да се направи стони фудбал. У оквиру радионице направљен је и напуњен један
компостер, који је Сокобањско еколошко
друштво оставило селу на поклон.
Ове радионице, које организује Сокобањско еколошко друштво, су део пројекта „Заједно за чисту Сокобању: Активни
грађани за унапређење прописа и пракси
у управљању отпадом”, који се спроводи
у оквиру Београдске отворене школе „Зелени инкубатор”, уз финансијску подршку Европске уније и Фондације Фридрих
Еберт.

НОВИНЕ СОКОБАЊСКЕ
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ЗДРАВЉЕ ГРАЂАНА НА ПРВОМ МЕСТУ

С

окобањско еколошко друштво (СЕД) је недавно објавило текст у коме
стоји да је пронађен још један узрок замућења Моравице и да је то
Рудник Мрког угља „Соко”. Наиме, још прошле године СЕД је истражио могуће узрочнике замућења Моравице. Том приликом је њихова патрола, која се састоји од стручњака из те области, утврдила да
постоје два узрочника загађења. Према њиховим наводима, то су плантаже Просишта
изнад Сесалца, где је дошло до спирања површинског слоја земљишта са огромне површине коју плантажа захвата, формирања наноса и муља као и његово уливање у
речицу Изгаре, одакле се тај нанос преко Сесалачке реке транспортовао у Моравицу и
МХЕ Блендија, на чијој водоустави су се задржале огромне количине наноса и муља,
које су се одатле постепено износиле и изазвале замућење Моравице, а проблем је ескалирао када је водоустава отворена због чишћења.
Међутим, ове године се Моравица замутила и без обилних падавина, па је патрола СЕД и то истражила и дошли су до закључка да је у том периоду главни урок
замућења био Рудник мрког угља „Соко” из кога су у Изгару, притоку Моравице, због
сушног периода и малог протока Сесалачке реке (недовољног за покретање наноса),
испуштане значајне количине муља.
Драго Милинковић, директор РМУ „Соко” каже да га је поменути текст изненадио јер рудник од 1. априла након несреће нема производњу, као и да постоје три локације које могу да буду потенцијални загађивачи, али нису јер се вода и њена чистоћа
редовно испитују.

– Тражио сам састанак са надлежнима из општине Сокобања коме ће присуствовати и председник еколошког друштва Владан Димитријевић. Изнео сам своју проблематику и позвао људе из еколошког друштва да дођу и обиђу рудник да се тако утврди
право, чињенично стање. Одговорно тврдим да рудник никада није био, нити је сада
загађивач реке Моравице – истакао је Милинковић.
Са друге стране Владан Димитријевић каже да је стручна патрола СЕД, коју чине
један стручњак за бујице и ерозију, грађевински инжењер и шумар по други пут ра-

дила анализу могућих узрока, обишла
Моравицу узводно од Сокобање и притоке на којима су уочавани одређени
проблеми и том приликом утврдила
да замућење дефинитивно долази из
Рудника мрког угља „Соко”.
– Оно што је мени веома драго
је да је рудник одмах зауставио даље
замућење и што су направили анализу
и спремни су да предузму даље мере
да до замућења више не долази. Жао
ми јe што смо их сада прозвали јер се
рудник тренутно налази у једној тешкој ситуацији, али здравље грађана је
на првом месту и ми ћемо увек када
уочимо да постоји нешто што није по
закону и што можда угрожава здравље
грађана да реагујемо – поручио је Димитријевић.
Он је додао да постоји и један
много већи узрочник који се манифестује када су обилне падавине, а то
је већ поменута плантажа Просиште
изнад Сесалца, која је настала пре неколико година и заузима некадашњу
утрину изнад Сесалачке пећине, а
у скорије време се проширила и на
утрину изнад Рујишта. То земљиште
је раскрчено, али очигледно не довољно стручно и претворено у плантажу
шипурка и сада то земљиште стално
спирају кише тако да су у року од само
неколико година створене јаруге.
– Ми смо искористили поменути састанак са представницима
РМУ 'Соко' и локалне самоуправе да
општини скренемо пажњу и на тај
проблем и да направимо једну мању
анализу мера које је власник те плантаже требало да предузме и да спречи
даље спирање земљишта. Желим да
напоменем да спирање није велики
проблем само због замућења већ може
довести до тога да ту настане голет,
а то је и законом забрањено јер Република Србија има Закон о заштити
земљишта који обрађује ову тему – додао је Димитријевић.
Први човек сокобањског еколошког друштва је рекао да ће се радо
одазвати позиву представника рудника и обићи ће њихово постројење за
пречишћавање воде.

К. Петровић
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НОВИНЕ СОКОБАЊСКЕ
ЈУБИЛЕЈ ДА СЕ ПАМТИ

Традиције су нешто што народ
воли и што неизмерно поштује. Тако је и
2. августа свечано обележено 150 година
од изградње храма посвећеног светом
пророку Илији у МЗ Врело-Истоцима,
издвојеном краку села Читлук надомак Сокобање. Самом културном делу
претходила је литургија у храму коју су
служили протонамесник Немања Тобић
и протонамесник Ивица Станковић.
Након обиласка око цркве и традиционалног сечења колача, гости су имали
прилику да уживају и у културно-забавном делу програма организованом од
стране Удружења грађана „Бањско преображење” и МЗ Врело, као и мештана
и учесника.

МАЛА ГОСПОЈИНА У ЦРВКИ НА ЛЕПТЕРИЈИ

У црквици посвећеној Пресветој Богородици на Лептерији, у Сокобањи, обележен је 21. септембра празник, у народу
познат, као Мала Госпојина. Ова светковина, која спада у ред
највећих црквених празника, прослављена је уз присуство великог броја верника и светом литургијом у овом лепом храму.
Храм се налази на Лептерији, а удаљен је свега два и по
километра од Сокобање. Постојао је и раније, а на основу археолошких доказа, пронађених темеља и гробница, саграђена
је и ова нова црква која се попут неизоставног дела уклопила
у овај природом и старином богат врт.
– Писаних података о постанку овога светога храма нажалост нема. Постоји један запис у архиву града Ниша, где
се помиње да су 1413. године први пут Турци од Књажевца
ушли у Сокобању. Срби су им пружили отпор, у близини, на
месту званом Превалац. Турци су уништили све храмове у
Сокобањи, а жене и девојке одвели су чак у Анадолију. Након тога су ови простори остали празни скоро два века све
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до друге сеобе 1725. године – каже отац Петар Милинковић,
протојереј-ставрофор.
Предео Лептерије богат је остацима из тих давних времена наше прошлости. Неки су сакривени толико добро од
погледа, да их је веома тешко и пронаћи. Има података који
указују на могућност постојања богомоље у 13. и с почетка 14.
века, обнављане од стране ктитора Стефана и Вука, синова
цара Лазара. Према речима оца Петра Милинковића, храм је
постојао и раније, највероватније још за време цара Константина.
– За време Диоклецијана утврђиван је Сокоград. Тада је
носио назив ‘Соколица’. Чак и река коју ми данас зовемо Моравица, у тадашње време звала се Соколица. Овде на Лептерији
било је утврђено насеље и каже се да је у овом делу било пет
храмова. Темељи овога храма су откопани и почела је обнова.
Приликом обнове овога храма, откопани су и гробови, који можда датирају чак из римскога доба ‒ додаје отац Петар.

НОВИНЕ СОКОБАЊСКЕ

Својим умећем у очувању традиције кроз игру
представили су се КУД „Младост” из Читлука и КУД
„Соко” Сокобања.
Славољуб Ћирковић, председник Управног одбора
Удружења грађана „Бањско преображење” и председник КУД-а „Соко”, каже да су оваква дружења веома битна и да се на такав начин наставља очување традиције.
– Ми смо хтели да обележимо овај јубилеј на мало
лепши начин и да направимо један културно-уметнички програм. Из Читлука нам се придружило Удружење
жена Етнос С. Поред поменутих фолклорних друштава,
текстове својих песама читали су Хранимир Милојковић
и Милош Вељковић из Удружења књижевника 'Стојан
Живадиновић' из Сокобање. Публици се представила и
књижевница родом из ових крајева Душица Милановић
Марика, а песмом су нас забављали Драган Живановић
Сокобањац и Ивана Електра, која је отпевала своју песму

Идеја о обнови храма јавила се још 1972. године. Тек негде осамдесетих година прошлог века,
кренуло се са изградњом ове цркве на темељима
који су претходно пронађени. Јавили су се и ктитори, људи добре воље, који су грађевинским материјалом и својим ангажовањем помогли да се
почне са изградњом.
– Морам вам рећи да је овај храм подигнут
за 42 дана. Касније су урађени потпорни зидови
и доведена је вода. Направљена је чесма од сиге
– присећа се отац Петар Милинковић тих давних
година.
Недалеко од саме цркве, у високој гори, у камену се сакрила Богородица у стени. Ту подкапину
са обрисима мајке са дететом у наручју најбоље је
описао народ кроз своје легенде и приче. Према
једној, лик је настао када је Богородица бежала од
Римских војника. Спас је нашла у загрљају стене, а
након њеног одласка, остао је овај лик дубоко уклесан у камену. Друга легенда ставља ове догађаје у
период освајања Сокограда од стране Турака, као
одговор небеса на рушење хришћанских храмова.
– Има једна изрека, дивна, у Светом Писму,
‘Кад људи престану да хвале господа, камење ће
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'Певај Србијо', посвећену овом светом месту. Тако да смо имали један леп
програм и жеља нам је да вратимо оно што је некада било – каже наш
саговорник.
Драган Живановић, председник МЗ Читлук, још памти она стара
времена када се народ окупљао на овоме месту у великом броју.
– Сећам се, када сам био мали. У моје време је било овде као на вашару. Нажалост, дешава нам се да се број људи смањује. Да нам се популација
у Србији смањује. Апеловао бих на сву омладину да се што пре жене. Да се
девојке удају и да чувају децу. Да би тако оживели, не само овај крај, него
и целу Србију и да бисмо подигли и традицију и фолклор и све уметничке вредности наше земље на један много виши ниво – преноси нам своја
осећања и наду Драган Живановић.
Ивана Електра, естрадна уметница, родом је из Врела. Овде је крај
извора реке Моравице и овога храма провела своје детињство. Песму „Певај Србијо” посветила је овој цркви. На њену иницијативу започето је обележавање јубилеја на овакав начин.
– Веома ми је драго што смо се овде окупили да на овакав начин
прославимо јубилеј. Кажу, ништа није случајно. Читајући књигу 'Буђење'
Антони де Мела, и рукопис који описује боравак кнегиње Персиде Карађорђевић у овим крајевима и след околности који је довео до подизања
ове цркве, а коју сам добила од покојног чика Томe, човека задуженог за
њу, осетила сам потребу да нешто урадим. Ево након две деценије, искомпоновала сам песму 'Певај Србијо' и забележила у стиховима, 'где је извор
вода најчистија, отац, мајка најмилија, црква свети Илија'. Оставим то тако
и снимим. И на подсећање аранжера Кобца, да је ове године и јубилеј цркве, схватим све ово као један задатак да нешто овде мора да се догоди. Све
се склопило... А ако ништа друго људи су сазнали историјат ове цркве –
каже за наш лист ова естрадна уметница.
Оно што је такође обележило јубилеј јесте и коло које се под звуцима
саксофона Љубише Савића из Врела, оца Иване Електре, заденуло на ливади покрај храма. Тако у радости и весељу протече још један дан у овим
нашим крајевима подно планине Девице.
Да подсетимо. Изградња ове цркве започела је давне 1869. године.
Освешћена је 1872. године. Храм су, по неким мишљењима и причама,
градили клесари са Јадрана и по свом изгледу и звонику у припрати, архитектурално, подсећа на грађевине типичне приморском подручју. Свему
овоме, претходио је боравак књегиње Персиде Карађорђевић. Кћер Јеврема и Јованке Ненадовић, супруга кнеза Александра Карађорђевића и мајка
Клеопатре, Арсена и краља Петра Првог, у то давно време боравила је и у
овим крајевима. Том приликом даривала је и 18 дуката, као почетни залог,
да би се овде, близу извора реке Моравице и крај каменог крста око кога се
окупљао народ, изградила црква. Посветили су је светом пророку Илији, у
народу познатом као Илија Громовник.
Кристијан Ђорђевић

проговорити’. Тако дословце пише. И заиста овде близу нас, у стени се
јасно очитава Пресвета Богородица која у наручју држи Христа. У камену.
Одмах прекопута. Она се види одавде. Значи имају везу своју. Тако да ипак
и господ је показао своју милост, нарочито Пресвета Богородица, којој данас одајемо хвалу кроз песме и молитве свих оних који долазе са жељом,
да умири овај свет и да свима који долазе овде и онима који не могу да
дођу, али знају за ово место, подари здравље, радост и свако добро на
много година – речима и жељом завршава отац Петар Милинковић, протојереј-ставрофор.
К. Ђорђевић
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НОВИНЕ СОКОБАЊСКЕ
ПРЕОБРАЖЕЊЕ У СОКОБАЊИ

У Сокобањи је 19. августа прослављен празник
посвећен Преображењу Господњем. У централној
градској цркви, задужбини Митрополита Михаила, која је посвећена овом празнику и уз присуство
великог броја верника и грађана, одржана је света
литургија. Литургију је служило његово преосвештенство епископ тимочки господин Иларион уз присуство свештенства и намесништва сокобањског. У
порти цркве за све присутне послужено је освежење.
На празник Преображења у Сокобањи се одржава и дводневни вашар. Током година је мењао
место одржавања, једно време је био у центру града
и на вашаришту у Подини. У последње време своје
место нашао је на простору некадашњег предузећа
„Дрина”, у народу познатијем као Циглана.
Преображење Господње обележава тренутак
када се први пут Христова божанска природа учинила видљивом обичном човеку. На празник се у
цркви освећује грожђе и дели народу у знак захвалности богу на даровима за исхрану.
К. Ђ.

МЛАДИ УМЕТНИК ИЗ СОКОБАЊЕ
ДОПРИНОСИ ОЧУВАЊУ
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРБИЈЕ

Давид Матић, чије је уметничко име Давид Ван де Камп, дизајнер и историчар текстила из Сокобање, био је један од предавача на
семинару „Модели подршке за очување наслеђа и оснаживање жена
у руралним подручјима Србије”, који је септембра одржан у организацији НАЛЕД-а и Етно мреже.
Према статистичким подацима, чак 60 одсто жена на селу
углавном ради на црно и зато су економски зависне од осталих чланова породице. Немају стално запослење и извор прихода иако су,
заправо, стубови својих породица и домаћинстава. НАЛЕД и Етно
мрежа већ дужи низ година настоје да путем ових и сличних семинара што више едукују жене и помогну им у остваривању њихових
циљева, а то је да реализују своје пословне идеје.
У оквиру семинара организоване су радионице за коришћење
програма Ексел, продају преко интернета, пре свега преко онлајн
платформи и радионице за ефикасније промовисање произво-
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ЈОШ ЈЕДАН ПОКЛОН УМЕТНИКА МИВЕЛИЈА СОКОБАЊИ

да. Преко друштвених мрежа обезбеђена је
стручна и менторска подршка како би оно
што жене раде нашло свој пут до тржишта и
до оних којима је намењено.
Давид поседује сертификат „Промоција
културног наслеђа кроз друштвене мреже”.
Са госпођом Филоменом О Брајан из Аустралије он се припремао пар недеља за поменути семинар на ком је предавао.
– Имали смо педесет жена из 15 општина широм Србије, тако да је утисак јако позитиван и драго ми је да сам имао прилику
да њима пренесем то своје знање. Надам се
да сам охрабрио те жене да наставе даље,
када су њихови пословни циљеви у питању.
У оквиру овог семинара ми смо се потрудили
да у сваком могућем погледу дамо подршку
женама које се баве старим занатима. Жене у
руралним подручјима се не сналазе баш добро са модерним маркетингом, промоцијама,
тако да је нама био циљ да им објаснимо како
да од свог производа праве онлајн продају и
дођу до својих жељених клијената – рекао је
Ван Де Камп.
Иначе, овај млади Сокобањчанин школовао се у Хонконгу, започео је свој бизнис са
18 година и бави се очувањем српског културног наслеђа. Он је дизајнер и историчар
текстилa и сам се бави израдом ручних радова, тка, плете и везе, а са НАЛЕД-ом и Етно
мрежом такође сарађује већ годинама.

У другој половини јула и почетком августа, шетачи на бањској променади
сведочили су настајању нове креације уметника Миће Величковића Мивелија,
коју је даривао Сокобањи. Било је доста нагађања око тога обрисе чијих ликова
добија стабло градске липе. Након завршетка скулптуре, јасно је да је са једне
стране дрвета уклесан лик Милоша Обилића, а са друге Душана Силног.
Вајар, сликар и графичар из Београда Мића Величковић Мивели објашњава нам да је од липе која је требало да буде извађена из корена, на његово инсистирање, сада настало уметничко дело које ће убудуће красити сокобањско
шеталиште.
Сам процес настајања најновије скулптуре, који је трајао око месец дана,
привлачио је велику пажњу пролазника, а по свему судећи њихово застајкивање, постављање питања и фотографисање није ометало уметника, већ му је
и пријало.
– Много њих је било... И баш су одушевљени. Поготову странци који знају
да то постоји свуда у свету. На пример у Лондону у парковима, у Норвешкој,
у Шведској, Америци... Људима је било необично што гледају човека који на
лицу места ради неко дело које подсећа на скулптуру или је скулптура у том
смислу. Врло им је необично, чак су и деца реаговала, ја сам им додавао алат
да пробају... можда ће неко од њих да се бави тим. Врло симпатични су били
коментари током рада и сви су реаговали позитивно – додаје наш саговорник.
Ово је пета скулптура коју је Мивели подарио Сокобањи, а интересантно
да је најпопуларнија на парку у Бањици са ликом Николе Тесле „оживела”.
– Мислим да је то једина жива скулптура на свету. Она је после годину
дана мог рада, мислим да је то било 2017. године, почела да пушта нове изданке и да листа. Неко каже да је то чудо, али да ли је то случајност. Он је баш
погледом окренут врху Ртња, планини познатој по својим електромагнетним
својствима... Сад вероватно ту нечег има. Сви кажу и предвиђају да ће нешто
ново да се деси – истиче Мивели.
Овај уметник своја лета проводи у Сокобањи. Сваког дана, раним јутром,
бициклом одлази у парк на Бањици, да ли у потрази за новом инспирацијом
или можда одмором. Тамо се налазе и три уметничка остварења, „Ла Барка”,
„Порекло” и „Никола Тесла, док је композиција „Точкови среће” своје место пронашла поред некадашње Озрен баште у којој се одржавала сокобањска томбола.

К. Ђ.
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УДРУЖЕЊУ „ЕТНОС-С” ИЗ ЧИТЛУКА

Учешће Удружења „Етнос-С” из Читлука другог септембарског викенда на другом Сајму здраве хране у Рековцу, који организује Удружење „Слатки залогај” Рековац, је било веома успешно. Оно је освојило прво место за најлепшу кецељу. Ова кецеља
је власништво госпође Лозане Димитријевић, њихове чланице,
коју је она на изложби носила као одевни предмет.
Потписана је и повеља о побратимству, између Удружења
„Етнос-С” из Читлука и Удружења „Слатки залогај” из Рековца,
која их обавезује да предано негују и чувају тековине наше прошлости и садашњости и да наставе да раде на очувању националног, духовног и културног идентитета српског народа.
Сајам здраве хране одржава се други пут по реду у Рековцу.
Ове године окупио је око 16 удружења из различитих крајева
Србије, са етно штандовима, штандовима сувенира и штандовима здраве хране.

У ЧИТЛУКУ ОДРЖАНА ПРВА ГАСТРО МАНИФЕСТАЦИЈА
традиције српског народа. Све оно изворно и
традиционално што се негује у свим крајевима
наше земље, желимо да на овај начин очувамо
– рекао је Богићевић.
Јела и поставке столова оцењивао је жири
у саставу: Александар Марјановић, председник
жирија, Радмила Миљковић и Маја Марковић,
професионални кувари и чланови удружења
Угоститељских и Туристичких посленика из
Ниша.
Најбоље у припреми традиционалног
јела биле су жене из Пругова чији је и штанд
проглашен за најлепши, друго место у припреми јела припало је Удружењу жена „Слатки залогај” Рековац, а треће место припало је Удружењу „Младост Пољана” Пожаревац. Златна
медаља за традиционално српско јело додељена је Зорици Жишић из Лесковца.
На свечаној додели медаља, признања
и пехара, потписана је и повеља о братској и
пријатељској сарадњи између Удружења жена
„Етнос-С” из Читлука и Удружења жена „Слатки Залогај” из Рековца.
Организатор манифестације је Удружење
„Етнос-С” из Читлука, а одржавање су помогли
Општина Сокобања, МЗ Читлук и Туристичка
организација Сокобања.
Читлук је петог септембра био домаћин прве Гастро манифестације која се
састојала из два дела, изложбе традиционалних српских јела и такмичења у припремању националног јела у котлићу и
рибљој чорби.
Гастро манифестацију је отворио
Александар Богићевић, помоћник министра за пољопривреду, шумарство и водопривреду.
– Министарство пољопривреде и
сектор за рурални развој подржава овакве
манифестације које имају за циљ очување
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манифестације. Ја волим хармонику чак
је и мој дека свирао хармонику, био је самоук и јако талентован. Све ово што сам
постигла је у ствари захваљујући њему и
генима које вучем са његове стране јер је
он први приметио мој таленат када сам
имала свега пет година. Вероватно и зато
волим хармонику – рекла је наша позната певачица.
Друге вечери фестивала наступили
су Милена Минић из Ореовице, „Прве
хармонике Србије 2021” и победници
млађих категорија хармоникаша у категоријама: петлића, пионира, старијих
пионира, млађих јуниора и дуета млађих
од 15 година. У ревијалном делу наступили су певачи Ана Бекута, Радиша Урошевић, Биљана Петковић и Милена Јан-

ПОБЕДНИЦИ

С

тарији Сокобањчани би се сложили да је на Летњој позорници „Врело” 10. августа било баш као некада у неким веселији временима.
Обележавање шест деценија Прве хармонике почело је на најбољи
могући начин. Најпре је наступило пет Првих хармоника Србије
(ПХС): Давид Николић из Беча – ПХС 2018, Милан Милићевић из
Винче – ПХС 2016, Милош Теофиловић из Врчина – ПХС 2015, Владимир Марковић
из Ниша – ПХС 2014. и Александар Живановић из Београда – ПХС 2013. Након тога
почео је концерт Драгане Мирковић која је на задовољство публике певала сатима без
престанка. Летња позорница и брдо изнад ње, били су препуни, као некада давно пре
неколико деценија, само што је сада утисак био још јачи јер је на молбу наше певачице
публика осветлела брдо мобилним телефонима.
Ово је други наступ Драгане Мирковић на овој манифестацији. Први пут је наступила давне 1985. године.
– Могу вам рећи да су ми се вратиле успомене, чак и неке слике за које сам мислила да сам их заборавила, тако да се много радујем што сам поново на овој манифестацији. Ја иначе обожавам кад се негује традиција и стварно све честитке и респект
људима што су успели чак и у тешким временима да одрже традицију једне овакве

Част да ове године понесе
титулу Прве хармонике Србије,
Сокобања, имао је Лазар Станојевић из Падинске скеле. Диплому,
пехар и хармонику марке Дивал,
победнику је уручио председник
општине Сокобања Миодраг Николић, а свечано проглашење
протекло је са узбудљивим ватрометом на небу изнад Сокобање. У категорији јуниора прво
место понео је Лазар Станојевић.
У категорији дуета старијих од 15
година, титуле су понели Ивана
Петаковић и Лазар Станојевић.
У категорији сениора прво место
понео је Јован Пајовић.

ковић. Специјални гост Фестивала био
је Лука Ђорђевић, виолиниста, лауреат
„28. Царевчевих дана”, Велико Градиште
2022. године.
Фестивал је трајао три дана, од 10.
до 12. августа, и као и сваке године окупио је велики број посетилаца, љубитеља
хармонике, добре песме и забаве. Може се
рећи да је Прва хармоника Сокобање, са
својих шест деценија постојања, синоним
и симбол очувања традиције у облику
музичких фестивала. За својих 59 година
мењала је своје називе из „Прве хармонике Југославије”, преко „Прве хармонике
Сокобање”, а од 2018. године је под именом „Прва хармоника Србије - Сокобања”.
Својим постојањем изнедрила је велики
број најбољих хармоникаша Србије, Европе и света, као и композитора, музичких уредника, шефова ансамбала.
Организатор Прве хармонике Србије је Туристичка организација Сокобање, а покровитељ општина Сокобања.

К. П.
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П

ланинарска акција „Мали
ртањски врхови”, у организацији Планинарског
друштва „Оштра чука”,
Месне заједнице Шарбановац и Удружења
грађана „Велика Порица” окупила је планинаре
Сокобање, Зајечара, Ниша, Бољевца, Подгорца,
Београда и Малте. Они су 24. септембра освојили „Мале ртањске врхове”, прешавши стазу од
22 километра. Акцију су чланови „Оштре чуке”
назвали, веома креативно, „Бабашарба 2022.
године”.
Са овог врха, са преко хиљаду метара, поглед вам се протеже и ка Тупижници, Крстатцу,
Тимочкој Крајини, кањону Злотске реке, Столу,
Дели Јовану. До скоро, у планинарском смислу, је био познат само Шарбановцу и Рујишту.
Промовисан је у протеклих неколико година
од стране овдашњег планинарског друштва
и представља рубни део Ртња, који се стрмим
делом спушта према Тимочкој котлини и чини
врсту развођа. Са леве стране је слив Црног Тимока, а са десне слив реке Моравице.

АКЦИЈА „КОРАК БЛИЖЕ ЗДРАВЉУ”

„Дан пешачења”, централна манифестација Планинарског савеза
Србије одржана је другог викенда
септембра и у Сокобањи, а у организацији Планинарског клуба „Озрен” и
уз подршку Туристичке организације
Сокобања и сокобањске локалне самоуправе. Ове године, акција се одвијала

20

под слоганом „Корак ближе здрављу”
и није намењена само планинарима
већ свим љубитељима пешачења.
Према речима Драгана Кнежевића, члана ПК „Озрен” биле су две
припремљене стазе. Мала, дужине
око пет километара и велика седам и
по километара, а у оквиру којих су се

обилазила нека значајна места и сокобањска излетишта. Сваки учесник је
добио „Учеснички картон” и беџ, како
би их увек подсетио на ову акцију.
Приметно је то, да су за ову акцију заинтересованији били туристи
него сами грађани општине Сокобања.

НОВИНЕ СОКОБАЊСКЕ
ЦЕЛОВЕЧЕРЊИ КОНЦЕРТ КУД-ОВА „СОКО” И „КРИТОН”

Туристи и мештани су првог викенда
августа имали прилику да на Летњој позорници „Врело” уживају, па чак на крају и учествују, у предивном целовечерњем заједничком концерту домаћина КУД „Соко” и драгих
гостију, чланова КУД „Критон” из Лаврија
– Грчке. Захваљујући личном пријатељству
председника КУД „Соко” Славољуба Ћирковића са Данијелом Станковић из Савеза
пријатељства и солидарности народа „Лаврио–Алексинац” овај заједнички концерт
два културно-уметничка друштва је почетак
сарадње договорене пре месец дана између
КУД „Соко” Сокобања, Удружења грађана
„Бањско преображње” и Удружења „Мегалонисос” из Лаврија.
Са културно-уметничким друштвом из
Грчке дошла је и делегација из Лаврија и то
Адонис Мороглу, потпредседник општине
Лаврио, Петрос Филипу, председник општине Сароникоу, који су пред почетак концерта
поздравили многобројну публику и изразили велику радост што су, како су истакли,
дошли у једно предивно зелено место где
су се на најлепши начин дружили са својом
браћом Србима.
– Спаја нас много тога и прошлост и
садашњост и тренутни немири и зато треба

да будемо удружени и да заједно радимо
за будућност свих нас, а овакве манифестације, попут ове, представљају једну поруку
мира и јединства коју шаљемо свуда у свету

– истакао је Петрос Филипу, председник општине Сароникоу.
У име општине Сокобања добродошлицу гостима пожелео је
председник Миодраг Николић и
изразио задовољство што су мештани и туристи дошли у толиком
броју и присуствовали овом концерту.
Публика је уживала у у играма и песмама из Србије и Грчке,
односно сокобањског краја, Црноречја, Лесковца, Пчиње, традиционалним играма из Грчке као што
су: Малевизјотис, Суста, Тризалис,
Педозали. Колико се све ово допало публици најбоље осликавају
сцене на крају концерта када су
заједно са члановима културно-уметничких друштава одиграли
најпре Сиртаки, а онда и српско
коло. У плану је да се наредне године овакав концерт одржи у Грчкој, сазнајемо од Ћирковића, председника КУД „Соко”.
К. П.

НА ФЕСТИВАЛУ У БУГАРСКОЈ

Културно уметничко друштво „Соко” је, у конкуренцији
бугарских и румунских ансамбала, освојило прво место на
Mеђународном фестивалу „Фолклорне нијансе” у Сунчевом
брегу. Фестивал је одржан средином септембра.
– Лепо смо презентовали Србију и Сокобању и показали
да је КУД „Соко” озбиљно друштво. Наравно, ову мини-турнеју смо искористили за леп одмор на Црном мору, где смо
се дружили, играли, пливали и напунили батерије за нове
наступе. Идемо даље – каже Славољуб Ћирковић председник
КУД-а „Соко”.
„Фолк Нуанце” (Фолклорне нијансе) организује музичке
догађаје са бугарским и страним извођачима и ансамблима и
главни је организатор највећег међународног фестивала који
се одржава у Бугарској „Фолк Нуанце”. Током три месеца бугарска црноморска обала, својим фестивалима, угошћује стотине ансамбала и извођача из преко 18 земаља.
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ОДРЖАНИ МИХОЉСКИ
СУСРЕТИ СЕЛА

РЕСНИК ОКУПИО ФОЛКЛОРАШЕ

Једанаести Сабор фолклорa „Ресник 2022” одржан је 6. августа на летњој
позорници. Пред многобројном публиком и као увек у савршеној организацији,
ове године наступило је једанаест културно-уметничких друштава. Поред домаћина, КУД „Душан Јовић”, наступили су: КУД „Илинско врело” из Илина, КУД
„Топлица” Прокупље, КУД „Драинац” из Блаца, КУД „Петар Радовановић” – Злот,
КУД „Младост” Авала, КУД „Плана” из Велике Плане, КУД „Градосково” – Зајечар,
КУД „Буковик” из Мозгова, КУД „Младост” – Читлук и по први пут КУД „Гоша”
из Смедеревске Паланке. И ове године гости сабора били су чланови најстаријег
културно-уметничког друштва Србије – КУД „Абрашевић”.
Већ по традицији, учесници су се окупили у центру села, а затим је кренуо
дефиле до летње позорнице у Реснику. На почетку су додељене захвалнице пријатељима фестивала. Овогодишњи сабор отворио је Миодраг Николић, председник
општине Сокобања, који је истакао да му је посебно драго што су се мештани
окупили у толиком броју и што је Ресник успео не само да одржи једну овакву
манифестацију већ и да је подигне на виши ниво.
– Волео бих да се у свим селима одржавају овакве манифестације и да постоји агилност и толики ентузијазам какав имају млади људи који организују
ову манифестацију у Реснику и труде се да сваки пут буде све у реду и све боље и
боље – додао је Николић.
Присутнима се обратила и народна посланица Јана Матеовић која је истакла
да ће се у републичким одборима у којима се налази, а посебно се то односи на
Одбор за заштиту животне средине, трудити да још више унапреди ово село и
сам изглед позорнице.
Већ дуже од једне деценије, сви учесници и публика изузетно су задовољни
организацијом самог сабора. Младен Милосављевић, председник организационог одбора фестивала, каже да је ова манифестација веома битна за читаво село.
Он је нагласио да фестивал има велики значај за саму месну заједницу и да се
читаво село припрема за овај дан, односно за Сабор фолклора који траје више од
једне деценије.
К. П.
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Михољски сусрети села,
манифестација која се широм
Србије организује уз подршку
Министарства за бригу о селу
и помоћ локалних самоуправа, чији је циљ оживљавање
сеоских насеља, августа и
септембра одржана је на подручју општине Сокобања.

Први део уприличен је 28. августа у Мулушинцу, а такмичари су
се на терену у селу надметали у вештинама скок удаљ, бацање камена са
рамена, надвлачењу конопца и тркању у џаковима. У категорији скок
удаљ прво место припало је Стефану
Милутиновићу, друго место заузео је
Андрија Живановић, док је на трећем
месту Ирена Ташковић. У категорији
бацање камена прво место заузео је
Милан Алексић, друго Бојан Димитријевић, а треће Иван Миловановић.
У трци у џаковима најуспешнији
је био Андрија Живановић, друго место заузео је Немања Милојковић, док
је треће место припало Ирени Ташковић. У категорији надвлачења конопца такмичари су наступили екипно.
Прво место припало је домаћину одржавања ових првих игара, селу Милушинац, друго место заузела је екипа
„Снага пута хиљаду”, док је треће место припало селу Читлук.
Након спортског дела такмичења за све учеснике уприличен је и
културно-забавни део ове манифестације. Њега је отворио председник
општине Миодраг Николић. Присутни су имали прилику да уживају
у музици и песми. Хармоником су се
представили Томислав Марјановић
из Сесалца, дует хармонике Андрије
и Драгана Живановића из Читлука,
Стефан Станковић из Читлука, Никола Цветковић из Сокобање, Андрија
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учеснике, као и богат културно-забавни
програм.
У бацању камена са рамена најуспешнији је био Немања Станисављевић хицем од 9,5 метара, други је Бојан
Станисављевић са 8,17, док је Марко
Глишић добацио 8,06 метара и обезбедио треће место. У скоку удаљ из места
највише 2,20 метара је доскочио Душан
Усеиновић, центиметар мање 2,19 је био
скок другопласираног Војкана Алексића, а трећепласирани Стефан Матић
је имао резултат од 2,05 метара.
Трка у џаковима је припала Небојши Милојевићу, други на циљ је сти-

Николић и Никола Најдић из Сокобање. Својим умећем у
свирању фруле представио се Зоран Ристић из Сокобање.
Слађана Милијић из Сокобање, председница књижевног
клуба „Соколово перо” из Сокобање, рецитовала је шаљиву песму „Чутурица”.
Додељене су и захвалнице учесницима „Михољских
сусрета села”. Захвалнице су уручили заменик председника општине Владимир Миловановић и чланови Општинског већа Славиша Крстић и Иван Никодијевић. Манифестација је завршена игранком и песмом под пратњом
оркестра „Сокобањци”.
Други део манифестације одржан је 11. септембра у
Врбовцу. Одзив је био одличан, а такмичари су се надметали у скоку удаљ, бацању камена, надвлачењу конопца
и тркању у џаковима. За најбоље у индивидуалним дисциплинама обезбеђене су медаље, док су у дисциплини
надвлачење конопца обезбеђени пехари за прва три места. Након такмичења уследио је ручак и освежење за све

гао Миљан Марковић, а трећи Андрија
Срећковић. У надвлачењу конопца победник је екипа Врбовац два, други је
Трубаревац, а трећи Мужинац.
Покровитељ манифестације Михољски сусрети села је Министарство
за бригу о селу. Организатор је општина Сокобања, а Спортски савез општине Сокобања помогао је у реализацији
спортског дела манифестације.
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МИНИ ОЛИМПИЈАДА ТРЕЋЕГ ДОБА ЗАЈЕЧАРСКОГ ОКРУГА

Регионална Мини олимпијада спорта, здравља и културе трећег
доба Зајечарског округа, одржана је претпоследњег дана августа у Сокобањи. Киша није успела да омете одржавање ове манифестације јер
је Општинска организација пензионера, у случају лошег времена већ
испланирала да ће се спортска надметања одржати у спортској хали,
сазнајемо од Драгана Кузмановића, члана извршног и организационог
одбора. Поред домаћина, учествовале су и екипе из Зајечара, Књажевца
и Бољевца, које су се такмичиле у више спортских дисциплина као што
су: слободна бацања на кош, шутирање на мале голове са 10 метара,
пикадо, штафета у брзом ходу и шах.
Андреј Савић, председник Савеза пензионера Србије, каже да се
већ петнаест година, у градовима и општинама Србије организују
„Мини олимпијаде спорта здравља и културе трећег доба”, након чега
се организује републичка „Олимпијада спорта здравља и културе трећег
доба”, у Врњачкој Бањи у организацији Покрета трећег доба Србије.

АВГУСТ / СЕПТЕМБАР / 2022.
– У питању је једна традиционална манифестација која се одржава на нивоу Републике и обухвата
област културних и спортско-рекреативних сусрета
пензионера или како ми то кажемо, групације трећег
доба. То је једна од важних метода и садржаја рада Савеза пензионера Србије која се организује у сарадњи са
једним значајним бројем осталих невладиних организација, али и уз подршку државе која одваја наменска
средства за финансирање овакве манифестације. Једноставно настојимо да живот наших најстаријих суграђана учинимо што прилагодљивијим овим временима и да инклузија, односно то њихово укључивање
у друштвене токове, буде на једном вишем нивоу – истакао је Савић.

У име домаћина, присутне је поздравио и пожелео им добродошлицу Миодраг Николић, председник
општине Сокобања. Николић је истакао да му је посебно драго што је ова манифестација настала у Сокобањи
, која је пет пута била домаћин. Поред општине Сокобања, одржавање спортског дела манифестације, помогао је и Спортски савез општине Сокобања.
Одржавање манифестације започето је културно-забавним програмом у коме су учествовали „Буцкићи”, ветерани КУД „Соко”, фрулаш Зоран Ристић, певачи Бојан Милановић и Милена Малинић.
Предузеће „Адонис” и Удружење „Етнос” учеснике су обрадовали поклонима.
К. П.

ПЕТИ МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР ПРИЈАТЕЉСТВА

Ф

удбалски ветерани из Сокобање још једном су успешно наступили на турниру у Котор Вароши у Републици Српској, одржаном
у другој половини септембра. Они су освојили друго место изгубивши у финалу од домаћина са 0:2, који је одбранио прошлогодишњу титулу.
Иако су на крају освојили друго место, што је и најмање битно у целој
овој причи, Горан Франкуловић, ветеран из Сокобање са нескривеним емоцијама говори о гостопримству Которварошана.
– Увек се фантастично осећамо у нашем братском Котор Варошу, носимо
лепе успомене, јер се домаћини у организационом смислу потруде да све буде
доведено до савршенства. Честитам им и на одбрањеној титули, али ми смо
оправдали наша очекивања, како на терену тако и у трећем полувремену –
рекао је Франкуловић.
На турниру је учествовало осам екипа.

24

НОВИНЕ СОКОБАЊСКЕ

АВГУСТ / СЕПТЕМБАР / 2022.

ОДЛУЧИЛИ ПЕНАЛИ

ОДРЖАН 16. НОЋНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

Ни прохладно вече и киша која је падала, малтене током целе утакмице, нису спречили праве љубитеље фудбала
да 20. августа, на теренима Спортског центра „Подина”, уживају у финалној утакмици Купа Фудбалског савеза општине
Сокобања, у којој су се надметали ФК Ртањ из Врмџе и ФК
Слемен из Милушинца. Да је било неизвесно до самог краја
сведочи то што су одлучили пенали који су тријумф донели
фудбалском клубу из Врмџе. Ртањ је савладао Слемен резултатом 5 према 4.
– Куп је почео 1. августа и трајао је три недеље. У финалу су играле две првопласиране екипе. Игра је била добра и са једне и са друге стране. Играчи су били опрезни
због кише, тако да је на крају можда најреалнији резултат
1 према 1. Више среће је имао фудбалски клуб из Врмџе и
победио након пенала, тако да да им честитам на освојеној
дуплој круни – каже Милан Гавриловић, председник ФСО
Сокобања.

ФК Ртањ из Врмџе је и првак пролећног дела првенства
Општинске фудбалске лиге. Тако да им ова победа на финалу купа ове године доноси две круне.
– Углавном пенали су лутрија, али срећом успели смо
да изборимо победу. Честитам противничкој екипи, квалитетни момци, добри играчи, чврста екипа, брзи на терену
– истакао је Данијел Абазовић, играч ФК Ртањ.
Победничке пехаре доделило је Фудбалски савез
општине Сокобања.
К. Ђ.

Традиционални ноћни турнир у организацији Спортског
савеза општине Сокобања, а под покровитељством општине Сокобања, који се ове године организовао по 16. пут, завршен је 15.
августа.
У финалном мечу екипа „КМФ Озрен такси Близанци” је
била успешнија од тима „Тапетарија Бели бор” резултатом 6:4 и
тиме освојила прво место на турниру. Њима је припала награда
од 180.000 динара. Поражени у овом сусрету је заузео друго место за које је предвиђен наградни фонд од 80.000 динара. Треће
место и 40.000 динара освојио је „Болеро” након што је службеним резултатом проглашен исход утакмице са екипом „Чорте”
која се није појавила на заказаном мечу.
Најбољи играч турнира је Ненад Арсић из победничке екипе „КМФ Озрен”, а најбољи голман је Иван Стојковић, такође из
победничке екипе. Најбољи стрелац на турниру је Стефан Илић
из екипе „Болеро”.
По речима Александра Фабијана, председника Спортског
савеза општине Сокобања, овај Савез је за најбоље екипе, тј. прва
три места обезбедио пехаре, медаље и дипломе као и мајице за
све три екипе. Ове године је у категорији сениора било укупно 12
пријављених екипа, две више него лане, из различитих градова
окружења, а у категорији кадета било је пријављено шест екипа.
Међу кадетима најуспешнија је била „Зеленгора”, друго место је припало екипи „Кика намештај”, док је трећи „ОФК ШМТ”.
Пехаре, захвалнице и медаље на завршној вечери уручио је Миодраг Николић, председник општине Сокобања.
К. Ђ.

ФСО
СОКОБАЊА
На изборној Скупштини организације фудбалских судија Сокобања, која је
одржана почетком августа у
присуству 17 од 26 чланова,
за председника је изабран
Дејан Најдић, некадашњи

судија Прве лиге, а данас
инструктор и посматрач на
листи Српске лиге Исток,
коме је ово пети мандат.
Први пут у историји савеза,
за потпредседника је изабрана Андреа Маринковић, дама

са положеном 1. категоријом
и са листе Супер и Прве лиге
за жене.
Чланови УО су Богдан
Томић, Немања Марковић и
Горан Маринковић. За секретара организације је изабран

Филип Станојевић. Милану
Гавриловићу је овом приликом једногласно подржана
кандидатура и предлог за
нови мандат на челу Фудбалског савеза општине Сокобања.
К. Ђ.
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ПРАЗНИК ЗА ЉУБИТЕЉЕ ПИВА

Последњи дани августа месеца донели су Сокобањи нешто другачији ритам. У малом парку поред школе 26, 27. и 28. августа одржан је „Мини фестивал
занатског пива” који је објединио добро пиво, добар провод и одличну музику.
Љубитељи пива могли су на штандовима да дегустирају занатске производе брендова као што су Пивџан, Академија, Лесковачко пиво, Кабинет.
Прве вечери наступио је Easy Blues Band из Крушевца. Друге вечери The
Funk Soul Brothers-DJ Funky Junkie & DJ Ceka из Ниша.
Треће и завршне вечери фестивала наступио је локални панк рок бенд The
Beauties. Овај састав је крајем јула месеца, концертом на великој сцени летње
позорнице „Врело”, прославио свој јубилеј, 30 година постојања.
Након њих, у свом јединственом маниру, наступио је Црвени картон,
састав који је више пута био у Сокобањи, а публика их памти и по наступима на
некадашњим „Green Heart” фестивалима.
Мини фестивал занатског пива одржава се у оквиру Бањског забавног лета
Туристичке организације Сокобање, а организатор самог фестивала је Удружење музичке подршке „Комитет”.
К. Ђ.

СОКОБАЊА БИЛА ДОМАЋИН

Сокобања је имала ту част да, од 14. до 17. септембра, буде домаћин Светског првенства у брзом пријему и предаји Морзеових знакова, у оквиру кога се
95 учесника из 15 земаља такмичило у брзом пријему и предавању знакова Морзеовог кода, компјутерској симулацији радио-аматерских веза и компјутерској
симулацији пријема радио-аматерских позивних знакова.
Апсолутни шампиони у четири дисциплине брзе телеграфије и свим старосним групама били су такмичари из Белорусије. Они су свеукупни победници
и светски прваци, а најбољи су и појединачно. Вицешампиони у укупном пласману су такмичари из Русије, док су Румуни заузели треће место.
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НАСТУП КУД-ОВА
ИЗ СРБИЈЕ,
БУГАРСКЕ
И МАКЕДОНИЈЕ

В

елики број фолклораша из Србије, Бугарске
и Македоније окупио
се у суботу, 27. августа,
на тринаестом међународном сабору фолклора „Игра коло под
Озреном”. Наступило је деветнаест културно-уметничких друштава из Сокобање,
Вршеца и Софије, Куманова, Београда,
Зрењанина, Велике Плане, Алексинца, Параћина, Оџака, Крушевца, Књажевца, Бруса, Крагујевца, Врања...
Фестивал је започео традиционалном шетњом учесника центром Сокобање.
Овај манифест лепоте и традиције, разноликости ношњи и веза, цветних детаља и
лепих перјаница, прошетао је дугом колоном на одушевљење гостију и мештана.
Одиграно је и заједничко коло у центру
града између турског купатила и Милошевог конака.
На летњој позорници „Врело”, посетиоци Сабора, имали су прилику да уживају у играма из Бујановца, Кобишнице,
Пчиње, Лесковачке и Биначке Мораве,
Алексиначког Поморавља, торлачким
играма, као и бугарским и македонским
играма друштава из ових земаља.
– Ове године смо имали 520 учесника. Три друштва из Бугарске, два из Македоније. Никад масовнији фестивал, веома
сам задовољан и организацијом и посетом. Ово је већ трећи фестивал за непуна
четири месеца где је прошло скоро две
хиљаде учесника. У следећој години имамо још један фестивал, четврти – поручује
Славољуб Ћирковић, председник КУД-а
„Соко”.
Фестивал је посетио и велики број
љубитеља традиционалне музике и фолклора, а међу њима било је и познатих
лица.
– Фестивал је посетила и председница Српске странке Заветници и народна
посланица Милица Ђурђевић, која је чула
за наш фестивал. Каже да је одушевљена
и да није скоро била на једном таквом фестивалу. Присуствовао је и Далибор Китановић председник КУД-а 'Српски вез' из
Македоније, из Куманова, који је скоро добио плакету од председника Србије за ши-
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рење српства у Македонији. Он је дошао само да види како ми
то организујемо. Ове године имамо и велики број спонзора и
пријатеља који су помогли одржавањe овог фестивала – каже
Ћирковић.
Фестивал „Игра коло под Озреном” имао је и специјалне
госте. Програм фестивала водила је Ивана Ивановић етнотуризмолог и председница Удружења гуслара „Право у жицу”.
Публици су се представили и Станислава Ђорђевић, једина
жена гајдашица у Србији и Стефан Томоњић, млади гуслар из
Удружења гуслара „Право у жицу”. У оквиру фестивала традиционално су бирани најлепши Жупан и најлепша Лептерија.
О томе је одлучивао жири у саставу: Љубиша Митић, Жика
Марјановић и Миљко Петровић. Титула најлепшег Жупана
ове године припала је Мартину Станковићу из КУД-а „Моравац”, Горње Видово, а Лептерије Елени Новаковић из зрењанинског КУД-а „Перлаз”.

К. Ђ.
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Фотографија „Енергија Рипаљке”,
аутора Николе Јовановића из Ниша, победник је овогодишњег наградног конкурса „Фото изазов”, који је петнаести пут
заредом организовала Туристичка организација Сокобања, заједно са Народном
библиотеком „Стеван Сремац” као суорганизатором.
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Друго место освојила је фотографија
под називом „Јога” аутора Александра
Милосављевића из Сокобање, док је треће
место заузела фотографија „Авантура у
аква парку” Анастасије Петровић, такође,
из Сокобање.
Тема овогодишњег наградног фото-конкурса била је „Сокобања, Сокоград

– буди здрав, буди млад”. Пријавило се 74
учесника са око 300 фотографија. У жирију су били фотограф Александар Никодијевић и Саша Петровић, графички
дизајнер, као и Милена Миленковић, координатор Инфоцентра ТОСБ.
Проглашење победника обављено је
седмог септембра у Галерији.

