НОВОСТИ • Уторак, 10. новембар 2020.

ПОЧЕЛО АСФАЛТИРАЊЕ У ВРАЊУ

РАЧУНАРИ ЗА ШКОЛЕ У ПАРАЋИНУ

ПОЧЕЛО је асфалтирање 230 метара једне од централних врањских саобраћајница, па ће ширина коловоза у Улици Боре Станковића износити 12, уз два
метра тротоара. После постављања првог, носећег слоја, на ред ће доћи завршно асфалтирање читаве улице које се - због прометности - обавља по фазама.
Укупна вредност пројекта за свих 710 метара износи 205 милиона динара, а
инвеститори су Министарство привреде и локална самоуправа. 
Ј. С.

УПРАВА за трезор Министарства финансија је параћинским школама
донирала десет рачунара. По два су добиле ОШ "Радоје Домановић",
ОШ "Ђура Јакшић" и ОШ "Вук Караџић" у Поточцу, те Технолошка и
Економско-трговинска школа. Члан Општинског већа Дејан Нешић је
позвао све директоре да спремају пројекте за добијање информатичке
опреме, посебно због припреме онлајн наставе. 
З. Р.

УДРУЖЕЊЕ "БОСНА - САНЏАК" ИЗ ТУРСКЕ ДОПРЕМИЛО ДОНАЦИЈУ У ПРИЈЕПОЉЕ

УКРАТКО

27

ТО у Кучеву је организовала избор најлепших
дечјих ликовних радова на тему о овом граду
и околини, а жири је одабрао четири који ће
се наћи у једној од будућих серија сувенира,
те пет за нови тираж разгледница. 
Д. Н.

ДОГАЂАЈИ

ПОМОЋ ОД ЗЕМЉАКА

ВЕЋА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОЗНИЦИ

Медицинске опреме довољно и за школе, и за верске објекте

Фото А. Ровчанин

ЗА СЕМАФОРЕ УКУПНО 20,8 МИЛИОНА

ПОСЛЕ ТЕНДЕ И ЧЕКАОНИЦА

ЗБОГ повећаног броја прегледа, испред ковид-амбуланте у Пријепољу
је недавно постављена тенда која пацијенте штити од кише док чекају
да буду прозвани. Сада се, међутим, интензивно размишља и о опремању чекаонице, али је и за то потребна помоћ...
велика помоћ и од Турско-српског
пословног
савета.
- С обзиром на то да је
стигла баш велика количина медицинске опреме,
осим по здравственим,
расподелићемо је и по
школским и верским установама. Иако се надамо да
ћемо успети да се избори-

мо са овим невидљивим непријатељем, те да донације
више неће бити потребне,
сигуран сам у то да ће, буде
ли погоршања ситуације,
сви наши људи који живе широм Европе и света
опет бити уз нас - поручује
заменик председника Општине у Пријепољу Есад
Хоџић. n
А. РОВЧАНИН
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Рађевци се одужили
знаменитом хајдуку

БРАВО Иницијатори акције

дан, имућан и угледан човек који је кнезу Милошу
годишње плаћао порез од
500 дуката. Био је и велики заштитник овдашњег
народа од османлијских
зулумћара, па није ни чудо
то што су га Рађевци обожавали.
Али, како то бива код нас,
извесно време се није знало
ни где је Арсенов гроб, а онда је сакупљач драгоцености из прошлости Рађевине
Александар Ђурђев - док
није постао свештеник, већ

је радио у Дому културе из
Крупња - сазнао где се и
код кога налази Петровићева сабља. И, добио ју је
бесплатно, као дар народу,
а онда се сазнало и то да је
опело у старој крупањској
цркви служио тадашњи
свештеник Саво Јовановић.
Умрлица је написана тек
после 32 године, па се и она
чува у поменутој установи
коју је - уз Добропоточки
комплекс - основао прота Ђурђев, иначе рођен у
Француској. n
В. МИТРИЋ

ЈП "Лозница развој" је поставило семафоре на раскрсницама које
повезују магистрални пут ка Ваљеву са Булеваром патријарха Павла
и улицом која је спаја са магистралом до Шапца. Помоћник градоначелника Љубинко Ђокић каже да је нова сигнализација крај градског
насеља на Лагатору коштала 6,7 милиона динара, док ће још 14,1
бити издвојен за семафоризовање још четири локације - крај овдашњих средњих школа, у Бањском шору и на Владића брду.  В. М.

НОВО У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ ИЗ КОСТОЛЦА

Фото ГУ у Пожаревцу

ЗНАЧАЈНО Истовар донације земљака из Турске

НА МАЧКОВОМ КАМЕНУ КОД КРУПЊА ПОСТАВЉЕН И ОСВЕШТАН БЕЛЕГ АРСЕНУ ПЕТРОВИЋУ
НА Мачковом камену
код Крупња, недалеко од
спомен-цркве посвећене
овдашњим јунацима, постављен је и освештан споменик чувеном рађевском
хајдуку Арсену Петровићу
из засеока Шумићи у селу
Богоштица.
Белег су поставили угледни крупањски свештеник и
творац два музеја са ескпонатима од непроцењиве
вредности - о прошлости
Крупња, Рађевине, околине и Србије кроз минуле
векове - Александар Ђурђевић, те потомци славног
хајдука Зоран Марковић из
Лознице и Мишо Петровић
из Богоштице.
- Тачно смо утврдили место на којем су Турци
из некадашњег
упоришта
у
оближњем
Соко-граду 1862.
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Ондашње
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"Новине сербпоследске" су тада изве- ЕКСПОНАТИ Умрлица и сабља њег упоришта
стиле о АрсеноОсманлија
у
вој погибији, те пренеле да Србији, а ми смо сада које на његовој сахрани било начно успели да обележинајмање 200 српских дома- мо место страдања нашег
ћина који су се заветовали претка - каже Марковић.
да ће окупаторима "враА, Арсен је, подсећају
тити мило за драго". Они његови потомци, био вре-
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РИЈЕПОЉСКОМ
здравству је испоручена медицинска
опрема вредна 30.000 евра
коју су донатори из турског
удружења под називом
"Босна - Санџак" послали у
град на Лиму с циљем да се
олакша борба против пандемије.
Контингент се састоји од
хируршких маски, хигијенских средстава, те медицинских и других апарата
који су већ предати овдашњем
Дому
здравља.
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ПОЖАРЕВЉАНИ КУПИЛИ ЦНЦ МАШИНЕ
ТЕХНИЧКА школа са Домом ученика "Никола Тесла" у Костолцу је
добила шест савремених "Емакс ЦНЦ" машина за практичну обуку
у компјутерској, тродимензионалној обради дрвета, плочастих материјала, медијапана, лаких метала, алуминијума, месинга и пластике. Локална самоуправа из Пожаревца је за ову набавку издвојила 4,1 милион, а градоначалник Саша Павловић каже да је досад
- за вртиће и образовање - годишње издвајано и до 100 милиона.
Иначе, на новим машинама ће ђачка задруга названа "Теслин дом"
остваривати додатне приходе, иако је поменута школа - јединствена у читавом Браничевском округу - за реконструкцију радионице
сама платила два милиона динара.
Д. Н.

