
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА У ПОЖАРЕВЦУ
САОБРАЋАЈНУ сигнализацију током 2022. ће одржавати предузеће "Боја" 
из Сомбора, које ће за те услуге из буџета добити 9,8 милиона динара, уз 
обавезу набавке, постављања и одржавања саобраћајних знакова и сту-
бова, те сечење растиња како би се омогућила њихова видљивост. Уговор 
подразумева још постављање и одржавање хоризонталне сигнализације 
- обележавање линија, пешачких прелаза и паркинг-места.  Д. Н. 

ТОДОРОВИЋ НА ЧЕЛУ "РИБНИЦЕ"
ТОКОМ редовне седнице Скупштине одбојкашког клуба 
Рибница из Краљева, којој је присуствовало 13 од укуп-
но 19 чланова, за новог председника Управног одбора је 
изабран Радмило Тодоровић, а изабрани су и нови члано-
ви Скупштине, којом ће у наредном мандату председава-
ти Божидар Марковић.  Г. Ћ.

УКРАТКО
ДОЧЕК Нове године на градском тргу у Чачку 
је још под знаком питања, због актуелне 
епидемиолошке ситуације, али - по свему 
судећи - неће изостати организоване про-
славе у угоститељским објектима.         В. Н.

ДОГАЂАЈИ

НЕМАЧКА РАЗВОЈНА САРАДЊА ОПЕТ У ПОЖАРЕВЦУ

ТРЕЋИ ИСКОРАК КА ИНКЛУЗИЈИ РОМА
ЛОКАЛНА самоуправа (на слици) је по трећи пут добила финансијска 
средства кроз програм немачке развојне сарадње "Инклузија Рома 
и других маргинализованих група у Србији", који подразумева уна-
пређење положаја маргинализованих група и националних мањина, 
кроз помоћ у покретању сопственог посла, запошљавању, организо-
вању стручних курсева и обука по личном избору, те у области старих 
заната. Трећу фазу пројекта, вредну 100.000 евра, Пожаревљани 
реализују у сарадњи са две партнерске организације - ромским удру-
жењем жена "Руж" и Удружењем Рома Браничевског округа.  Д. Н. 

ОПЕТ ПРОДАЈА НОВОГОДИШЊИХ ЈЕЛКИ У СМЕДЕРЕВУ

СТАБЛА СА БУСЕНОМ НА ГРАДСКОМ ТРГУ
КАО и сваке године уочи 
новогодишњих празни-
ка, овдаши ЈКП "Зеленило 
и гробља" је на Градском 
тргу почело продају јелки 
са бусеном. И овога пута, 
Смедеревци по повољ-
ним ценама могу да купе 
овај неизоставни нового-
дишњи реквизит по цени 
у распону од 1.400 до 
2.000 динара, у зависно-
сти од величине.    Н. Ж.

ЂАЧКА ПОСТАВКА У ПАРАЋИНСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

ИЗЛОЖБА НОВОГОДИШЊИХ ЧЕСТИТКИ
У ХОЛУ библиотеке "Др Вићентије Ракић" отворена је изложба нового-
дишњих честитки које су израдили ученици ОШ "Радоје Домановић", 
уз подршку свог наставника ликовног Срећка Здравковића. Захваљу-
јући њему, традиција ове изложбе траје већ 33 године, иако се генера-
ције ученика смењују, а омиљени педагог сматра да у дигиталној ери 
само изложба оживљаву ту ретропричу, па многи малишани не би ни 
знали за постојање новогодишњих честитки, да њихову израду нису 
увежбавали на часовима ликовног васпитања.  З. Р.

ЈАГОДИНСКО ПОЗОРИШТЕ ЗАБЛИСТАЛО У ПРОКУПЉУ

ПРЕГРШТ НАГРАДА "СВИЊАРЕВОЈ ТАЈНИ"
ПРЕДСТАВА за најмлађе "Свињарева тајна", у продукцији јаго-
динског Градског позоришта, на онлајн Деветом међународном 
фестивалу за децу и омладину "Лектирићи екс Ју" у Прокупљу је 
освојила чак четири награде. Поред трећег места, припала јој је и 
специјална награда за визуелни идентитет, Дарко Радомировић је 
проглашен за најбољег тумача мушке епизодне улоге, а писцу Жи-
ки Милошевићу је припало признање за најбољи оригинални текст. 
Редитељ Петар Митић каже да је "Свињарева тајна", од премијере, 
2015, освојила 20 награда на фестивалима.  З. Г. 

ОПШТИНСКА управа је, уз подршку 
донатора, уочи новогодишњих и 
божићних празника обезбедила 
више од 3.000 пакетића који ће 
бити подељени деци до 12 година 
старости - од предшколског узраста, 
до четвртог разреда основне школе.
За њих ће подела бити уприличена 
27. и 28. децембра у хали СРЦ "7. јул", 
где ће предшколци и ученици нижих 
разреда долазити организовано, по 

распореду, као и у вртићима.
Млађа деца, уз ваучере које су њи-
хови родитељи преузели у седишту 
локалне самоуправе, добиће ново-
годишње пакетиће у недељу, 26. 
децембра, на платоу у центру града, 
после програма "Новогодишња ча-
ролија".
По жељи, биће омогућено и фото-
графисање са Деда Мразом, али и 
вожња његовим кочијама. n  З. Р.

КЊИЖЕВНИ клуб у гра-
ду на Колубари објавио је 
прву књигу из едиције "Зна-
менити Ваљевци", у којој су 
заступљени композитор и 
диригент Јован Јан Урбан, 

градоначелник и успешни 
трговац Радован Лазић, ар-
хитекта Момчило Белобрк, 
војвода и сликар Петар Ни-
колајевић Молер, балетски 
играч и кореограф Милорад 
Мишковић, те фотограф 
Стеван Јовановић. Аутори 

дела су Зоран Мујбеговић, 
уједно главни и одговорни 
уредник едиције, те Благоје 
Којић Ранковић.

- Књигу су, практично, 
припремали сви у Књижев-

ном клубу, јер су информа-
ције прикупљане из десетак 
различитих извора, од архи-
ва, до библиотека, чак и у 
иностранству - каже Мујбе-
говић, најављујући биогра-
фије још десетак значајних 
личности Ваљева.

А, на пример, поменути 
Јован Јан Урбан, рођен 1875. 
у Прагу, а преминуо 1952. у 
Ваљеву, био је учесник бал-
канских и Првог светског 
рата, ожењен Ваљевком 

Милком Перић, док је Пе-
тар Николајевић Молер, као 
школовани сликар који је 
живописао више манастира, 
био војвода Соколске нахије 
у Првом српском устанку...

- Тиме што не забора-
вљамо људе који су до-

принели општем развоју 
културе и имену града, 
мотивишемо савременике 
да помогну Ваљеву - каже 
Марко Лугоња, један од 
чланова Књижевног клуба 
у Ваљеву.  n Б. ПУЗОВИЋ

В
РАЊСКОМ меди-
цинском систему је 
потребно лечење, али 

сам, без обзира на то што 
се тек од августа налазим 
на челу овдашњег Здрав-
ственог центра, поносан на 
чињеницу да ћемо, упркос 
свим недаћама које је до-
нела пандемија, те бројним 
наслеђеним проблемима, 
догодине реализовати једну 
заиста велику инвестицију - 
каже др Саша Ђорђевић.

Реконструкција 
павиљонског дела 
се, сазнајемо, од-
вија предвиђе-
ном динамиком 
и град под Пр-
жаром се ближи 
завршетку про-
јекта "Болница 
под истим кро-
вом". Али, радови 
се обављају на неко-
лико различитих ламе-
ла и нису сви у истој фази, 
па ће посао на једном делу 
бити завршен знатно раније 
од предвиђеног рока. Крај 
комплетне реконструкције 

је наја-
вљен за 

октобар 
2022.
- Корона 

је условла са смо 
ковид-болнице отварали 
на више локација у оквиру 
Здравственог центра, а она 
у згради Старе хирургије је 

крајње неусловна, иако су 
ту раније биле две опера-
ционе сале са чак 56 креве-
та. То ћемо бар делимично 
решити у оквиру започе-
тих радова, а завршетком 
реконструкције Инфек-
тивног одељења добићемо 
35 болесничких постеља, 
централни довод кисеони-

ка, лифт за теже и слабије 
покретне пацијенте - об-
јашњава др Ђорђевић, на-
глашавајући да је установа 
у блокади, па без помоћи 
ресорног министарства и 
локалне самоуправе не би 
успели да истовремено ле-
че и систем, и бројне паци-
јенте. n Ј. СТОЈКОВИЋ
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ДИРЕКТОР ВРАЊСКОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ДР САША ЂОРЂЕВИЋ СУМИРА РАД ОД АВГУСТА

ЛЕЧЕ СИСТЕМ  
И ПАЦИЈЕНТЕ
"Болница под истим кровом" - 2022. Др Саша Ђорђевић

ОБНОВА
напредује упркос 
жестокој борби 
против пандемије
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ПРЕДСТАВЉЕНА ПРВА КЊИГА ИЗ КАПИТАЛНЕ ЗАВИЧАЈНЕ ЕДИЦИЈЕ "ЗНАМЕНИТИ ВАЉЕВЦИ"

Биографије које инспиришу
БИСЕР
ВАЉЕВАЦ Милорад Мишковић 
(1928-2013) био је један од 
највећих светских балетских 
играча, у рангу легендарног Ру-

долфа Нурејева. На-
зиван "најдивнијим 
цветом Париза", 
највише се просла-
вио у свету од свих 
овдашњих уметни-
ка, те био дугого-
дишњи председник 
Асоцијације за игру 
при Унеску. Међу 
бројним светским 
призањима, но-
силац је највишег 
француског одли-
ковања - Легије 
части.

ЦЕНТАР ГРАДА У ЗНАКУ НОВОГОДИШЊЕ РАДОСТИ ЗА ПАРАЋИНСКЕ ПРЕДШКОЛЦЕ И УЧЕНИКЕ НИЖИХ РАЗРЕДА, ДО 12 ГОДИНА

ОПШТИНА ДАРУЈЕ 3.000 ПАКЕТИЋА
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НОВОСТИ • Субота, 25. децембар 2021.
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ПРОМОЦИЈА Лугоња и Мујбеговић
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