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НОВЕ  КЊАЖЕВАЧКЕ  НОВИНЕ

Општа болница у Бору и Здравствени 
центар у Књажевцу добили су нова сани-
тетска возила. Захваљујући средствима 
Европске уније (ЕУ) у оквиру ширег паке-
та помоћи здравственом систему Србије 
у борби против Ковида-19. За који је ЕУ 
определила преко 17,6 милиона евра. Фон-
дови су пренаменовани из низа програма  
које ЕУ финансира у Србији. Од којих и 2,1 
милиона евра из развојног програма ЕУ 
ПРО који у Србији спроводи УНОПС. Уз Бор 
и Књажевац, нова возила опремљена се-
том за кисеоник, мобилним респираторим, 
дефибрилаторима, носилима, кардиолош-
ким столицама, и другим уређајима који 
ће допринети да медицинске службе могу 
још спремније да збрину хитне случајеве, 
стигла су током прошле недеље у још 18 
здравствених институција широм земље.

Бору и Књажевцу, нова возила 
опремљена сетом за кисеоник, мобил-
ним респираторим, дефибрилаторима, 
носилима, кардиолошким столицама

„Санитетска возила које је добило 20 
здравствених установа у Србији посебно 
ће значити грађанима Србије у мањим 
местима, која немају таква возила или 
су она веома стара” истакла је Јадранка 
Јоксимовић, министар за европске 
интеграције, додајући да су возила са ком-
плетном опремом, тако да представљају 
мини болнице,  што је веома важно јер 
током епидемије обезбеђују и одређену 
додатну врсту здравствене сигурности 
нашем становништву.

Министар Јоксимовић навела је да 
су ова санитетска возила набављена 

средствима које је Србија добила као 
грантове од Европске уније, који су 
опредељени преко програма које користи 
Министарство за европске интеграције.

Она је указала и да је током епидемије 
део средстава у висини од 3,2 милиона 
евра пренамењен за јачање здравственог 
система у борби против коронавируса. 
Објаснила је да су та средства, осим за 
санитетска возила, искоришћена и за на-
бавку фрижидера за замрзавање вакцина, 
као и 26 возила за њихов транспорт.

Удруживањем снага, заједно, ЕУ и 
Србија ће превазићи ова тешка времена

„Од избијања пандемије пре годину 

дана ЕУ стоји уз Србију уз пуну солидар-
ност. Санитетска возила су део нашег па-
кета хитне медицинске помоћи. Од  више 
од 17 милиона евра којом је обезбеђена 
кључна медицинска опрема, запослено 
медицинско особље и потпомогнут буџет. 
У том смислу, предлог Европске комисије 
да издвоји 12 милиона евра за Србију. 
Као допринос из Фонда солидарности 
ЕУ представља још једну опипљиву ком-
поненту наше подршке. Солидарност ће 
и даље бити принцип којим се руководи 
подршка ЕУ Србији. Удруживањем снага, 
заједно, ЕУ и Србија ће превазићи ова 
тешка времена и наставити с напретком 
Србије на путу ка чланству у ЕУ”, истакао 
је шеф Делегације ЕУ у Србији, амбасадор 
Сем Фабрици.

Нова санитетска возила за лакши и 
безбеднији транспорт пацијената

Општа болница у Бору покрива цео 
Борски округ са преко 100.000 становни-
ка. Према речима директора др Горана 
Јоксимовића: Ново донирано санитетско 
возило значи много. За транспорт најтежих 
болесника у здравствене институције ви-
шег нивоа. Болница има још четири сани-
тета различите старости, од којих су нека 
прешла и 800.000 километара.

У књажевачком Здравственом цен-
тру (ЗЦ) истичу да је са новим и потпуно 
опремљеним санитетом омогућен лакши и 
безбеднији транспорт пацијената. Којима 
је неопходна хитна медицинска помоћ. 

НОВА САНИТЕТСКА ВОЗИЛА 
ЗА КЊАЖЕВАЦ И БОР

Нова санитетска возила за Књажевац и Бор – 
Подршка ЕУ локалним самоуправама у Борском и Зајечарском округу
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ИНФО НОВЕ  КЊАЖЕВАЧКЕ  НОВИНЕ

На последњој седници општинског 
већа говорило се  о решавању еколошке 
ситуације у општини Књажевац и донешене 
су  одлуке о којима ће се још дискутовати 
на јавној расправи.

Због презасићености Књажевачке 
депоније донешена је одлука да ће једном 
дневно у контејнерима бити одвожено 
смеће на Пиротску депонију и да ће тамо 
бити одлагано. Ради решавања значајог 
проблема Књажевца у области екологије 
биће организована јавна  трибина.Учесници 
трибине биће обавештени о новом плану и 
идејама за спровођење еколошке свести и 
стабилности тако што ће уз рачун за воду/
смеће добијати флајер са свим потребним 
информацијама.

“Смеће нећемо више да одлажемо на 

Књажевачкој депонији, већ ћемо га након 
третмана у транспорт станици одвозити на 
Пиротску депонију. Тај третман нешто кошта, 
то одвожење нешто кошта, али трудићемо се 
да све то не буде на превелики терет наших 
грађана тако што ће на један одговоран на-
чин сами да раде примарну селекцију отпа-
да. Рециклажни отпад одлагаће у једну, а сав 
остали отпад у другу канту.” – истакао је на 
седници председник општине Милан Ђокић

Самим тим смањиће се притисак на 
Књажевачку депонију, биће мање шансе да 
дође до пожара и пренатрпаности депоније. 
У селима Књажевачке општине  постоји 
мноштво дивљих депонија за које је  до-
нешен план о решавању проблема.

 “Еколошка дворишта планирамо да на-
правимо на свим или на већини места где се 

тренутно налазе дивље депоније, а то су: ши-
ри центар града, Трговиште и села у првом 
прстену око града. На већини тих места 
биће избетониране платформе, поставиће 
се четири контејнера отвореног типа, а јавно 
комунално предузеће ће једном месечно 
долазити да те контејнере празни.” – каже 
Милан Ђокић председник општине

 С обзиром да је мање оних који воде ра-
чуна о екологији, биће уведене и казне за 
непрописно одлагање смећа. Свако ко буде 
ухваћен да баца отпад у погрешну канту/
контејнер или ван контејнера биће кажњен 
новчаном казном. Такође није искључено 
да ће у  близини контејнера бити уведене 
камере за надзор.

                                                 Ања Раденковић

Центар за Социјални рад и Општина 
Књажевац  данас су доделили три стана 
социјално угроженим породицама.

Завршена је реализација програма от-
почетог прошле године са Међународном 
организацијом за миграције. Циљ самог 
пројекта био је решавање стамбеног 
питања за три породице. Додељени су 
станови од  70м², 65м² и 45м² . Са одобре-
ним средствима од 14000 долара стано-
ви су адаптирани и додељени вишечла-
ним породицама на потпуно бесплатно 
коришчење.

“Циљ пројекта је био решавање 
стамбеног питања за три породице и 
побољшсање услова становања. Ми 
смо средствима донатора потпуно 

реконструисали три стамбене јединице 
које су данас додељене породицама на 
коришћење. Они ће ове стамбене јединице 
користити потпуно бесплатно.Ми ћемо 
наставити као локална самоуправа 
да будемо активни у пољу социјалног 
становања да уз средства локалног буџета 
и уз средства донатора наставимо да 
решавамо стамбена питања породицаа 
из друштвено осетљивих група.”- рекао је 
заменик председника општине Бранислав 
Јосифовић.

Локална самоуправа је пре пар година 
купила ове станове од Републичке 
дирекције за имовину са намером да се 
реше проблеми породицаа из друштвенио 
осетљивих група. То су породице са 

више деце, породице са децом са 
инвалидитетом и ромске породице.

“Овај пројекат је конкретан резултат 
сарадње Центра за Социјални рад 
и локалне самоуправе, израз наше 
посебне осетљивости за оне којима 
је помоц најпотребнија. Станове смо 
наменили вишечланим породицама из 
осетљивих категорија. Дакле лицима и 
породицама које не могу саме и немају 
довољно средстава да себи обезбеде 
стамбена решења. Ово су одржива 
стамбена решења. Стамбене јединице 
ће бити у првом власништву.”- истакла 
је директорка Центра за Социјални рад 
Снежана Николић.

Али и оних који због степена угрожено-
сти здравља морају да буду превежени у 
установе вишег ранга ради даљег лечења. 
Милош Јовановић, помоћник директора 
за немедицинска питања ЗЦ Књажевац 
каже да је, до донације, расположиви са-
нитет који користи Служба за хитну меди-
цинску помоћ, набављен још 2004. године 
и да је због сталне употребе више пута 
сервисиран, а сама медицинска опрема у 
санитету је занављана у неколико наврата 
јер се због сталне употребе често квари.

Колико су нова санитетска возила по-
требна Здравственом центру. Говори и 

чињеница да је општина Књажевац међу 
највећим по површини у Србији. Са чак 85 
сеоских насеља која се претежно налазе 
у брдско-планинском подручју. „Поједина 
насеља, попут села на Старој планини. 
Удаљена су од здравствене установе и 
по више од 50 км. Можете само замислити 
са каквим се потешкоћама сусрећемо када 
се у зимским месецима врши хитан сани-
тетски транспорт пацијената преко сне-
гом завејаних путних праваца као што су 
Тресибаба или Честобродица”, закључио 
је Јовановић.

Активности ЕУ ПРО програма, који 
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доприноси равномернијем друштвено-
економском развоју Србије, Европска 
унија подржава са укупно 25 милиона 
евра. Програм има за циљ да доприне-
се повећању конкурентности микро и 
малих предузећа, побољшању послов-
ног окружења и унапређењу социјалне 
кохезије у 99 јединица локалне самоу-
праве, у два региона: региону Шумадије 
и Западне Србије и региону Јужне и Ис-
точне Србије. Активности на терену спро-
води Канцеларија Уједињених нација за 
пројектне услуге (УНОПС).

КЊАЖЕВАЦ РЕШАВА ПРОБЛЕМЕ 
СА ОДЛАГАЊЕМ ОТПАДА

ДОДЕЛА СТАНОВА 
СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМА 

“Најзад ћемо живети у свом дому као остали свет“



КУЛТУРА НОВЕ  КЊАЖЕВАЧКЕ  НОВИНЕ

Медијација је добровољан и мање 
формалан начин решавања спорова, где треће 
лице, медијатор, помаже странама да дођу до 
споразумног решења којим се спор окончава.

Овакав начин решавања спорова има многе 
предности и погодности. Флексибилност, 
брзина решавања, мањи трошкови као и 
поверљивост су загарантовани.

Удружење „НЕОН“ из Књажевца Вам 
нуди управо овај вид услуге. Ово удружење 
постоји од 2016. године и бави се заштитом и 
унапређењем људских права алтернативним 

МЕДИЈАЦИЈА-
УДРУЖЕЊЕ „НЕОН“ КЊАЖЕВАЦ

путем.
Поред решавања спорова удружење нуди, 

правну помоћ, извршење судских поступака, 
заштиту.

У најскоријем периоду имају у плану 
оснивање центра за алтернативно решавање 
спорова као и оспособљавање лица да врше 
дужност медијатора.

За више информација, можете се обратити 
позивом на број: 069 5448654 , 062507857, путем 
мејла: neonorg21@gmail.com  или на страници 
фејсбука и инстаграма.

Марина Јансон, наша Књажевчанка која 
живи у Шведској од 1998. год. задивљује 
својим стваралаштвом.

Аматерска сликарка, управо тим ства-
ралаштвом, показује да је открила, оства-
рила и ради на остваривању свога талента. 
Њена вечита инспирација је родни град 
,,Мала Венеција,, Књажевац.

Сликање је код ње кренуло као хоби 
али је убрзо показала велико умеће, на 
задовољство оних који њен рад прате и 
надамо се оних, који ће се тек са њеним 
радовима упознати.

У  Завичајном музеју Књажевца,  фебру-
ара ове године, организовано је Вече отво-
реног срца. Међу сликама многобројних 
аутора, нашла су се и два рада Марине 
Јанссон „Опуштање“ и „Књажевчанка”,   
акрилик. Обе слике  су са темом саме из-
ложбе - Дан љубави и вина.

О  једној од тих слика ,, Марина Јанссон 
каже- 

,,Инспирацију  за слику ,,Књажевчанка,, 
добила сам из прича мојих родитеља о 
Вили Цветковић, које су ми причали када 
сам била мала. Отворила сам своје срце 
и пренела то на платно. Давне 1967 год. 
моји родитељи су становали у тадашњој 
Вили Цветковић и често су ми причали 
доживљаје из виле и описивали како је Ви-
ла изгледала. Ја, као мала девојчица, увек  
сам била  фасцинирана тим причама, које 
су ми се урезале у сећање, а самим тим 
данас постале инспирација за моју слику. 
Слика симболизује једно време када је  
Вила Цветковић била у свом најбољем 
светлу, са виноградима око ње. Симболику 
сам освежила Књажевчанком, девојком 
са осмехом, девојком у српској народној 
ношњи која бере грожђе у том винограду 
и зрачи лепотом, љубављу и срећом. Овим 
сам хтела и да подсетим наше Књажевчане 

на то, колико је овај сим-
бол града био леп и како 
би наш споменик културе 
изгледао, када би му се 
сјај вратио...

Слике које је Мари-
на Јанссон изложила на 
фебруарској изложби 
стављене су на продају, 
а целокупан износ новца 
од продаје слика, одлази 
организацији за децу са инвалидитетом  
„Свитац“ из Књажевца.

Као некадашња чланица хора  „Стефан 
Дечански“,  традицију хорског певања 
наставља у Шведској, а велики допри-
нос култури нашега града даје, када је 
2015 год. довела хор „Астра Зеника“ из 
Шведске. Заједно са нашим хором изво-
де 3 заједничке песме, међу којима је и 
Мокрањчева Друга руковет. Диван догађај 
који је и те како доказ њеног – „Књажевац 
у срцу“.

Марина Јанссон је и велики љубитељ 
путовања, посетила је преко 30 земаља, 

а многобројне фотографије,  приказују 
лепоте тих дестинација. Гледајући их, лако 
се да закључити да одаје још један таленат, 
за фотографију.

Тренутно ради серијал слика 
„Књажевчанке“. Уз симболику и поруку, 
осликава прошлост, садашњост али и 
будућност своје мале чаршије. Надамо 
се некој њеној  самосталној изложби где 
ћемо уживо видети многа њена дела.

 Можете је запратити на фејсбук страни: 
artmjansson

Велико хвала Марини Јанссон и срећно 
у даљем раду.

УМЕТНИЦЕ
КЊАЖЕВАЦ У СРЦУ

4



КУЛТУРА НОВЕ  КЊАЖЕВАЧКЕ  НОВИНЕ

Дигитална писменост, односно употре-
ба ит-технологије у времену у коме живи-
мо постаје јако важна, скоро незаменљива 
у свакодневном животу и раду.

Увођење онлајн наставе у време 
пандемије у једном делу образовног си-
стема школске деце, је у многоме  допри-
нело и смањењу броја заражених али и 
одржавању наставе.

Добар пример унапређења дигиталне 
писмености и употребе дигиталних алата, 
приказан је у ПУ „Бајка“ у Књажевцу где су 
обухваћени запослени, родитељи и деца.

Запосленима је омогућена додатна 
едукација кроз организовану обуку за 
рад на рачунару, која обухвата основни 
ниво обуке.

Укључивањем родитеља у васпитно-
образовни процес коришћењем диги-
талне технологије у време социјалне 
изолације, омогућен је онлајн упис деце у 
ову предшколску установу и прошле 2020. 
године, а и ове 2021. године. Родитељи 
користе портал еУправа.

Формирањем група на платфор-
ми „Вибер“ и „Месинџер“ на релацији 

родитељ-васпитач, одржавају се 
родитељски састанци, шаљу активности, 
предлози и обавештења. 

Код деце се увелико ради на подстицању 
интерактивног учења, проширивању 
дечјих сазнања, усавршавању вештина и 
способности употребом дигиталних алата.

ПУ „Бајка“ је у оквиру једног од 
пројеката, везаног за употребу дигиталне 
технологије у васпитно-образовном раду 
са децом, добила донацију која је поред 
прегршт других ствари, садржала технич-
ку опрему, попут пројектора и лаптопова, 
који се користе у раду појединих група.

Деци су захваљујући онлајн платформи 
„Art&Culture“ омогућене активности оби-
ласка музеја широм света, што се посебно 
допало деци у оквиру пројекта „Некад и 
сад“ у моменту када се та група бавила 
диносаурусима.

Дугогодишња сарадња са градском 
библиотеком наставила се путем вибер 
група, тако што је деци прослеђен линк 
и дат предлог за коришћење „Дигитал-
не народне библиотеке Србије“, како би 
деца време проведено на рачунарима 

искористила и усмерила ка књижевном 
едуковању. 

Ре з у л т а т и ,  о д н о с н о  е ф е к т и 
примењивања дигиталне технологије и 
алата за рад код деце, родитеља и запо-
слених су изузетни. 

Омогућена је боља међусобна повеза-
ност и сарадња између родитеља и ва-
спитача. Родитељи су више укључени у 
рад њихове деце, као и у рад у саме групе. 

Када је у питању ова установа, морамо 
истаћи и електронски портфолио. Идеја 
која оживљава све више, је то да се овај 
портфолио направи у „Google drive“алату, 
јер сам алат представља простор за 
складиштење дадотека. Замисао је да се 
у њему креирају фолдери, са именима 
деце, који би омогућили родитељима да 
у сваком тренутку имају на увид рад деце 
у образовној установи. 

Модерна и по свему судећи, једна од 
најистакнутијих васпитно-образованих 
установа у Књажевцу , једна је од првих 
зачетница оваквог рада.

Овај академски сликар, значајни српски 
и међународно признати уметник рођен 
је у Књажевцу 1955. године. Долази из ста-
ре књажевачке породице. Студирао је на 
Академији ликовних уметности у Београду 
а стручно усавршавање објединио је ма-
гистратуром. По завршеној магистратури, 
враћа се у свој родни Књажевац и рад 
почиње у Завичајном музеју. 

Начин рада, аутентичност и ноте које 
прожимају његов рад, сврставају га у 
најистакнутије и најзначајније савреме-
не уметнике.

Да је Драгослав успешан уметник 
и творитељ, доказују бројне награде и 
признања.

Излагао је на више самосталних, као и 
групних изложби.

Највећи број његових дела настао је 
за потребе сталних поставки Завичајног 
музеја у Књажевцу.

Његова дела прожима сплет емоција, 
начин његовог изражавања на платну 
као и на папиру,  одаје утисак усамљеног 
уметника који кроз своја дела износи за-
твореност према суровом свету око себе 
и упознавање нових светова у себи.

ДРАГОСЛАВ ЖИВКОВИЋ-један од 
најзначајнијих сликара данашњице

У његову част, а у 
сарадњи Завичајног музеја 
Књажевац и Министарства 
културе и информисања 
Републике Србије реали-
зован је пројекат  који има 
за циљ да афирмише умет-
ничко стваралаштво нашег 
великог уметника. 

У оквиру тог пројекта, 
створен је и објављен сајт 
који се налази на адреси: 
https://dragoslavzivkovic.rs/

Велика привилегија за 
наш град је имати овак-
вог уметника, а на сајту је 
објављен документарни 
филм у његову част, као и 
виртуелна галерија. 

У филму о Драгославу 
говоре одабрани српски 
уметници, који својим речима потврђују 
величину Драгослава као уметника и 
ствараоца.

Из Завичајног музеја у Књажевцу 
најављују и излазак капиталног дела, 
монографије о Драгославу Живковићу. 

Пројекат и његова припрема је важна 
ствар за наш музеј, као и један велики из-
азов. Из музеја су истакли да на пројекту 
ради одабрани тим стручњака, као и да 
имају подршку и одазив многобројних 
установа културе и музеја.

НОВИ ДИГИТАЛНИ СЕРВИСИ
ПУ БАЈКА
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ЗАПИС НОВЕ  КЊАЖЕВАЧКЕ  НОВИНЕ

“Ја сам данас најсрећнији и 
најтужнији човек. Најсрећнији што 
сте ми поново дали част и признање, 
а најтужнији што мога имена овдје, 
међу вама, нема.”

Овим речима 1931. године у 
Књажевцу, генерал Радомир 
Бешевић открио је споменик палим 
борцима из Горњовасојевићке 
бригаде у Балканским и Првом 
светском рату.

Споменик борбе за слободу и 
Споменик палима у ослободи-
лачким ратовима, познатији као 
Спомен-парк налази се у центру 
Књажевца. 

Меморални комплекс посвећен 
је преко 6.000 бораца из Тимочке 
крајине који су дали своје животе 
током ослободилачких ратова у 19. 
и 20. веку.

Уређење Спомен-парка почело је 
1961. године, а свечано је отворен 
десет година касније, 1971. године. 
Цео парк сачињавају средњевековни 
надгробни споменици, извајани од 
кречњака, украшени орнаментима 
из живота Срба на селу. Друга група 
споменика извајана је по узору на 
крајпуташе, које је народ подизао уз 
путеве у помен на погинуле војнике. 
У парку се налазе и обележја поди-
гнута у помен на војнике Црвене 

армије  који 
с у погинули 
у ослобођењу 
Књажевца 10. 
октобра 1944. 
године. Парк је 
поседовао малу 
реплику споме-
ника па лим 
војницима у 
српско-турским 
ратовима од 
1 8 7 6 . - 1 8 7 8 . 
године, а који 
ј е  с р у ш и л а 
бугарска војска 
у Првом свет-
с к о м  р а т у . 
Парку је деведе-
сетих година додат средњевековни 
надгробни споменик у помен на 
погинуле током ратова у Југославији 
од 1991. - 1995. године и током  НАТО 
бомбардовања 1999. године.

Парк чува споменике посвећене 
војницима и борцима погинулима 
у Првом и Другом Српском устанку 
1804. - 1815. године, Првом и Другом 
српско-турском рату 1876. - 1878. 
године, Првом и Другом балкан-
ском рату 1912. - 1913. године, Првом 
Светском рату 1914. - 1918. године и 
Народноослободилачкој борби од 

1941. - 1945. године.
Аутор спомен-комплекса је арти-

текта Богдан Богдановић.
Поред спомен-комплекса 

налази се и фонтана подигнута 
у пролеће 1953. године. Фонтана 
има облик скулптуре двојице 
рибара,  рађ ену у бронзи. За израду 
фонтане заслужан је књажевачки 
вајар, Петар Павличини  , који је 
направио ово маестрално дело 
уз помоћ добровољних прилога 
књажевачких занатлија. 

СПОМЕН-ПАРК 
КЊАЖЕВАЦ
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ЗАПИС НОВЕ  КЊАЖЕВАЧКЕ  НОВИНЕ

У самом граду постоји осам 
мостова. Вијадукт се налази преко 
Чивличке реке, на путу за Ниш, 
подигнут 1966. године, пет мостова 
који спајају обале Сврљишког 
Тимока и два преко Трговишког 
Тимока.

 Најстарији и најлепши градски 
мост је “камени мост”, који се налази 
у самом центру града. Спаја улицу 
Књаза Милоша и Трг ослобођења. 
“Камени мост” изградио је инжењер 
Боривоје Раденковић 1913. године на 
месту дотадашњег дрвеног моста. 
Распон моста је 30 метара. У време 
подизања био је први и највeћи мост 
од xрoмираног бетона у Србији.

До половине двадесетих година 
20. века красила га је ограда са 
фењерима, који су осветљавали 
град.

Први пут подигнут је 1815. године 
на пет дрвених тумбаса. Рушен је 
подизан онолико пута колико је 
било ратова на овом подручју. Мост 
је реконструисан и проширен 1985. 
године.

 “Дрвени мост”, преко Сврљишког 
Тимока, налази се код Дома културе 
и спаја алеју кестенова (некадашњи 
корзо) са шеталиштем и платоом 
Дома културе. Данашњи пешачки 
мост подигнут је 1990. године, а на 
његовом месту више од четрдесет 

година стајаo је дрвени мост са 
дрвеном, а касније са зеленом гвоз-
деном оградом. Овај мост одувек је 
омиљен међу Књажевчанима, који 
га зову и “мост љубави”.

Низводно од центра града, у 
Капларовој улици, код Дома 
ученика средњих школа, налази 
се “бели мост”. Подигнут је као 
дрвени пешачки мост неколико 
године пре Првог светског рата 
и трајао је до 1934. године, када 
је почела градња новог гвозденог 
моста. Конструкцију старог моста 
срушила је војска. Завршен је 1936. 
године и имао је коловоз. Градњом 
је руководио грађевински инжењер 
Александар Аристов, а његовом 
заслугом зпосађени су кестенови уз 
десну обалу Тимока, као и посечени 
дрворед врба у данашњој улици 
Књаза Милоша. Овај мост је настао 
у радионици Војислава Васића.

У поменутој радионици Војислава 
Васића настао је још један мост 1933. 
године - “гвоздени мост”, који се 
налази на Тргу Димитрија Туцовића.

На месту данашњег бетонског 
моста у Његошевој улици поди-
гнутог 1969. године, код некадашње 
Цветкове воденице, постојао је 
дрвени мост изграђен почетком 19. 
века.

Један од мостова налази се преко 
Трговишког Тимока, на путу за 
Зајечар. У историји више пута је 
рушен и грађен. Некада дрвени 
мост из 1815. године замењен је гвоз-
деним 1931. године. Српска војска га 
је поново срушила у Првом свет-
ском рату при повлачењу. Поново је 
изграђен дрвени мост 1918. године, 
а већ 1933. године гвоздени мост. 
Поново бива срушен оd стране 
Југословенске војске 1941. године. 
Бетонски мост, какав је и данас, 
направљен је 1958. године.

На Сврљишком Тимоку било 
је још неколико импровизованих 
мостова. Узводно од “гвозденог 
моста”, на 30 - 50 метара, постојао 
је дрвени мост, којим се ишло у 
Средорек. Такође, после Другог 
светског рата испод Православне 
цркве био је изграђен висећи мост, 
који је у функцији до половине 
седме деценије.

Поред градских мостова, 
књажевачка општина има дваде-
сетак мостова. У скоро сваком селу 
у општини постоји мост.

 
Извори: “Књажевац о завичају од 

А до Ш”, “Књажевац у 1000 појмова”
 
                                Милена Спасић

МОСТОВИ 
КЊАЖЕВЦА 
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СЕЛО НОВЕ  КЊАЖЕВАЧКЕ  НОВИНЕ

Удружење пчелара „Липа“ из 
Књажевца позива воћаре и пчеларе 
на територији општине Књажевац да 
у будућем периоду остваре што бољу 
сарадњу везану за третман прскања 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
ЗА ВОЋАРЕ И ПЧЕЛАРЕ

воћа, како не би дошло до страдања 
пчела. Моле се воћари да поведу рачу-
на о времену прскања воћа, како не би 
несавесним поступком нанели велику 
штету пчеларима.

Са доласком пролећа и лепог времена 
почела је сезона пољопривредних радова. 
О стању земљишта као и о начину припре-
ме говорила је Валентина Алексић, струч-
ни сарадник за мелиорацију земљишта 
и воде.

Ук а з а л а  ј е  н а  г р е ш к е  к о ј е 
пољопривредници праве и дала корис-
не савете како се понашати у одређеним 
временским условима.

,,Када је реч о ђубрењу, произвођачима 
стоје на располагању многе дигиталне тех-
нике и могућности којима могу да прате 
климу, климатске услове и све промене 
које су важне за пољопривреду. Оно на 
шта би стручњаци указали да се обрати 
пажња је да пољопривредници воде рачу-
на приликом примене ђубрива пре свега  
количини, времену и начину примене.

Оно где пољопривредници најчешће 
греше,  јесте да углавном ђубрење 
обављају стихијски - без икакве контроле, 
а са друге стране и када добију препоруку 
стручњака не придржавају се тих мера.

Свака биљна култура има одређене 
захтеве према количини, врсти, времену 
и у којој се фенофази биљка налази.

На почетку ове сетвене сезоне вре-
менски услови су повољни и требало 
би обавити добру припрему земљишта. 
То нарочито важи за произвођаче који 
су редовно обављали основну обраду 
земљишта у јесен. Сада би требало, 7  до 
10 дана, пре саме сетве кукуруза  обавити 
предсетвену припрему. Веома је битно 
одрадити квалитетну припрему како би 
се обезбедило боље ницање семена, на-
рочито када је реч о ситном семену.

Уколико су падавине веће прихрану 
треба обрадити у два наврата, јер ће се у 
супротном азот спрати. Са друге стране, 
у условима интензивне суше, количина 
ђубрива се смањује за око 30%.

У случају “стресних услова”, као што су 
мраз или суша, произвођачи могу наћи 
биостимулаторе којима могу да неутра-
лишу те услове. То се најчешће примењује 
код воћних култура, 4-5 дана пре најаве 
касног пролећног мраза. Оно што се 
препоручује пољопривредницима, када 
је реч о вишегодишњим културама, је да 
ураде агрохемијску анализу земљишта.

Сва регистрована пољопривредна газ-
динства су, прошле године, по препоруци 
министарства , радили анализу и имали 
права на три бесплатна узорка које је ми-
нистарство субвенционисало. Ове године 
почиње нови програм контроле, по коме 
ће регистрована пољопривредна газдин-
ства моћи да ураде агрохемијску анализу 
са четири бесплатна узорка.“

 

 “ Могу рећи да смо задовољни ода-
зивом с обзиром да смо имали сувише 
кратак временски рок да то урадимо, а 
то је био почетак октобра па до краја го-
дине. До краја године по налогу мини-
старства, морали смо да  доставимо и 
извештаје са препоруком за ђубрење. Тако 
да ове године имамо мало дужи период, 
почињемо сада, на почетку сезоне тако да 

пољопривредници имају довољно време-
на  да одлуче са којих парцела ће радити. 
Оно што морам да нагласим као битно 
је да све те парцеле са којих планирају 
да раде анализу,  морају бити уписане у 
регистар пољопривредног газдинства 
и  да газдинство буде у активном стату-
су. За те две ставке морају да нам донесу 
документацију као потврду из трезора. 
Након тога неко од наших колега излази 
на терен, узоркује земљиште и снима ГПС 
координате на самој парцели. Веома је 
битно да се ради контрола обезбеђености 
земљишта, зато што на тај начин има-
мо неку праву слику са чим земљиште 
располаже, шта треба додати, које су то 
количине, када их применити.  Поента 
узорковања је то да буде нека врста мо-
ниторинга, где ћемо ми пратити шта се у 
том жемљишту дешава, а са друге стране 
које су то узгајане врсте и које су потребе.“ 
казала је Валентина.

ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА И 
ПОГОДНОСТИ КОЈЕ НУДИ 

„ПОЉОСЕРВИС“ КЊАЖЕВАЦ

ОДАЗИВ ГРАЂАНА
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повреде угледа и накнаду материјалне 
штете у висини од  100.000 евра по тужби.

Напомињемо да “ Millennium team doo 
“ пре подношења тужби није званично 
демантовао ни једну од информација 
нити је затражио од тужених медија да 
објаве њихов одговор на изнете наводе са 
конференција за медије Народне странке.

Огромне накнаде штете коју ова 
компаније захтева у тужбама је огољени 
вид притиска који само по основу плаћања 
таксе на одговор на тужбу практично води 
гашењу утужених локалних медија, при-
тиска којим се жели послати порука и свим 
другим медијима да могу бити преко ноћи 
угашени уколико не поштују моћ великих 

Чланице Коалиције за слободу медија 
изражавају дубоку забринутост због 
притиска који се спроводи над већим 
бројем медија, које је тужила компанија “ 
Millennium team doo “ из Београда и затра-
жила огромне накнаде материјалне штете.

Тужени су локални медији Ј JUGpress 
из Лесковца и Инфоврањске из Врања, 
као и дневни лист Данас, портал Nova.
rs и кабловске телевизије N1 и News 
Maxadria, сви због веродостојног 
преношења информација изнесених на 
конференцијама за медије Народне стран-
ке у Лесковцу и Врањској бањи почет-
ком фебруара ове године, а “ Millennium 
team doo “ у тужбама захтева утврђивање 

компанија, а озбиљно се угрожавају јавно 
информисање и слобода и право грађана 
у локалним заједницама да буду обавеш-
тени о свим догађајима без цензуре.

Чланови Коалиције за слободу медија 
су Асоцијација медија, Асоцијација онлајн 
медија (АОМ), Независно друштво но-
винара Војводине (НДНВ), Независно 
удружење новинара Србије (НУНС), По-
словно удружење Асоцијација локалних и 
независних медија “Локал Прес” и Славко 
Ћурувија Фондација.

Београд, Нови Сад, Крагујевац, 6. април 
2021.

Удружење пензионера формирано 
је 1946. године као један огранак синди-
ката, да би касније процветало и са собом 
оформило и КУД „Сунчана јесен“. У посети 
удружењу разговарали смо са Божидаром 
Митровићем (координатор при удружењу 
пензионера) који је поделио са нама пла-
ниране активности за неки предстојећи 
период.

Са задатком да се обједини рад секција 
2002. године настало је културно уметнич-
ко друштво. Од тад па до данас, одржаване 
су секције певања, глуме, рецитаторске и 
литералне секције. Удружење се такође 
бави фолклором, као и  староградским 
и изворним песмама. Поред општине 
Књажевац удружење пензионера има 
одличну сарадњу и контакт са УП Ле-
сковац, УП Ниш, Зајечаром, Бољевцем, 
Сокобањом и осталим местима широм 
целе Тимочке крајине.

Уколико тренутна епидемиолош-
ка ситуација буде дозвољавала КУД и 
удружење пензионера имају пуно дивних 
изведби, програма и планираних актив-
ности за наредни период.

Прва међу планираним активностима 
за ову годину је Молитва под Миџором која 
се сваге године традиционално одржава 
прве суботе после 6. Маја. КУД „Сунчана 
јесен“ представио би се игром, песмом и 
с љубављу припремљеном храном, којом 
би сви посетиоци манифестације могли да 

се послуже. Гост на Молитви под Миџором 
биће  Ана Бекута.

Следећа активност биће сабор Кадибо-
газ, уколико буде организован на подручју 
Новог Корита.

  Као трећа активност, могао би се 
издвојити сабор са борцима на Караџину 8. 
августа где је у једној од  претходних го-
дина одржан и састанак са генералом 
Ковачевићем који је и председник Савеза 
бораца Србије.

Четврта по реду активност јесте у 
Јаловик Извору 28. Августа сабор/фести-
вал Панађур где су такође предвиђени 
естрадни уметници као и на Молитви под 

Миџором.
У току посете  Удружењу пензионера, 

разговору се прикључила и Стаљинка 
Минић-Беба  која је у КУД-у од самог 
оснивања (2002. година) и тренутно ради 
на књизи која се тиче удружења.

Како сазнајемо ради се о књизи под на-
зивом „Венац наших успомена“. Само дело 
обухватиће 19 целовечерњих програма. 
Међу корицама ове књиге биће смештене 
успомене на време које се никада неће по-
новити, на време у ком је КУД био најбољи 
на сцени у целој Источној Србији.       

                                         Ања Раденковић 

Обилазак Повереника ПУПС-а, 
Радомира Вељковића, Бору

КОАЛИЦИЈА ЗА СЛОБОДУ МЕДИЈА: ПРЕТЊЕ 
ВИСОКИМ ИЗНОСИМА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ 

ПРЕДСТАВЉАЈУ ПРИТИСАК НА МЕДИЈЕ

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА И 
ПРЕДСТОЈЕЋЕ АКТИВНОСТИ
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Играчи, тренер, целокупно руковод-
ство клуба, љубав према спорту и несе-
бично залагање, довели су ФК ТИМОЧА-
НИН у горњи део табеле као 7. пласирани 
са 39 бодова.

 У завршном делу јесењег првенства, 
овај клуб је забележио одличне резултате, 
постигао је 4 победе и један нерешени 
резултат. Овај низ успешности настављен 
је и у пролећном делу, одигране су 6 утак-
мице, 3 победе и три нерешена резулта-
та. Изузетно тешке утакмице са  ФК СФС 
Борац, на гостовању у Параћину где је  
ФК Тимочанин остварио победу.Утакмица 
против ФК Будућност,  Поповац крај Ниша, 
нерешено и са ФК Раднички,  Свилајнац, 
победа .

Утакмица која се одиграла у недељу 4 
априла 2021 год, на којој је књажевачки 
клуб угостио ФК Пчиња, Трговиште код 
Врања, завршена је резултазом  1:2.То 
је био тежак меч, јер, противник је ис-
то хит пролећног дела. Наши играчи су 
се лавовски борили али гости су однели 
победу.Не треба занемарити чињеницу 
кадровске природе, неколицина играча 
је повређено и болесно, те с тога, тим није  
био у пуном саставу.

Клубски тренер је Никола Вељковић, 
он је много допринео, јер је успео да 
споји таленат својих играча и да уз његове 

инструкције пруже максимум на терену.
Председник клуба, Милоша Стојановић  

је активан играч  који је имао завидну 
професионалну фудбалску каријеру.

У играчком кадру доминирају  домаћи 

играчи али због квалитета и снаге лиге, 
придружило се 6 играча са стране. У групи 
перспективних младих играча истичу се 
Марко Виденовић и Матеја Милојковић, 
обојица из Књажевца. Матеја је од стра-
не  својих клубских другова изабран за 
капитена екипе.

Руководство клуба задовољно 
је досадашњим радом и учинком 
играча,тренера и свих структура у клубу 
и полажу наду да на крају првенства буду 
у врху табеле.

Услови рада су одлични, клуб има не-
себичну помоћ Спортског Савеза и ло-
калне самоуправе. Помажу и донатори 

„Mako-Тex” ,  „Falc East”,  “ Insa”, “ Земун”,  
“Mali predah” и други.

ФК ТИМОЧАНИН има на располагању 
главни терен као и два помоћна. Уређене 
су свлачионице, трибине... Има још тога 
што би требало урадити  и биће урађено. 
Поменућемо и изванредног економа 
Биљану Трандафиловић, која води рачуна 
о опреми и свим условима за нормалан 
излазак на терен.Одржаваоци терена су 
на висини задатка, овде је правило, успе-
шан тимски рад.

Вредно је нагласити  да је скоро овај 
стадион био терен припреме младих 
играча  ОФК Раднички  из Ниша, који 
су били презадовољни условима за 
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Такође ће бити формирана нова еки-
па, где се деца неће придруживати већ 
оформљеним групама.

                            
                                            Милена Спасић     

Школа одбојке – ОК Књажевац постоји 
од септембра 2014. године и броји 130 
чланова. Први тим броји 15 дечака и 15 
девојчица, а у млађим категоријама има 
стотинак деце.

Већ трећу годину заредом одржава се 
одбојкашки камп у сарадњи са Јединством 
из Ужица (бивши шампион Србије и вице-
шампион Европе) а камп ће се одржати 
у периоду од 04.08. – 11.08.2021. године.  

“Људи из Ужица су препознали наш рад 
и шта радимо са млађим категоријама 
и константно нас зову да са њима 
организујемо заједнички камп. Биће негде 
око 120 девојчица из целе Србије и 10-15 
дечака из Књажевца заједно са њима на 
кампу. Претходне две сезоне је у прин-
ципу било уходавање целог кампа и оно 
шта можемо да урадимо за ту дечицу. Овај 
трећи камп ће бити потпуно испуњен и 
једва чекамо. Клуб је успео да обезбеди 
спонзора који ће платити превоз деце 
на камп и хонораре тренера. Промотер 
кампа ће бити бивша репрезентативка 
Србије и Југославије Весна Читаковић из 
Ужица.” – наводи дипломирани тренер 
одбојке Саша Митић.

Званично име свих турнира мини 
одбојке које организује МОС Зајечар је 
„МОСИЋ“, а играју девет екипа из источне 
Србије и Ниша.

“Прошле године су наше девојчице 
освојиле тај турнир са невероватних 30 
утакмица, 30 победа. Исто очекујемо и 
од ове генерације девојчица. Наравно 
сада су само годину дана млађе 2010. и 
2011. годиште. Тај турнир почиње у мају 
и завршиће се до јуна, а свака екипа која 
учествује може бити домаћин.” – каже Са-
ша Митић.

По први пут ове године биће упис и 
млађе деце од 4 до 7 година у групи под 
називом “Baby Volley”

Упис нових полазника је могућ у сва-
ком тренутку за дечаке и девојчице до 12 
година старости.

Ауто школа “БИНЧА И СТЕФАН ДРИВЕР” ДОО налази се у Карађорђевој улици 
број 18, преко пута цркве, одмах поред Књажевачке Гимназије. 
Поред ниских цена и великог процента пролазности на испитима, школа има 
најбољи и најискуснији кадар, предаваче и инструкторе. 
За све додатне информације можете се обратити на следеће бројеве: 
-0616866042 -0638033568

ОК КЊАЖЕВАЦ - ШКОЛА ОДБОЈКЕ

тренинг, гостопримством клуба као и 
града Књажевца. Све ово је био један 
велики  плус за остварење њихових 
тренинга и будућих резултата. Кренуло 
се са некадашњом традицијом јер је ов-
де било велики број клубова са стране 
на припремама  ФК Кациа Уједињени 
Арапски Емирати, ФК Сутјеска Никшић, 
ФК Раднички Ниш,

 ФК Напредак Крушевац... Било је и 
биће још, драгих нам гостију.

  Навијачи клуба због пандемије и 
прописаних мера безбедности не могу 
у оном броју присуствовати одигравању 
утакмица (до 10 навијача може ући на 
стадион). Надамо се да ће се ускоро нор-
мализовати ситуација јер су трибине са 
верном публиком увек биле  најважнији 

,,резервни играч,,.
Клуб ове године обележава 100 го-

дина фудбала у Књажевцу. Због епи-
демиолошке ситуације не постоји 
могућност обележавања како би у 
нормалним околностима доликовало. 
Велико је задовољство најавити да је 
у плану монографија клуба, ради се на 
прикупљању фотографија, података и 
другог матерјала.Тиме ће се отргнути од 
заборава и неки чувени играчи и тре-
нери који су и те како својом заслугом, 
постали легенде овог клуба али и града. 
Њихова имена и надимци су узвикива-
ни на трибинама, док су тресли мреже 
противничких  играча - Прле,Вита,Павле, 
Дуца, Неша, Миле, Ћоса,Савски, Жућа, Ми-
та, Вића,Влада Коњар,Грне,Пекар, Шане, 

Жика,Бата Љуља,Цивка,Буби Сабља, 
Маљчик, Мија Шприцер, Шандор,Кокса...У 
следећем броју, читајте причу о овим из-
узетним фудбалерима који су педесетих 
година,играли за ФК ТИМОЧАНИН. 

За сарадњу и информације везане 
за текст, захваљујемо секретару клуба, 
Аци Стојановићу, који је дао несебичан 
допринос. Клубску канцеларију красе 
пехари, медаље, а на зидовима  много 
урамљених слика генерација овог клуба. 

Сву срећу свима у ФК ТИМОЧАНИН, 
једно велико -Момци  браво! И кад се 
побеђује и кад се губи

И-ДЕ- МО  ДАЉЕ!
                                
                                                Ирена Спасић
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ИНФО. НОВЕ  КЊАЖЕВАЧКЕ  НОВИНЕ

 Православна црква у Књажевц 
у посвећена је Светом Ђорђу или 
Светом Георгију који је у уметности 
често приказиван како убија змаја, 
односно аждаху.  Св. Ђорђе  био 
је римски војник у гарди  цара 
Диоклецијана, који је мученички 
страдао током прогона хришћана. 
Рођен је у периоду 275/281. године 
— датум смрти 303. година.

Црква је издужена, трикон-
хална грађевина   сазидана 1833. 
године.  Изграђена је од камена 
узетог са средњевековне цркве 
села Кожељ, као и делова старих 
надгробних споменика са кожељског 
гробља. Звоник са сатом подигнут 
је 1866. Године.  Иконостас цркве 
насликао је Георгије Бакаловић из 
Сремских Карловаца. Књажевац је 
за време српско-турског рата би 
спаљен, па је самим тим уништена 
и црква. Том је приликом иконо-
стас спаљен, звона поломљена, а 
сат однесен. Црква бива обновљена 

У суботу 10. априла 2021.год у сали 
Регионалног центра за усавршавање 
у Књажевцу, је одржана редовна 
Скупштина Ловачког удружења 
Књажевац на којој је изабрано ново 
руководство.

Нови-стари председник удружења 
је Марко Стојановић, а за подпред-
седника је већином гласова изабран 
др. Игор Милосављевић.

Ловачко удружење Књажевац 
има око 400 чланова подељених у 
три секције и једно је од најстаријих 

ловачких удружења у Србији, осно-
вано још давне 1897. године.

Због великог потенцијала 
који Општина Књажевац има за 
развој ловног туризма, у плану је 
проширење капацитета, односно у 
плану је да се отвори нови репро-
центар  за јеленску дивљач.

На просторима књажевачких 
ловишта има скоро све врсте 
дивљачи о којима брину ловци, 
чланови удружења који су пре 
свега љубитељи животиња и здраве 

1878. године и 
том је приликом  
нови иконостас 
израдио Никола 
М а р и н к о в и ћ , 
а к а д е м с к и 
сликар, такође из 
Сремских Карло-
ваца.  Парохијска 
зграда подигнута 
је 1894. Године.

Поред цркве 
с а х р а њ е н 
ј е   в о ј в о д а 
заглавски Тодор 
Ђорђевић.

Јеванђеље из 
1805. године чува се у ризници цркве. 
Било је поклон  кнеза Милоша. 
Такође се чувају и сребрни крст 
из 1866. године и две иконе Исуса 
Христа и Светог Николе, као и 
остаци старог иконостаса из 1835. 
године. На самом  улазу у цркву, на 
улазним вратима, налази се спомен 

плоча посвећена страдалим учесни-
цима Тимочке буне (новембар 1883. 
године). Плочу су уградили чланови 
Удружења Тимочана и Крајинаца 
поводом стогодишњице ослобођења 
од  турака.

                              Ања Раденковић 

животне средине, истакао је у свом 
излагању председник удружења 
Марко Стојановић.

С обзиром на потенцијал и капа-
цитет ловног подручја, лов на разне 
врсте дивљачи је могућ скоро целе 
године и у томе је шанса за још бољи 
развој и проширење капацитета 
како би се повећао број долазака 
ловаца из разних делова земље, 
као и иностранства за шта постоји 
велико интересовање.

ЦРКВА ПОСВЕЋЕНА 
СВЕТОМ ЂОРЂУ

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
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