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РПГ

Ћупријска болница добила вредну донацију из Данске

СТИГЛА ОПРЕМА ОД ВИШЕ 
СТОТИНА ХИЉАДА ЕВРА

помоћник директора Опште болнице за 
медицинска питања.      
Велико ми је задовољство да са позиције 
председника управног одбора Опште 
болнице у Ћуприји поздравим ову 
акцију, јер из прве руке знам колико ће 
донирана опрема значити стручњацима 
ове установе, а изнад свега самим 
пацијентима, истакао је Бранимир 
Тазић.
“Оно што са сигурношћу могу да кажем 
као представник Министарства здравља 
јесте да они препознају велики труд који 
руководство Опште болнице улаже у 
пружање врхунских здравствених услуга 
грађанима Ћуприје и целог Поморавља. 
Резултат тога је и реализација пројекта 
изградње интернистичког блока, која 
се одвија у сарадњи са Канцеларијом 
за јавна улагања. Локална самоуправа 
општине Ћуприја је предајом пројектно-
техничке документације одрадила 
своје део посла и ускоро следи избор 
пројектанта.”
 Донације нашем центру су релативно 
ретке, и до сада су биле знатно мање 
вредности у односу на ову. Колега 
Кочановић нам је поручио да у догледно 
време можемо да рачунамо на још један 
донаторски контингент, а ја бих позвао 
друге наше суграђане који живе и раде у 
иностранству, уколико су у могућности, 
да следе његов пример, рекао је др 
Слободан Гајић.  

Општа болница у Ћуприји добила је 
медицинску опрему у вредности од 
неколико стотина хиљада евра. Ова 
драгоцена донација стигла је из далеке 
Данске, посредством и залагањем 
Небојше Кочановића, гинеколога 
из Ћуприје, који живи и ради у овој 
европској земљи. Најзначајнија установа 
секундарне здравствене заштите у 
Поморављу на овај начин дошла је до 
савремене апаратуре захваљујући којој 
ће квалитет услуга у гранама попут 
гинекологије, гастроентерологије, 
анестезиологије, педијатрије, 
офталмологије и ултразвучне 
дијагностике подићи на један још виши 
ниво. 
“Наш колега Небојша Кочановић и 
његова породица протекла три месеца 
интензивно су радили на набавци ове 
опреме, која је додељена ћупријској 
и јагодинској болници. Желео бих пре 
свега да им се захвалим на овако вредној 
донацији, а нашој амбасадорки у Данској 
Јасмини Митровић Марић на томе што 
нам је указала част својим присуством 
приликом примопредаје. Апарати 
су стари између три и осам година, а 
вредност дела контингента који је припао 
нашој установи износи неколико стотина 
хиљада евра. Сада следи регистрација 
од стране Агенције за лекове, како 
бисмо добили употребне дозволе за сву 
опрему”, објашњава др Слободан Гајић, 

директор Опште болнице у Ћуприји.   
У прилог томе колики је значај 
донације понајбоље говори чињеница 
да је ћупријска болница по први пут 
дошла у посед ласерског апарата за 
спаљивање промена на кожи који 
се користи у области гинекологије, и 
камере за преглед очног дна са фото 
и видео записом. Осим тога, вредна 
пошиљка садржи четири ендоскопска 
штапа за обављање гастроскопских и 
колоноскопских прегледа, инкубатор, 
три апарата за анестезију, лапароскопски 
стуб за хируршке и гинеколошке 
интервенције, два дефибрилатора и још 
много тога.   
“Добро је познато да је Општа болница 
у Ћуприји највећа и једна од најстаријих 
здравствених установа у Поморављу, 
која располаже са 469 постеља и броји 
око 900 запослених. Код нас се лечи 
цео регион, јер када је реч о одређеним 
службама не постоји алтернатива 
ни у једној другој општини. Прошле 
године је око 17 хиљада људи лечено 
у хоспиталним условима, њих 200 
хиљада је збринуто амбулантно, а 
укупно је изведено више од 1,3 милиона 
дијагностичко-терапијских процедура. 
Сасвим је јасно да ћемо помоћу нове 
опреме која је савременија и технолошки 
софистициранија од оне коју смо до 
сада имали знатно унапредити квалитет 
рада”, закључио је др Иван Милојевић, 

Др Слободан Гајић: “Ово је највећа донација Општој болници коју ја памтим. Велико 
хвала колеги Кочановићу и његовој породици”
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милиона динара. Неки од ових пројеката 
финансираће се средствима локалне 
самоуправе, док ће остатак бити финансиран 
средствима ресорних министарстава или преко 
расположивих фондова Европске Уније. 
Председник Ерић се осврнуо на недавну посету 
премијерке Ане Брнабић која је резултирала 
низом састанака са представницима 
њеног кабинета, на којима се разговарало 
о развоју индустријске зоне и довођењу 
нових инвеститора, као и о изради студије 
изводљивости за изградњу карго центра у 
сарадњи са “Железницама Србије”.
“Наша жеља је да карго центар повежемо са 
будућом индустријском зоном у Добричеву, и 
формирамо велику логистичку тачку преко које 
ће ићи комплетан транспорт робе која креће пут 
земаља Европске Уније. Очекивања су да крајем 
лета буде завршена планска документација 
а комунално и инфраструктурно опремање 
карго центра биће урађено у сарадњи са 
инвеститорима. Због добре стратешке позиције 
нове индустријске зоне отварају се могућности 
да 16 хектара постојеће индустријске зоне 
понудимо домаћим привредницима”, каже 
председник Ерић. 
Пре нешто више од месец дана општина 
Ћуприја потписала је меморандум о 
разумевању са турском компанијом “ОП 
груп”, која ће у ревитализацију фарме јунади 
на Пољопривредном добру “Добричево” 
уложити 10 милиона евра. Председник Ерић 
каже да се њихове пословне активности 
одвијају предвиђеном динамиком, те да су у 
току радови на санацији постојећих објеката 
и набавка јунади, као и да ово неће бити 
последња инвестиција коју ова компанија 
планира у Србији. Слична ситуација је и код 
компанија које већ послују на територији 
општине Ћуприја. Планови турског инвеститора, 
текстилне компаније “Тибет мода”, односе се на 
проширење производних погона на још једну 
халу некадашње штампарије “Младост”, која 
је у власништву општине. Председник очекује 
да ће тај посао ускоро бити приведен крају. 
Кинеска компанија “Еурофајбер” попунила је 
капацитете, а планови су да у догледно време 
започну изградњу нове хале на простору нове 
индустријске зоне.
Председник Ерић је најавио скору посету 
делегације кинеског града Шу Јанг. Разлог 
је успостављање билатералних односа и 
проширење привредне и културне сарадње. 
“Очекујемо да кинеска делегација у Ћуприју 
допутује почетком јуна. Том приликом биће 
потписана повеља о братимљењу. Како у 
Ћуприји већ имамо пословни погон компаније 
из овог града, надамо се да ће поучени 
њиховим позитивним искуствима пословања 
још неко од кинеских инвеститора реализовати 
своје инвестиционе планове на тлу територије 
наше општине.

Иако се чини да је свеприсутан у јавности, 
председник општине Ћуприја Нинослав 
Ерић је последњи интервју новинарима дао 
у време новогодишњих празника. Каже да 
не воли да прејудицира ствари и јавности 
се обраћа тек када дела постану конкретна. 
Искористили смо његову посету музеју 
“Хореум Марги-Равно”, односно почетку 
радова на регулацији реке Раванице у центру 
града, испод североисточне куле древног 
римског града Хореум Марги, за разговор о 
тренутним актуелностима и најавама догађаја 
до краја године. Крајем јуна навршиће се пет 
година откако је садашња власт преузела 
одговорност за развој општине Ћуприја.

РАВАНИЦА И АТЛЕТСКИ КОМПЛЕКС

“Подсетићу вас”, започиње разговор 
председник Ерић, да смо након мајских 
поплава 2014. разговарали о регулацији 
реке Раванице у њеном току кроз градско 
језгро. Пре тога обезбедили смо се од Велике 
Мораве и заштитили од бујичних потока 
који пуне Раваницу. Све је почело 2015. 
алжирском донацијом којом је саниран ток 
реке на уласку у град. Након много перипетија 
и сређивања имовинско-правних односа, 
почетком ове године почела је регулација 
Раванице кроз Ћуприју. Сва критична места 
су обезбеђена бетонским зидовима, а корито 
реке прочишћено. Сада можемо да кажемо 
да смо тај посао завршили. Велику захвалност 
дугујемо Јавном предузећу “Србијаводе” и 
Водопривредној организацији “Ћуприја”. 
Наравно и грађанима који живе уз реку, 
јер су имали слуха за потребе и значај овог 
посла. Жеља нам је да ток Раванице кроз град 
учинимо променадом”, каже председник 
Ерић. “Зашто је све ово важно?”, запитао 
се председник. “Зато што смо обећали 
да ће североисточна кула римског града 
Хореум Марги постати нови симбол Ћуприје. 
Захваљујући ангажовању директора музеја 
Новака Новаковића и људи из Завода за 
заштиту споменика културе из Крагујевца, 
ресорно министарство је одобрило 
милион динара за наставак археолошких 

истраживања на овом локалитету. И то 
наше обећање се полако остварује”, рекао је 
председник Ерић. Он је истакао да се неће 
стати само на овом делу римског града, већ 
да ће у будућности општина тражити почетак 
истражних радова и на локалитету касарне. 
Слушајући причу председника Нинослава 
Ерића закључак је да ће туризам ускоро 
бити у врху ћупријске понуде. “Фокус 
туристичке понуде града оријентисан је на 
три туристичка правца: културно-историјско 
наслеђе, манифестациону понуду и спортско-
рекреативни туризам, који заузимају 
подједнако места у плановима да општина 
у догледно време стане раме уз раме са 
развијенијим туристичким центрима”, каже 
Ерић. У оквиру ових активности он је најавио 
и постављање споменика кнезу Лазару на 
кружном току при самом уласку у Ћуприју са 
ауто-пута.
“У последње време много се говори о почетку 
изградње атлетског комплекса”, наставља 
причу председник Ерић. “Могу да кажем да 
су у току завршни административни радови 
и, ако дозвољавате, рећи ћу да једва чекам 
да почну они прави, грађевински радови. 
Најпре ћемо поставити камен темељац за 
изградњу дворане. Жеља нам је да се тај 
датум поклопи са 22. јулом, датумом када 
је Вера Николић, пре 50 година, оборила 
светски рекорд у Лондону. Мало симболике, 
али за нас свакако важне”, закључио је 
председник Ерић.

ПРИВРЕДА

Када је привреда на дневном реду, 
једино питање су инвестиције. Према 
речима председника Ерића интензивно 
се ради на оспособљавању индустријске 
зоне “Добричево”. Она је тренутно 
најзанимљивија свима јер пружа много 
могућности, а налази се уз сам ауто-пут. 
“Он ће ускоро постати наша главна 
и најпрометнија улица”, каже Ерић.  
“Индустријска зона “Добричево” због 
своје локације и просторних могућности 
представљаће централну индустријску зону 
за комплетно Поморавље, чиме се Ћуприји 
отварају могућности за бржи привредни 
развој. Нови производни погони и нова 
радна места донеће више новца у општински 
буџет, а то директно значи и нова улагања. 
Једном речју, оживели смо визију коју смо 
имали. То је стварање амбијента за долазак 
нових инвеститора”, нагласио је Ерић. 
Општина Ћуприја ће у наредне три године 
започети израду пројектно-техничке 
документације за око 150 различитих 
пројеката. За намене израде документације 
из буџета је већ опредељено скоро 40 

Председник општине Нинослав Ерић: “Ми мењамо изглед Ћуприје из дана у дан. То је као када други    
примећујете”
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ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ ОЧЕКУЈЕ ЈОШ ЈЕДНО     РАДНО ЛЕТО
ТЕМА БРОЈА

ИНФРАСТРУКТУРА

Локална самоуправа паралелно ради 
на неколико фронтова. Један од њих је 
и инфраструктурно уређење градске и 
сеоских средина. У наредних неколико 
година Ћуприја би требало да добије нови 
мост на Великој Морави, што би уз атлетски 
комплекс умногоме променило изглед града. 
Оба објекта налазе се у нацрту измене и 
допуне Плана генералне регулације градског 
насеља Ћуприја, који је био изложен јавном 
увиду. Једна од приоритетних и највећих 
инфраструктурних инвестиција за општинско 
руководство биће реконструкција градске 
водоводне мреже. Пре тога биће избушена 
два бунара који ће служити да попуне 
водоводну мрежу у случају несташице или 
велике потрошње. “Требало је много година 
да прође па да Ћуприја коначно пребаци у 
своје власништво парче земље на коме се 
налази главно чвориште са кога добијамо 
воду из правца Карађорђевог брда. Сада ће 
на том месту бити изграђена мерна станица 
по свим прописима и са уређајима који ће 
сваког тренутка показивати колико воде улази 
наш водовод”, рекао је председник Ерић. 
“Када то будемо урадили можемо да кренемо 
у замену градског цевовода и тако смањимо 
губитке на мрежи, о чему смо разговарали 
приликом посете премијерке Брнабић, за 
шта је она обећала помоћ”, закључио је 
председник Ерић. 
Од инфраструктурних пројеката који ће се 
радити издвајамо поплочавање тротоара у 
улици Кнеза Милоша од Славије до Микићевог 
моста, асфалтирање улице Станоја Главаша и 
још неколико мањих послова. 
Оно што је завршено је тротоар у улици Лоле 
Рибара, од зелене пијаце до раскрснице 
са улицом Цара Лазара. Када су сеоске 
средине у питању председник Ерић је најавио 
комплетну санација локалног пута ка Сењу 
и манастиру Раваница, у дужини од 6,6 
километара. 
Приликом посете премијерке Брнабић 
најављена је и изградња центра за младе 
таленте. То је мултифункционални пројекат 
у чију ће реализацију бити укључено 
Министарство одбране, Министарство 
просвете и Министарство културе.
“То су само неки од пројеката на којима 
радимо или које планирамо. Када смо 
преузели одговорност за развој општине 
били смо свесни у какав посао улазимо. 
Нисмо се ниједног тренутка поколебали, 
напротив. Наша је жеља да Ћуприја постане 
савремен европски град који ће спојити 
античко, традиционално и модерно. То је 
тежак задатак који не дозвољава грешку. Зато 
радимо пажљиво и стрпљиво”, закључио је 
председник општине Ћуприја Нинослав Ерић. 
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  виде да вам је дете порасло, а ви не ЖИТНИЦА МОРАВЕ У 
ЦЕНТРУ ЋУПРИЈЕ

Ускоро наставак радова на локалитету римског града  
Horreum Margi

Након завршетка радова на регулацији 
корита реке Раванице у центру града 
отпочеће радови на археолошком 
истраживању локалитета римског града 
Horreum Margi. 

“За ове намене Министарство културе 
издвојило је милион динара, а почетни 
груби радови обухватили су ископавање 
цистерне за мазут која је у зид 
североисточне куле античког града била 
уграђена почетком седамдесетихих година 
прошлог века и представљала је кључни 
проблем за наставак даљих археолошких 
истраживања и конзервације на овом 
локалитету”, каже Марија Каличанин 
Крстић, археолог Завода за заштиту 
споменика културе у Крагујевцу. 
Планови су да се у почетној фази читав овај 
простор сведе на првобитну коту терена и 
да се као такав презентује посетиоцима и 
широј стручној јавности. 
“Подаци кажу да су археолошка 
истраживања римског града Horreum Margi 
започета још 1962. године. Деценијама 
након тога није било интересовања за ово 
археолошко налазиште смештено у центру 
Ћуприје, на месту војне касарне, да би се 
протеклих година интензивније радило на 
обезбеђивању средстава како би се ово 
вредно археолошко налазиште сачувало 
за будуће генерације”, каже директор 
музеја Новак Новаковић. Он је изразио 
очекивања да ће  Министарство културе 
препознати значај овог локалитета те 
да ће и у наредним годинама одвојити 
значајнија средстава за наставак 
истраживања. 
“Захваљујући Заводу за заштиту споменика 
културе музеј “Horreum Margi - Равно” 
стекао је референце које нам отварају 

могућности конкурисања и код различитих 
домаћих и иностраних фондова, како бисмо 
и на овај начин обезбедили део средстава 
за наставак археолошких ископавања”, 
нагласио је директор Новаковић. 

Локална самоуправа свој туристички развој
базира на културно-историјском наслеђу, 
каквим се веома мали број градова у Србији 
може похвалити. 
“Ове године у буџету смо планирали 
значајна средства за пројекте санације 
зграде музеја и локалитета североисточне 
куле. У току је израда пројектно-техничке 
документације и прибављање грађевинских 
дозвола. Након тога, моћи ћемо да поред 
сопствених средстава аплицирамо и за 
средства код ресорног министарства, и 
колико већ у наредној години, историјско 
благо најстаријег града у Поморављу 
представимо свету”, каже председник 
општине Ћуприја Нинослав Ерић.
Насеље Horreum Margi основано је 
почетком 2. века и опасано бедемима 
почетком 3. века. Утврђење је било 
полигоналне основе, димензија 270 
m (исток - запад) х 200 m (север - југ). 
У хунској најезди из 441–443. године 
коначно је срушен римски град 
Horreum Margi, али се живот наставио 
на његовим рушевинама још неколико 
година после тог датума. Изнад 
римског града констатоване су две 
фазе средњoвековног насеља: једна 
из 9 -12. века, која се идентификује као 
Равно, и изнад њега друга подигнута 
турска паланка и бастионо утврђење 
звездолике основе  - Ћуприја. (извор: 
Историјски архив Србије)

Прва фаза обухватиће сређивање зграде музеја и 
североисточне куле 

РПГ
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Општина Ћуприја доделила поклон-ваучере 
полазницама школе за труднице

Регулација тока реке Раванице кроз град

фото:  НАЛЕД
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Завршним предавањем и доделом 
захвалница у Дому здравља 10. маја 
је заокружен седми циклус школе за 
труднице. Полазнице курса за будуће 
маме, који се одржава два пута годишње 
у организацији Службе за здравствену 
заштиту жена са поливалентном 
патронажом, најпре је поздравила др 
Емина Стевановић, шеф ове службе, а 
затим је уследила уобичајена додела 
захвалница и пригодних поклона. Ове 
године, први пут откада постоји школа 
за труднице, дародавац је била општина 
Ћуприја, која је полазнице наградила 
ваучерима у износу од 3000 динара. 
„Локална самоуправа одлучила је да 
први пут за седам година, откако постоји 
школа за труднице, полазницама у 
2018. години додели поклон-ваучере, уз 
помоћ којих ће моћи да купе нешто од 
основних потрепштина неопходних у тим 
првим данима када беба дође на  свет. 
Иницијатива је потекла од Иване Николић, 
главне сестре у Служби за здравствену 
заштиту жена, која је посетила нашу 
општину и изнела свој 
предлог, а ми смо га 
оберучке прихватили. Ја 
се надам да ћемо са 
оваквим трендом 
наставити и наредне 
године, и да ћемо у 
буџету општине 
определити већа 
средства за ту намену“, 
каже Светлана Костић, 
сарадник у кабинету

председника општине Ћуприја.
Школа за труднице је курс који похађају жене 
од 10. недеље па до 9. месеца трудноће, који 
се састоји од низа предавања конципираних 
тако да полазнице, које у њему учествују 
активно и пасивно, што боље припреми за 
чин порођаја и касније улогу родитеља. 
„Активно учешће се односи на физичке 
вежбе, вежбе дисања приликом порођаја 
и превентивне стоматолошке прегледе, 
а пасивно се огледа у присуствовању 
предавањима и посети породилишту, где 
су труднице у друштву патронажне сестре 
из прве руке могле да добију основне 
информације о чину порођаја. Захваљујемо 
се директорки Дома здравља, др Мирјани 
Милетић на несебичној подршци школи 
за труднице, као и свим сарадницима 
из других служби укључених у њен рад. 
Нарочиту захвалност дугујемопредседнику 
Нинославу Ерићу на лепом гесту који је 
обрадовао полазнице, и надамо седа ће се 
успешна сарадња са локалном самоуправом 
наставити“, истакла је Ивана Николић, главна 
сестра Службе за здравствену заштиту жена. 

Водопривредна организација Ћуприја ће 
до краја јуна завршити регулисање реке 
Раванице кроз град. Најугроженији делови 
обале озидани су бетоном и поплочани 
каменом. 

“Завршавамо један од најважнијих 
послова који за циљ има заштиту од 
потенцијалних великих вода. Радови 
обухватају и комплетно измуљивање 
корита реке”, рекао је председник 

општине Нинослав Ерић.
После много година општина је успела да 
реши проблеме са имовинско-правним 
односима. Председник Ерић се захвалио 
грађанима који су имали разумевања за 
важност овог посла како би он био комплетно 
завршен. Читав ток реке Раванице кроз 
град биће регулисан. “Најбоље од свега 
је што смо радове на санацији обaле код 
музеја успели да ускладимо са уклањањем 
цистерне за мазут, која је била узидана 
у зид североисточне куле, и спречимо 
даље урушавање зидина римског града 
Хореум Марги. Завршетком ових радова 
отвориће се могућност да у неком будућем 
периоду размишљамо и о изградњи 
пешачке променаде крај реке”, закључио је 
председник Ерић.

ПРОМОЦИЈА И 
ЕДУКАЦИЈА

Ћупријски пољопривредници 
посетили Сајам пољопривреде 

У организацији општине Ћуприја 
140 пољопривредника посетило је 
Међународни сајам пољопривреде у Новом 
Саду.  “То је само једна од мера предвиђених 
Програмом подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за 2018. годину, а односи 
се на подстицаје за промотивне активности 
у пољопривреди и руралном развоју”, каже 
Бранко Милојевић, помоћник председника 
општине Ћуприја. 

Локална самоуправа у последњих неколико 
година показује све већи интерес за 
улагање у пољопривреду, што из сопствених 
средстава, што средствима из националног 
буџета или кроз мере кредитне подршке 
пољопривредним произвођачима. 
“Пољопривредници са територије 
општине Ћуприја до сада су исказали 
велико интересовање за доделу ИПАРД 
постицајних средстава за куповину трактора 
и прикључних машина, а очекујемо да 
ће још веће интересовање бити након 
расписивања јавних позива за доделу 
субвенција за набавку садница, фолија за 
пластенике и система кап по кап”, рекао 
је Милојевић и нагласио да ће локална 
самоуправа настојати да и у наредном 
периоду подстакне развој и одрживост 
пољопривреде, а да истовремено кроз 
инфраструктурне радове у сеоским месним 
заједницама оснажује оживљавање села.
Посета сајму била је одлична прилика 
да се произвођачи друже, размењују 
искуства и сазнају многе новине из области 
пољопривреде. Пољопривредници су 
на сајму могли да погледају велики број 
машина и механизације, као и најновију 
опрему како за примарну пољопривредну 
производњу, тако и за прераду. 

То је само једна од мера 
предвиђених Програмом 
подршке за спровођење 
пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за 
текућу годину

РПГ
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55 ГОДИНА МАТУРЕ У ГИМНАЗИЈИ

СВЕ ВИШЕ ЉУДИ ЈЕДЕ ПЕЧУРКЕ, СВЕ ЈЕ МАЊЕ ТРОВАЊА
Одржан трећи међународни сусрет гљивара 

умањује значај овог скупа, који се донекле 
мало разликује о сличних у Србији. Зашто? 
“Зато што су чланови “Горуна” млади људи 
који желе да усаврше своје знање и пренесу 
га на још млађе. Такав предан рад мења свест 
наших људи о печуркама, и учи их о њиховом 
значају и очувању природе”, рекао је Душан 
Вучић. 
Радмило Пецић, председник Удружења 
гљивара и љубитеља природе “Горун” из 
Ћуприје, више је него задовољан трећим 
“Данима гљива”. Радује велика посета 
Ћупричана у Моравском парку, где смо 
изложили све убране гљиве, и радује све већи 
број младих који су заинтересовани да уче о 
гљивама, каже Пецић.
Он се захвалио свим гостима, учесницима 
трећих “Дана гљива”, посетиоцима и локалној 
самоуправи на суфинансирању овог пројекта.
“Локална самоуправа је ту да помогне и 
подржи све пројекте који за циљ имају развој 
локалне заједнице. Посебно ако се тичу 
природе и очувања животне средине”, 

каже председник Скупштине општине Ћуприја 
Бранимир Тазић. Он је истакао да “Дани 
гљива” имају велики значај за туристичку 
промоцију Ћуприје.
Судећи по интересовању гостију из других 
крајева Србије, међународни “Дани гљива” 
постају незаобилазан догађај у туристичкој 
понуди града на Великој Морави, што је трећи 
сусрет и потврдио. 

Организатор трећег међународног сусрета 
гљивара, Удружење гљивара и љубитеља 
природе “Горун” из Ћуприје, има пуно 
разлога да буде задовољно “Данима 
гљива 2018”. 
Манифестација је оправдала очекивања, 
и што је најважније, она сваке године 
расте и добија на свом значају – то су 
рекли гости који редовно посећују овај 
скуп. Значај дана гљива препознала је 
и локална самоуправа, сврставајући 
овај догађај у ред важних за развој 
општине и промоцију њених природних и 
туристичких потенцијала. 
Све што се 26. и 27. маја дешавало, 
почев од бербе гљива на теренима  у 
околини Ћуприје, преко радионица за 
едукацију најмлађих, до детерминације 
и презентације гљива у Моравском парку, 
чини ћупријске “Дане гљива” важним 
догађајем и у календару Миколошко-
гљиварског савеза Србије. Посебну тежину 
скупу даје редовно присуство професора 
Бранислава Узелца, који је у савезу 
задужен за науку и образовање. 
“До пре двадесет година, сразмерно броју 
становника, у Србији се јело најмање 
гљива у Европи, а било је највише тровања. 
Сада је ситуација мало другачија. Томе 
доприносе, између осталог, и овакви 
скупови”, каже проф. Бранислав Узелац. 
Професор Узелац је истакао да се у Србији 
све више једу печурке, нарочито у дане 
поста. Он је нагласио да је то здрава 
нискокалорична храна, и још ако је сами 
уберемо и спремимо - задовољство је 
веће.
“Веома сам поносан на ове младе 
људе, чланове удружења “Горун”, који 
свакодневно уче, раде, напредују и што 
је најважније, своје стечено знање деле 
са другима и преносе на млађе. Увек ћу 
се радо одазивати њиховим позивима”, 
рекао је проф. Бранислав Узелац
Поред 16 удружења из Србије, посебну част 

Ћупричанима указали су гости из удружења 
гљивара “Болетус” из Умага, у Хрватској. 
Њихово пријатељство траје већ три године и 
крунисано је узајамним посетама. Гљивари 
из Умага одушевљени су шумама, теренима 
за бербу гљива и врстама које се овде могу 
наћи. “Ваше шуме су фасцинантне”, рекао је 
Дамир Перић. “Треба их одржавати, чувати 
и неговати. Прошао сам много гљиваријада 
у свету, али ово што Србија има, нарочито 
терени око Ћуприје, је право богатство”, 
поручио је гост из Хрватске. Он је истакао 
да је разговрао са председником општине 
Нинославом Ерићем и да ће његово 
удружење помоћи подстакнути промоцију 
Ћуприје у Хрватској. Давор Перић је 
нагласио да удружење “Болетус” има око 
250 чланова, да су добро организовани, да 
редовно држе предавања о значају гљива 
за очување природе и њиховој важности 
за исхрану човека. Посебно је подвукао 
да у Истри у последњих 10 година није 
забележено тровање гљивама. 

Главни детерминатор на “Данима гљива 
2018” био је Душан Вучић из Удружења 
гљивара “Ниш”, кога је савез послао у 
Ћуприју да обави тежак и незахвалан посао, 
а то је да препозна убране гљиве и обележи 
их. “Овог маја временски услови за појаву 
гљива су били лоши, што је узроковало 
откривање тек око 70 врста  “шумског меса”, 
како се гљиве популарно називају”, истако 
је Вучић. Он је нагласио да то никако не 

Давне 1963. године ћупријска Гимназија 
изнедрила је генерацију матураната, која 
се 27. маја окупила у бившој школи како 
би обележила 55 година од завршетка 
средње школе. 
„Сећам се да је приликом уписа било чак 
седам одељења са више од 30 ученика, 
а матурирало је нас 80. Већ неко време 
усталио се обичај да се састајемо сваке 
године, и захваљујући тим окупљањима 
обнављамо стара другарства“, каже Вера 
Илић.
„Захваљујем свима који су дошли да 
увеличају овај значајан јубилеј, а нарочито 

онима који не живе у Ћуприји. Пре пет 
година смо дивно прославили 50 година 
матуре, а надам се да ћемо се надаље 
виђати чешће“, рекао је Јован Минић.
„Ја сам након Гимназије уписао Машински 
факултет у Београду, и после студија читав 
радни век провео на железници. Иако од 
наше матуре има више од пола века, мени се 
чини као да је било јуче, толико је све брзо 
прошло. Ово је један леп додатак нашем 
познанству  и дружењу, да не заборавимо 
име једни другима, и да увек будемо скупа 
и насмејани“, поручио је Радисав Главичић. 

РПГ

“Горун” окупио 16 удружења из Србије. Гости “Болетус” из Умага у Истри



НАСИЉЕ НИЈЕ ДОЗВОЉЕН ОБЛИК ПОНАШАЊА
Ипак, постоје јасни индикатори уочљиви у 
понашању жртве као што је анксиозност, 
интензиван, на око безразложан страх, 
депресија, који су недвосмислени докази. 
Многим насилницима је заједничко то да су 
у детињству и сами били жртве породичног 
насиља и да су конзументи алкохола и 
психоактивних супстанци. Наравно, не 
можемо на основу тога закључити да ће 
свако дете које је трпело породично насиље 
постати насилник, нити да су сви људи који 
конзумирају алкохол аутоматски породични 
насилници.”   
Рекао бих да има неке симболике у томе 
што смо ово предавање организовали баш 
на Спасовдан. Осим што је то слава нашег 
завода, Спасовдан је метафора за све оно 
чему у свом раду тежимо, а то је коренита, 
суштинска промена појединца, нагласио је 
Владица Божиловић, управник КПЗ Ћуприја. 
У Казнено-поправном заводу Ћуприја на 
издржавању казне налазе се и лица осуђена 
због дела насиље у породици. У другој 
половини 2017. године она су чинила 21% 
укупне популације, док је од почетка 2018. 
сваки трећи осуђеник породични насилник. 

Насиље у породици је појава која је 
превише често присутна у нашем друштву 
и стога мора бити оштро санкционисана - 
како правно, тако и доследном применом 
слова закона у пракси, а задатак вас, 
осуђених лица, јесте да схватите да је то 
апсолутно недозвољен облик понашања 
који вуче одређене последице, порука 
је предавања за осуђена лица на тему 
примене Закона против насиља у 
породици, које су у Казнено-поправном 
заводу Ћуприја одржали представници 
Правосудне академије из Београда, 
Градског центра за социјални рад у 
Јагодини, и припадници Полицијске 
станице Ћуприја, ПУ Јагодина.
Јако је важно схватити да овај закон 
није против породице, нити против 
мушкараца како је то представљено у 
неким медијима. Ово је закон против 
насиља, ко год да га чини, нагласили су 
из Правосудне академије. 
“Суштина је схватити да се насиље не 
толерише. То је општи став читавог 
друштва. Ми смо врло темпераментан 
народ и зато нам је понекад тешко да 
обуздамо своје реакције и поступке у 

критичним ситуацијама као што је губитак 
посла и немогућност налажења новог, где 
опстанак наше породице долази у питање. 
Али наша је обавеза да се зауставимо, 
нарочито због деце. Статистике показују да 
је насиље у породици најштетније управо за 
децу која одрастају у таквој средини, и зато 
треба, ако ништа друго због њих, каналисати 
бес и фрустрације, дистанцирати се од 
конфликата и избегавати их.”
Породични насилници могу бити било ког 
образовног нивоа, нивоа интелигенције 
и друштвеног статуса, и у том смислу не 
постоји јасно дефинисан профил. Друштво 
најчешће греши када као насиље опажа само 
физичко злостављање, а оно психичко, које 
неретко прати и дугогодишњи прогон жртве, 
потпуно испушта из вида. Препознавање 
психолошког насиља је својеврсни изазов 
и за нас професионалце, каже Бисерка 
Јаковљевић, директорка Градског центра за 
социјални рад у Јагодини.
“То је у нашој професији најтеже – 
препознати да ли се ради о психичком 
насиљу које је оставило трага на жртви 
или је реч о ситуационој породичној свађи. 

У КПЗ Ћуприја одржано предавање за осуђена лица о Закону против насиља у породици

Србији, када је реч о броју пушача и њиховом 
узрасту, више него поражавајуће. 
“Чињеница је да у Србији 34 процента особа 
старијих од 15 година пуши, а да чак 13 
одсто пушача чине школска деца. Подаци 
говоре да деца прву цигарету у просеку 
запале у 11. години живота, а да већ са 13 
година постају озбиљни пушачи, што значи 
да је то велики проблем свих генерација 
који има епидемијске размере. Цигарета 
и дувански дим у себи садрже полонијум, 
ацетон, мрављу киселину, сумпор, па чак 
и антифриз. Све у свему - око 7 хиљада 
токсичних састојака, од којих је 70 доказано 
канцерогено, што је више него довољан 
разлог да се остави пушење”, закључила је 
др Нада Ђорђевић.   
Закон о заштити становништва од 
изложености дуванском диму из 2010. 
године представља само делимично 
решење овог проблема, и нажалост његови 
ефекти су били видљиви само у првих пар 
година примене. Дугорочно и делотворније 
решење треба тражити у општој забрани 
пушења на свим јавним местима, јер ако 
већ не можемо да утичемо на загађеност 
земљишта, ваздуха и воде, одлуком да 
оставимо пушење можемо да заштитимо 
себе и друге барем од дуванског дима, 
поручили су организатори. 

Акцијом мерења крвног притиска и нивоа 
шећера у крви на главном градском тргу 
Завод за јавно здравље “Поморавље” у 
партнерству са Патронажном службом 
Дома здравља и Црвеним крстом 
Ћуприја обележио је 31. мај, Светски дан 
без дуванског дима. Овај дан Светска 
здравствена организација заједно са 
својим сарадницима широм планете 
користи као прилику да још једном укаже 
на изразито штетно дејство дуванског 
дима на све оне који су му изложени, као 
главног изазивача многих незаразних 
болести, у првом реду болести срца, 
крвних судова и плућа. 
“Поред обољења срца и 
кардиоваскуларног система, рак плућа 
као последица дуготрајног пушења је 
масовна појава код нас и у свету. Но, 
треба истаћи да вишегодишњи пушачки 
стаж изазива оштећења и свих других 
органа, а да је због присуства никотина 
у цигарети довољно свега годину 
дана конзумирања да бисте постали 
зависник”, упозорава др Нада Ђорђевић 
из Центра за промоцију здравља ЗЗЈЗ 
“Поморавље”. 
Слоган овогодишње акције “Дуван слама 
срце” симболично дочарава тежње 
организатора: да се апеловањем на 

свест пушача допринесе да донесу једну 
од најважнијих одлука у свом животу – 
да оставе цигарете, јер ће на тај начин 
продужити себи живот, престати да 
угрожавају здравље пасивних пушача, али и 
поправити суморне статистике које су у 
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Обележен Светски дан без дуванског дима
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Деца у Србији прву цигарету запале већ са 11 година, а са 13 постају зависници од дувана
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СТОП НАСИЉУ НАД ЖЕНАМА
Од почетка 2018. године у Србији је 20 жена страдало у породичном насиљу, што 
представља највећи број у последњих 10 година. 

“деци треба отац”, у многим случајевима 
је присутан и притисак породице да 
жена по сваку цену очува брак, и њихова 
неспремност да јој пруже подршку и 
помоћ. Један од разлога је и економска 
зависност од партнера и нерешено 
стамбено питање.
 
Медији, друштво, насиље
Сузана Савић: Где год да прочитате неки 
чланак о насиљу над женама видећете 
да смо ми у коментарима и даље дубоко 
подељени када је насиље у питању.  Људи 
осуђују насиље, да, али веома често иза те 
осуде стоји неко “али”.  Свака жена треба 
да зна да је насиље недопустиво, да је то 
кривично дело за које нема оправдања и 
да је за насиље одговоран само онај ко 
насиље врши. Жена никако не би требало 
да се стиди и крије насиље. 
Битно је да се информише о могућој 
заштити и поступцима надлежних служби, 
а пре свега полиције, Центра за социјални 
рад и тужиоца. У превазилажењу свега 
преко су им потребни разумевање, 
поштовање, адекватне информације, и 
надасве подршка институција и најближих.

За Дан сећања на жене жртве насиља 
изабран је 18. мај, јер је 2015. године 
убијено седам жена у року од 72 сата, 
16. 17. и 18. маја. Циљ обележавања 
овог дана је да се  скрене пажња 
јавности на то да су убиства само 
највидљивији и најбруталнији 
показатељ насиља над женама, и 
да подсети надлежне на важност 
адекватне и благовремене реакције.

Насиље над женама је сваки чин против 
женине воље који је угрожава психички, 
физички, сексуално или економски. 
Статистике показују да жртва насиља 
може бити било која жена, без обзира 
на године и образовање, материјалну 
ситуацију или националност. Много је 
питања са којима се жена суочи пре него 
што стигне до поражавајуће спознаје да 
је жртва насиља. Јер, насиље не оставља 
увек видљиве последице.
Велики проблем у нашем друштву 
је нормализација насиља и његово 
преливање на породичне односе. 
Чињеница је да људи који су склони 
насиљу нису на адекватан начин развили 
способност комуникације, имају веома 
мали степен емоционалне писмености тј. 
не умеју да препознају своја осећања, и 
својим насилним понашањем инсистирају 
да друга страна промени своје мишљење 
и понашање. 

Психичко насиље
Сузана Савић: Психичко насиље је јако 
тешко препознати, а жртве насиља обично 
не праве разлику између обичне свађе и 
психичког злостављања. Патријархални 
образац који је код нас доминантан и 
висока толеранција друштва на насиље 

довели су до тога да се многи поступци 
не именују као насиље и неприхватљиво 
понашање. Веома је важно да људи пре свега 
препознају која су њихова људска права, и као 
друго да препознају да ли су њихова права 
ограничена правом другог човека. 

Насилна личност не настаје у тренутку
Сузана Савић: Основна карактеристика 
насилне личности је потпуни недостатак 
емпатије и било каквих осећања. Насилне 
личности ретко признају кривицу, и за своје 
поступке обично окривљују другу страну.

Када жене траже помоћ?
Сузана Савић: Већина жена долази са 
идејом да са њима нешто није у реду. 
Дуготрајно психичко насиље код жена ствара 
несигурност, страх, немогућност слободног 
избора без страха од последица. Жене које 
потраже помоћ и заштиту од злостављања 
имају јако изражен осећај стида и кривице, 
а истовремено потребу и жељу да промене 
понашање свог партнера. Шта ће жена 
урадити у датом случају и када ће се и после 
колико времена обратити некоме за помоћ, 
зависи од много чинилаца, али је најважније 
да брине о својој безбедности и безбедности 
деце. Жене понекад од срамоте толико дуго 
крију шта им се дешава, да на крају убеде 
себе да су у читавој причи усамљене и да су 
саме криве за све што им се дешава. За жену 
је веома важно да не буде изолована, да има 
неког са ким може да поразговара о својим 
проблемима.

Из којих разлога жене жртве насиља 
остају уз своје партнере?
Сузана Савић: Деца јесу, али нису увек нужан 
разлог зашто жена дуго остаје или се наново 
враћа насилнику. Разлог су уверења да ето 

да реализује до краја 2018. године. “Од 
2000. године, када је формирана народна 
кухиња, скувано је око 2,2 милиона 
оброка. Само у току прошле године 
скувано је и подељено 130 хиљада оброка, 
што је на дневном нивоу око 500 оброка.  
За најугроженије становнике са територије 
сеоских месних заједница обезбеђено 
је 350 пакета хране и исто толико пакета 
хигијенских средстава. Један од важнијих 
аспеката деловања је рад са подмлатком, 
као један од начина анимирања најмлађе 
популације да активно учествује у 
хуманитарном раду ширењем знања о 
вредностима које заступа Црвени крст”, 
закључио је Миодраг Симић.

Још од оснивања Црвеног крста активисти и 
волонтери ове хуманитарне организације 
пружили су помоћ многима чији су животи 
било на који начин били угрожени, а и 
данас представљају једино национално 
друштво које својим деловањем помаже 
великом броју људи. 
“Црвени крст Ћуприја  ће наставити 
са реализацијом свог основног циља: 
да помогне људима у невољи и у 
случајевима свих ванредних ситуација. 
Развијањем солидарности међу људима 
и организовањем различитих облика 
помоћи кроз програме, пројекте и 
акције настојаћемо да и у наредним 
годинама побољшамо услове 

живота најугроженијим категоријама 
становништва”, истакао је Миодраг Симић, 
дугогодишњи секретар Црвеног крста. 
Организовање акција добровољног давања 
крви, народна кухиња, набавка основних 
потрепштина и гардеробе за најугроженије 
и још много тога, програми су које Црвени 
крст редовно спроводи и које ће наставити 

Дан сећања на убијене жене жртве насиља, обележава се сваког 18. маја

Одржана редовна годишња скупштина Црвеног крста 

СУЗАНА САВИЋ, ПСИХОЛОГ



Средња медицинска школа обележила 
је свој дан. На свечаности поводом Дана 
школе, уприличеној у фискултурној сали, у 
присуству садашњих и бивших професора, 
ученика,  представника локалне 
самоуправе, као и сарадника из других 
установа – образовних и здравствених, 
уручене су похвалнице и награде 
ученицима који су се у школској 2017/18 
пласирали на републичка такмичења, и 
на делу, својим резултатима, показали 
да је Медицинска школа расадник 
младих талената који бриљирају како 
из стручних, тако из опшеобразовних 
школских предмета, али и у спорту. Њих 
35 стало је у ред оних који су марљивим 
радом и квалитетом већ осветлали образ 
своје школе, и оних који ће можда једног 
дана отићи и корак даље, и школу која 
ће на јесен обележити шест деценија 
свог постојања, учинити познатом ван 
граница наше земље, с поносом је истакла 
директорка Зорица Маринковић.
„Тог 24. септембра 1958. Средња 
медицинска школа почела је са својим 
радом. Ова образовна установа је можда 
млађа од неких других у нашој земљи, али 
ми смо поносни што оволико дуго трајемо, 
и што смо до данас негде око шест хиљада 
ђака послали у свет. Неки од њих су 
постали доктори наука, еминентна имена 
не само у националној историји, и то је још 
један показатељ да смо једна од најбољих 
стручних школа из области здравствене и 
социјалне заштите у Србији. Испред мене 
се налази само један део свих награда 
које су ученици освојили у овој школској 

години, и само могу рећи да ми је срце 
пуно што имамо овако добре ђаке, али и 
професоре, јер без добрих професора и 
ментора нема ни успеха на такмичењима.“

 
Свечаној приредби претходила је 
демонстрација пружања прве помоћи у две 
кризне ситуације, саобраћајном удесу и 
незгоди на излету, у којој су главни актери 
– жртве и чланови екипе Хитне помоћи, 
били ученици који су Средњу медицинску 
школу са овом вежбом представљали на 
републичком такмичењу. 
Медицинари у настајању за публику су 
припремили заиста богат програм, у жељи 
да кроз песму, казивање стихова, глуму 
и плес, искажу своју свестраност и многе 
таленте, и присутнима ставе до знања да ће 
из ове школе изаћи спремни не само за свој 
будући позив, већ и за живот. Директорка 
Зорица Маринковић такође је искористила 
прилику да се захвали свим професорима, 
наставницима практичне наставе и 
менторима без којих успех њених ученика 
не би био могућ.

ИЗ РАДИОНИЦЕ НА ХИП ХОП
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Све већи број ученика Техничке школе укључен у ваннаставне активности 

фото:  НАЛЕД
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и координаторка новинарске секције.
Чланови новинарске секције, која за сада 
броји шест чланова, могу се похвалити 
првим штампаним издањем школског 
часописа под називом “Ретровизор”, 
који су сами осмислили, уредили и 
одштампали. 
Иницијативу за велики број ваннаставних 
активности у школи покренули су сами 
ученици, тако да ће према најавама бити 
формиране још неке од секција у складу 
са интересовањима ученика. Да поред 
доброг успеха и награда које пристижу 
са многобројних такмичења могу да 
се похвале и небројеним талентима 
уверили смо се на лицу места, а да им 
ни креативности не мањка види се на 
сваком кораку, јер су својим радовима 
и слоганима оплеменили комплетан 
ентеријер школе. 

Иако је за већину њих практична настава 
заснована на боравку у радионици или 
за воланом, успели су да споје хип хоп, 
новинарство и предавања, и што је још 
важније, анимирају и привлаче све већи 
број својих другара да им се прикључе. 
Секција плеса “Хип хоп семафор” 
окупља ученике који своју умешност у 
овој врсти модерног плеса надограђују 
под будним оком Марка Јаковљевића, 
професора саобраћајне групе предмета и 
координатора плесне секције. 
“Све секције у школи формиране су 
на иницијативу чланова ученичког 
парламента и базиране на основу 
интересовања ученика. Улога оваквих 
ваннаставних активности је да ученицима 
помогну да стекну нека нова искуства 
у односу на основни школски програм, 
и на нешто другачији начин употпуне 

време проведено у школи”, каже професор 
Јаковљевић. 

За оне којима плес није јача страна, већ 
чиста мисао и бритко перо, основана је 
новинарска секција која окупља ученике 
који желе да се баве неговањем писане 
речи и усавршавањем новинарског умећа, 
као једног од облика изражавања”, каже 
Анђела Антић, наставница српског језика 

Да се време у школи може провести и ван школских клупа, а истовремено искористити на паметан и 
креативан начин, показали су чланови плесне и новинарске секције 

Упис у Медицинску школу

МЕСТА САМО ЗА 
ОДЛИКАШЕ
Већ годинама уназад медицинске школе 
најтраженије су међу матурантима, 
па не изненађују подаци да у неким 
случајевима и последњи уписани ученик 
на листи медицинских профила има 
више бодова у односу на ђаке уписане у 
гимназијама или стручним школама. Ове 
године будући средњошколци моћи ће 
да изаберу један од четири образовна 
профила која нуди ћупријска Медицинска 
школа. “На смеру медицинска сестра-
техничар места ће бити за 90 ученика, 
док ће на смеровима физиотерапеутски 
и лабораторијски техничар бити уписано 
по 30 ученика. Иако је школа ове године 
од ресорног министарства тражила упис 
још једног одељења, образовног профила 
козметички техничар, то није одобрено јер 
се број одељења по школама одређивао 
према броју свршених основаца у 
општини”, каже Зорица Маринковић, 
директорка Медицинске школе. 
Нећемо погрешити ако ћупријску 
Медицинску школу назовемо Србијом 
у малом. Само прошле године на свим 
смеровима уписано је скоро 80 одсто 
ученика са територије чак 11 округа и 23 
општине из читаве Србије. 
Ове године неће бити трогодишњих 
образовних профила попут смера 
здравствени неговатељ, али ће школа 
сачекати нови Закон о дуалном 
образовању и уколико буде испуњавала 
услове конкурисаће за неки од профила 
по том образовном систему. РПГ



рекла је Љиљана Ђурић. Она је истакла да 
се у Србији добро говоре страни језици, 
нарочито енглески. “Оваква такмичења то и 
потврђују”, нагласила је госпођа Ђурић.
Према речима директора школе Саше 
Маленовића преговори за добијање 
организације овако великог такмичења 
трајали су скоро шест месеци. “Потпуно 
заслужено је домаћин наша школа јер 
годинама уназад  бележимо добре резултате 
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ЕНГЛЕСКИ ПРЕОВЛАДАВА
Ђаци у Србији уче шест европских језикаУ ОШ „13. октобар“ одржан 

Сајам занимања

ОШ “Ђура Јакшић” била је одличан 
домаћин републичког такмичења 
у познавању страних језика – кажу 
представници основних школа из читаве 
Србије, који су дошли у Ћуприју. 
Према речима организатора, Друштва 
страних језика Србије, и домаћина 
Основне школе “Ђура Јакшић”, било је 
присутно око 1000 људи, од чега 650 
такмичара. 

Похвале за гостопримство стигле су и од 
Љиљане Ђурић, председнице Друштва 
за стране језике и књижевност Србије. 
“Налазимо се у граду талената, Душана 
Матића и Драгослава Михаиловића”, 

ОШ “13.октобар” била је домаћин 
Сајма занимања, манифестације 
информативног карактера чији је циљ 
професионално усмеравање ученика 8. 
разреда и представљање образовних 
профила средњих школа у Поморавском 
округу. Проглашавајући сајам отвореним, 
МаркоЂурић, директор ОШ “13.октобар”, 
захвалио се учесницима на успешној 
сарадњи, а посетиоцима поручио да се 
нада како ће им управо Сајам занимања 
помоћи да изаберу своју будућу професију. 
Идеја за организовање Сајма занимања 
потекла је од тима за професионалну 
оријентацију ученика у  ОШ “13.октобар”, 
који је овакав непосредан контакт осмака 
са представницима средњих школа 
видео као добар начин да се одабере 
животни позив. На сајму је учествовало 
седам средњих школа, које су ученици у 
претходно спроведеној анкети означили 
као најтраженије. Ова манифестација 
заправо је наша педагошка обавеза, 
будући да су осмаци често неодлучни 
приликом одабира средње школе, каже 
професорка Слађана Петровић, чланица 
тима за професионалну оријентацију 
ученика.

„Овде у холу школе смо такође приредили 
изложбу ученичких радова на тему како 
себе виде за десет година, а главни циљ 
нам је био да видимо да ли имају јасну 
слику о томе, и колико се та слика поклапа 
са визијом њихових родитеља. Разговори 
са децом и радови показали су да је 
већина њих заиста у недоумици којим 
професионалним путем кренути. Стога 
смо и одлучили да организујемо Сајам 
занимања, не бисмо ли им барем мало 
помогли да направе прави избор.“ 
На Сајму занимања представиле су се све 
три ћупријске средње школе, а њихови 
ученици имали су топле препоруке за 
мале матуранте.

Републичко такмичење потврдило таленат нације за стране језике 

Малишани и васпитачи вртића “Бамби” 
посетили су Дечије одељење Опште болнице 
у Ћуприји, како би најмлађе пацијенте 
обрадовали поклонима. “Бамбијева” 
делегација децу која су тренутно смештена на 
одељењу педијатрије даривала је школским 
прибором и играчкама, прикупљеним током 
хуманитарне акције ПУ “Дечија радост” под 
називом “Добро се добрим враћа”.
“Овај гест представља завршницу наше 
хуманитарне недеље, а циљ нам је био да 
полазници вртића “Бамби” своје другаре 
који су у овом тренутку болесни орасположе 
новим играчкама, свескама и бојицама, а 
да истовремено осете радост хуманости и 
поклањања. Деца су била јако поносна на 
чињеницу да је оно што су лично прикупили 
измамило осмех на нечијем лицу”, каже 
Миланка Николић, главна васпитачица у 
вртићу “Бамби”. 

ШКОЛСКИ ПРИБОР 
И ИГРАЧКЕ ЗА ДЕЦУ 
СА ПЕДИЈАТРИЈЕ

Полазници вртића 
„Бамби“ уручили поклоне 
најмлађим пацијентима 
Опште болнице

Под слоганом “ Здрави зуби у здравој 
породици” Стоматолошка служба ћупријског 
Дома здравља, у сарадњи са ЗЗЈЗ “Поморавље” 
и ВМШСС, придружила се обележавању 28. 
Недеље здравља уста и зуба. 
Циљ активности у оквиру кампање је 
информисање и стицање знања у вези са 
значајем и начинима очувања оралног 
здравља. Овогодишњи слоган указује на 
значај породице у формирању здравих 
стилова живота и активном односу према 
очувању оралног здравља. Орално здравље 
је значајна компонента општег здравља, а 
стоматолози кроз овакве и сличне акције 
указују на важност и опште препоруке за 
очување здравља уста и зуба. 

Веома је важно да деца у најранијем 
узрасту стекну здраве навике и науче 
да брину о здрављу својих зуба. 
Редовна хигијена зуба, обавезне посете 
стоматологу и правилна исхрана само 
су неки од савета стоматолога како да 
сачувате здраве и блиставо беле зубе. 

ЗДРАВИ ЗУБИ У 
ЗДРАВОЈ ПОРОДИЦИ

Обележена 28. Недеља 
здравља уста и зуба

на свим нивоима 
такмичења у 
познавању страних 
језика и увек 
имамо по неколико 
п р е д с т а в н и к а 
на републичкој 
смотри.  
То је признање 
за нас, али и за 
Ћуприју”, рекао 
је директор 
Маленовић. 

Домаћини су се потрудили да гостима 
на најбољи начин представе школу, 
град и околину.

РПГ РПГ
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и дисциплином. “Балет је начин живота. На 
балет долазе девојчице које су слухисти, које 
су физички способније и које су спремне да 
себе у потпуности посвете оваквом начину 
живота. Пет година је идеално време за 
почетак бављења балетом, а тело се до 
десете године програмски припрема за даље 
школовање основног и средњошколског 
балетског образовања“, појаснила је Милица 
Катић.
Концерт у Ћуприји био је посебна прича. 
Препуна сала Музичке школе “Душан 
Сковран” дисала је заједно са овим младим 
плесачицама, а неке девојчице из трећег 
реда, захваљујући овом сценском ужитку, 
утонуле су у сан на врховима прстију.

Балетски студио “М” основан је 1991. 
године. Основала га је Магдалена 
Петровић, балерина из Скопља. 
Школа ради по програму државне 
балетске школе класичног балета 
за ниже разреде, а поред класичног 
балета школа обухвата и џез балет 
и модерне игре.Свих ових година 
школа је верна свом реномеу и 
високим стандардима квалитета. 
Доказ томе су многобројна признања 
и награде на многим фестивалима 
где су њихове балерине учествовале.

Од првог несигурног дечијег покрета у 
меканим балетанкама до оног смелог, 
стабилног на врховима прстију, трновит 
је пут. Сваки од нестварно лаганих 
покрета на врховима прстију грациозне 
силуете у белом залиле су литрима 
зноја, болним и често крвавим прстима 
и годинама вредног и преданог рада 
у сали са огледалима. За њих, балет је 
начин живота, незаобилазни део њиховог 
одрастања и сазревања, љубав и сан који 
живе на јави. Већина њих балетом се 
бави скоро деценију и свих ових година 
потајно су, са чежњом, прижељкивале 
наступ у свом граду. А када је тај дан 
напокон дошао, дале су максимум од себе 

и својим суграђанима приказале сав свој 
раскошан таленат и умешност на сцени. 
Марта Милојевић, Ема Зоњић, Анђелија 
Илић, Јована Ђорђевић, Невена Миљанић 
и Марта Михајловић део су скупине од 
40 балерина Балетског студија “М” из 
Параћина. 
“Сан скоро сваке девојчице је да постане 
балерина, само је битно да довољно јако 
пожелите и не одустанете од свог циља”, 
сложне су балерине. Балетски педагог и 
кореограф Балетског студија “М” Милица 
Катић напомиње да балет није јефтино 
школовање, јер изискује специфичну 
опрему и исцрпљујуће тренинге, али и 
дозу ангажовања са комплетном исхраном 

Ћупријске балерине први пут заиграле у свом граду

За њих балет је начин живота, незаобилазни део њиховог одрастања и сазревања, љубав и сан који 
живе на јави

ГРАФИКЕ О ОБИЧНИМ СТВАРИМА
“Треба се радовати малим стварима. 
Свет жури, растаче се, промиче, измиче, 
пада, уздиже се, јури незаустављиво”, 
каже Тамара Ждерић, млaда сликарка из 
Београда, чије су графике почетком маја 
красиле зидове галерије музеја “Хореум 
Марги-Равно”. Говорећи о ауторки, 
директор музеја Новак Новаковић је 
истакао да је Тамара добро познато име 
на ликовној сцени Србије, што показује 
низ самосталних и колективних изложби у 
земљи и иностранству на којима учествује 
од 2013. године, али и награде које је 
освајала на конкурсима.
“У савременом свету, пуном страха, 
пре свега оног скривеног, исконског, 
не дозвољавамо себи да се бавимо 
ситницама које нас окружују, њиховим 
постојањем и њиховим кретањима. 
Често нисмо свесни живота који се 
крије у једном дрвету, грумену земље, 
делићу тканине, размазу боје. Тај свет је 
фантастичан, неописив, непоновљив и 
мора да се доживи сваким делићем нашег 
осећајног бића”, каже Тамара Ждерић о 
својим темама, идејама и инспирацији.

Тамара Ждерић рођена је 1990. године 
у Београду . Основне студије сликарства 
завршила је на Факултету ликовних 
уметности у родном граду, а потом и 
мастер студије 2015. године. Тренутно је на 
докторским студијама. Члан је Удружења 
ликовних уметника Србије од 2018. године.
Излагала је на многим колективним и 
самосталним изложбама. Добитник је више 
награда из области ликовне уметности.

Тамара Ждерић излагала у Ћуприји

“Установа културе се прихватила тешког 
задатка - да у грађанству развија сценску 
културу, која год да је уметност у питању. То 
је наш посао. Јесте тежак, али се трудимо 
да код наших суграђана пробудимо свест и 
потребу за сценском уметношћу, свеједно 
је да ли ће бити на сцени или у публици, и 
то треба радити од најмлађег узраста”, каже 
Ненад  Јовановић, директор Установе културе 
Ћуприја. Због тога је Установа културе, у 
сарадњи са Предшколском установом 
“Дечија радост” и основним школама, од 
прошле године покренула Фестивал дечије 
позоришне сцене.
Половином маја на сцени ШОМО “Душан 
Сковран” смењивали су се мали глумци. 
Изведено је десетак представа. Деца 
су показала пуно талента, а васпитачи, 
наставници, родитељи и публика су уживали 
у њиховој умешности. Фестивал дечије 
позоришне сцене показао је оправданост свог 
постојања.

ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈЕ 
ПОЗОРИШНЕ 
СЦЕНЕ

РПГ
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Круну манифестације “Музеји за 10” 
представљала је чувена “Ноћ музеја”, 
међународни догађај који се протеклих 
15 година одржава у читавој Европи. 
У ноћи када музеји раде до један час 
иза поноћи и када је могуће видети 
неке од најинтересантнијих поставки на 
најразличитије теме, ћупријска публика 
је након традиционалног испаљивања 
плотуна из реплике Карађорђевог топа 
испред музеја “Хореум Марги-Равно” имала 
задовољство да погледа изложбу “Дизајн из 
доба Југе”. 

“Бољу изложбу за “Ноћ музеја” нисмо могли 
да одаберемо. Вечерас смо за публику 
приредили поставку која за тему има дизајн 
из доба бивше Југославије. Видим да је 

СРЕЋНИ ИЗ “СРЕЋНОГ” НА СРЕЋАН ПУТ

РПГ
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“ХОРЕУМ МАРГИ-РАВНО” МУЗЕЈ ЗА 10
Ћуприја учествовала у Ноћи музеја

Дом ученика средњих школа “Срећно” у живот испраћа још једну генерацију матураната

њена моћ да заинтересује припаднике 
старијих генерација који су се присетили 
времена свог детињства и младости, 
али и нове генерације које су овде први 
пут виделе неке апарате попут фиксног 
телефона са бројчаником или радија, 
одевне предмете, играчке и намештај из 
тог периода, дошла до пуног изражаја.”
Констатацију директора Новаковића 
потврдила је чињеница да је до затварања 
музеја, за свега неколико сати изложбу 
“Дизајн из доба Југе”, коју је приредила 
млада уметница из Пожаревца Јулијана 
Башић, погледало више од 500 посетилаца.  
“За мене је велика част што смо “Ноћ 
музеја” искористили да промовишемо 
изложбу која побуђује нека сећања која 
чувамо, и нека која смо наследили од 
својих родитеља. Сам концепт никако 
није имао за циљ само да пробуди 
југоносталгију, већ да похвали прве 
дизајнерске подухвате на нашим 
просторима у време СФРЈ. Експонати и 
плакати на којима се могу видети нека од 
тадашњих дизајнерских решења показују 
да смо својевремено итекако имали 
добре дизајнерске тимове при фабрикама 
и творницама, који су имали савремено 
око за форму”, каже Јулијана Башић. 

Музеј “Хореум Марги-Равно” редовни је 
учесник манифестације “Музеји за 10”, 
која је од 14. до 20. маја обележена у више 
од 45 градова широм Србије. Ове године 
део свог рада и активности ћупријски музеј 
презентовао је кроз изложбу дигиталних 
илустрација “Древна словенска митологија 
и сензибилитет 21. века” нишке уметнице 
Аните Милић, археолошку радионицу 
“Мали истраживачи” намењену деци 
школског узраста, и изложбу “Дизајн из 
доба Југе” која је отворена у “Ноћи музеја”. 
Музеј “Хореум Марги-Равно” велику 
пажњу посвећује најмлађој популацији 
кроз посебно осмишљене садржаје 
за децу и младе, а радионица “Мали 
истраживачи” рефлектује део те праксе, 
каже Новак Новаковић, директор музеја. 
“Циљ је био да се деца на један занимљив 
и креативан начин упознају са културним 
наслеђем нашег краја, а такође са 
терминима и методологијом рада 
археолога и конзерватора. Ова радионица 
позитивно је утицала на њихову бољу 
перцепцију тога шта је уопште археологија, 
како чувати покретно и непокретно 
културно наслеђе, и како  поступати у 
случајевима када дођемо у контакт са 
нечим што том наслеђу припада.”

од јутра до јутра. То други немају”, казала 
је директорка Татјана Милојевић која се 
захвалила првенствено ученицима, затим 
њиховим родитељима, васпитачима и свим 
запосленима на пожртвовању и преданом 
раду. 

Дом ученика је дипломом и књигом 
наградио освајаче првог, другог и трећег 
места на републичкој Домијади, као и све 
васпитаче за остварене успехе и допринос 
у организацији и реализацији васпитног 
рада у протеклој школској години. У знак 
захвалности за успешну сарадњу захвалнице 
су додељене локалној самоуправи, и 
установама и појединцима који подржавају 
рад Дома ученика средњих школа “Срећно”.

Када отворите интернет страницу Дома 
ученика “Срећно” у очи ће вам прво 
упасти крилатица “Место где се Ваше 
дете осећа као код куће”. Да тако заиста и 
јесте доказују генерације ученика који су 
своје највеће снове сањали под кровом 
ове установе, а своје највеће успехе 
славили онако како то и доликује. Зато 
не изненађује чињеница да је, поред 
неминовних растанака са матурантима, 
завршна приредба ученика “Дома великог 
срца” место за сузе, осмехе и небројeне 
аплаузе. 
Директорка дома Татјана Милојевић је 
истакла да је ова школска година једна 
од најуспешнијих од оснивања установе. 
Ученици су остварили изузетна постигнућа 
у школском успеху, дисциплина је 
била на веома високом нивоу, готово 
без дисциплинских поступака, а круна 
ангажовања у слободним активностима 
су резултати остварени на регионалној и 
републичкој Домијади. 
”Победе су остварене и у организацији 
рада дома и условима боравка ученика. 
Побољшали смо безбедност уградњом 
сигурносних врата, заменили комплетну 
унутрашњу столарију и светларник, међу 
првима у Србији покренули смо систем за 

избор оброка. Одвајањем кухињског блока 
од трпезарије омогућили смо примену 
свих захтева HACCP стандарда и добили 
нов простор за различите активности. 
Направили смо и корак напред у подизању 
стандарда увођењем најновијег система ISO 
9001 – 2015. Пријем и награде за матуранте, 
традиционална наградна екскурзија, 
редовна едукативна предавања и забавне 
вечери незаобилазни су догађаји у дому. 
Највећа награда за нас, запослене у овој 
установи, су насмејана лица ученика и 
осећај припадности једној малој-великој 
заједници која се зове Дом ученика средњих 
школа “Срећно”, истакла је директорка 
Милојевић. 
Популарни интернат је ове године у свет 
испратио још једну генерацију матураната. 
Никад бројнију. Чак њих 30 по завршетку 
школске године заувек ће напустити домске 
просторије и препустити их неким “новим 
клинцима”. 
”Свака нова генерација ученика за нас је 
нови изазов. Чини нам се да ћемо сваке 
године наше матуранте испратити нешто 
јачи и без суза. Али нам некако не иде. Оно 
што нас везује нису само часови учења, ни 
ваннаставне активности, ни путовања, ни 
успеси на такмичењима. Нас везује живот, 

Директорка Татјана Милојевић: “Ова школска година једна од најуспешнијих од оснивања установе”
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ЛЕПО И НЕГОВАНО ТЕЛО - СТИЛ ЖИВОТА
РПГ

ОД КЛЕКА ДО ЗВЕЗДА – КАКО СЕ ПОСТАЈЕ ШАМПИОН
ВАЊА У ЛАЗАРЕВОМ ГРАДУ 
“Драго ми је да сам у Ћуприји, 
Лазаревом граду. Моји преци су потомци 
Хребељановића па ми је тим драже”, рекао 
је прослављени одбојкаш Владимир Вања 
Грбић по доласку у Ћуприју.
Легенду српског спорта дочекало је 
комплетно општинско руководство, а 
председник општине Нинослав Ерић упознао 
је Вању Грбића са спортским и туристичким 
потенцијалима Ћуприје. Ерић је истакао 
да су сада све снаге усмерене ка почетку 
радова на атлетској дворани. “Комплетна 
административна процедура је завршена, 
и очекујемо да колико сутра започнемо 
изградњу атлетског комплекса који ће 
носити име Александра Аце Петровића.”
Са Вањом Грбићем у Ћуприји је боравио 
и др Горан Нешић, професор на Факултету 
спорта и физичког васпитања и одбојкашки 
тренер, чија је фамилија пореклом из Сења. 
И, како рече Вања Грбић: “У животу ништа 
није случајно. Ова средина нас је повезала. 
И професора и вас и мене.”

У препуној сали Фонда ПИО прослављени 
одбојкашки ас, члан Куће славних и 
амбасадор Специјалне олимпијаде 
Владимир Вања Грбић, одржао је 
мотивационо предавање о томе шта значи 
тим и како се постаје шампион. После 
брилијантне спортске каријере, Владимир 
Грбић посветио се раду са младима и 
кроз мотивационе говоре, причом о свом 
спортском и животном путу до успеха, 
помаже хиљадама деце широм Србије да 
се развијају и стасавају на прави начин.  
“Увек сам у животу радио оно у шта сам 
веровао и био спреман да све своје за 
то дам. Е, тако се постаје олимпијски 
шампион. Оно што освојимо тешком 
муком, то је оно што највише ценимо”, 
казао је прослављени одбојкаш. 
У Одбојкашком савезу Србије Грбић је 
највише радио са младима. “За осам 
година, колико сам провео у Одбојкашком 
савезу Србије, радио сам са 12 хиљада 
клинаца. Битно је да нам циљ не буде 
спорт, већ да спорт буде играчка којом 
ћемо доћи до циља, а крајњи циљ је 
здравље. Ако заиста желимо да изградимо 
будућност за нашу децу, онакву каква им 
и припада, морамо да се у потпуности 
посветимо томе. Такође сматрам да нам 
се деца премало играју, а то је оно што 
им је преко потребно”, нагласио је Вања 
Грбић. 
Он је истакао да дете, пре него што 
почне да се бави спортом, најпре мора 
да спозна себе и своје потенцијале. “Без 
посвећености нема резултата, не само 

на терену него и у свакодневном животу”, 
закључио је прослављени одбојкашки ас.

Гост Ћуприје је поред Вање Грбића био и 
професор на Факултету спорта и физичког 
васпитања Горан Нешић, који је на предавању 
говорио на тему вођења тренерског 
дневника и кондиционе припреме млађих 
узрасних категорија. Свој боравак у Ћуприји 
Владимир Грбић завршио је на свом терену.  
У спортској хали “Ада” одржао је показни 
тренинг за децу која тренирају одбојку и 
истовремено промовисао камп који ће у јулу 
организовати на Златибору.

Легенда српске и светске одбојке Владимир Вања Грбић посетиo Ћуприју

Ћуприја је по пети пут за редом била 
домаћин такмичења у бодибилдингу и 
фитнесу које је ове године попримило 
међународни карактер. За титулу најбољег 
у 19 такмичарских категорија надметало 
се више од 50 репрезентативаца из 
Италије, Словеније, Мађарске, Хрватске, 
Македоније и земље домаћина Србије. 
Апсолутни победник  међународног 
такмичења у бодибилдингу и фитнесу 
“IBFF Serbia International” је Зоран 
Антић из Јагодине. Он је у изузетно јакој 
конкуренцији освојио пехар победника у 
“мастер бодибилдингу 40 плус”, а након 
одлуке судија заслужено је понео и титулу 
апсолутног победника такмичења. 
“Велика ми је част што сам у оваквој 
конкуренцији успео да се домогнем 
титуле апсолутног шампиона. Ово је једно 
од  бољих такмичења, које из године у 
годину добија на масовности и квалитету”, 
каже овогодишњи шампион Зоран Антић. 

Ово је уједно било и квалификационо 
такмичење за европско и светско првенство, 
а оно што је новина ове године јесте да су 
се први пут такмичили и професионалци са 
“про картицом”. Победник у “про дивизији” 
је Мирослав Вребац из Сремске Митровице. 
Организатор такмичења, клуб “Relax Gym” 
из Ћуприје, већ годинама слови за једног 
од најуспешнијих промотера бодибилдинга 
и фитнеса у Србији, а сада и ван њених 
граница. “Бодибилдинг јесте спорт који 
изискује пуно одрицања и захтевних 
тренинга. Моја жеља је одувек била да 
широј јавности покажем да бодибилдинг 
доноси само бенефите кроз уравнотежену 
исхрану и адекватне тренинге”, каже Саша 
Димитријевић, организатор такмичења.
Планови организатора су да већ за коју 
годину изађу из оквира држава бивше 
Југославије и одлучно се лате организације 
европског, а зашто да не и светског 
шампионата у бодибилдингу и фитнесу.

Клуб “Relax Gym” организовао међународно такмичење у бодибилдингу  “IBFF Serbia International”

“Без посвећености нема резултата, не само на терену него и у свакодневном животу”

РПГ



Милановић који је био најбољи у трци на 
1000метара. Када је реч о резултатима у 
екипној конкуренцији, звање најбољег 
тима припало је атлетичарима ОШ “13. 
октобар”. 

Међуокружно такмичење у атлетици је део 
пројекта “Здраво растимо”, на ком, између 
осталог, сарађујемо са Спортским савезом 
Ћуприје. Морам да истакнем да су они 
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У КОРАК СА ЛЕГЕНДАМА
Локална самоуправа подржала је пројекат 
удружења “Легенде спорта и природе 
Ћуприја – Сисевац”, под називом “У корак 
са легендама”. Према речима председника 
удружења Зорана Анђелковића – Пекара, 
циљ је да се омладини представе 
некадашње спортске ведете, а њима 
природа Ћуприје и околине. “Корист је 
обострана”, каже Анђелковић. “Децу 
учимо спорту, здравом животу, “фер плеју” 
и природи, а гостима из Београда и других 
крајева Србије показујемо шта имамо 
и шта можемо да понудимо када су у 
питању туристички, историјски и природни 
ресурси.”

Манифестација је трајала два дана, 23. и 24. 
маја. Најпре је одржан пријем у општини за 
спортисте, предвођене Жарком Паспаљем. 
У друштву кошаркашке легенде нашли су 
се и фудбалски великани попут Милоша 
Шестића, Ратомира Дујковића и Јована 
Кулета Аћимовића. Њих је предводио 
председник Друштва ветерана фудбалског 
клуба “Црвена Звезда” Саша Марковић. 
У општини их је примио помоћник 

председника општине Бранко Милојевић, 
који се захвалио легендама што су дошли 
у Ћуприју и упознао их са спортским, 
туристичким, културним и привредним 
потенцијалима града на Великој Морави. 
У знак добродошлице и сећања на овај 
тренутак, Саша Марковић је Милојевићу 
поклонио заставицу Црвене Звезде. 
Посета спортских легенди Ћуприји 
настављена боравком у у Гимназији, где их 
је примио директор ове средњошколске 
установе Дарко Миљанић. Он је рекао да 
се овакве ствари не дешавају свакодневно. 
“Не сећам се када је више значајних 
спортских имена било у нашој средини”.

Леп мотивациони говор гимназијалцима и 
младим спортистима одржао је господин 
Саша Марковић  који је, између осталог, 
рекао да нема ничег лепшег и племенитијег 
од бављења спортом и физичком културом. 
Гимназијалци су једва дочекали да направе 
мноштво фотографија за успомену са 
идолима њихових очева и дедова. Није 
се постављало питање ко је кошаркаш, а 
ко фудбалер. Још мање ко звездаш, а ко 

партизановац.  
Дружење са спортским легендама 
настављено је сутрадан у Сисевцу. Тамо 
су уз Шестића, Дујковића, Аћимовића, 
аплаузе побрали и Јовица Николић, 
Здравко Боровница, и други нешто млађи 
играчи из Звездине екипе ветерана. Они су 
одиграли ревијалну утакицу са ветеранима 
ћупријске Мораве. Мораву је предводио 
Раде Красуља, један од најбољих фудбалера 
који је стасао на теренима од Славије до 
Моравског моста, а каријеру градио у 
тимовима широм Југославије и Европе. Иако 
је навршио седамдесету, господин Красуља 
је веома виталан и пун кондиције. Носио 
се “барабар” са много млађим играчима 
Звезде.  Утакмица је до последњег момента 
била неизвесна. Играло се мушки. На крају је 
Звезда победила са 5:4. 
Међу навијачима били су кошаркаши. Жарко 
Паспаљ у овим нашим крајевима има пуно 
пријатеља и радо долази. Овде је редовно 
већ десетак година и познаје Сисевац и 
свих његових двадесетак мештана. Највише 
се дружи са Зораном Пекаром. Каже да се 
заљубио у природу, ваздух, воду, окружење. 
Други кошаркаш  је Ћупричанин, легендарни 
Радомир Павловић Шош. Чувени центар 
Мораве и чачанског Борца. Оставио је дубок 
траг на теренима поред Мораве, Велике и 
Западне. 
Према речима председника Нинослава 
Ерића, општина Ћуприја је дала подршку и 
била покровитељ овог спортско-туристичког 
дружења јер промовише нашу локалну 
заједницу и учи млађе нараштаје “фер плеју” 
и очувању природе. Организатор, удружење 
“Легенде спорта и природе Ћуприја - 
Сисевац”, наредне године најављује још 
већи скуп. 

Пети сусрет српских спортских великана у Сисевцу

АТЛЕТИЧАРИ ОШ „13. ОКТОБАР“ НАЈБОЉИ НА МЕЂУОКРУЖНОМ

РПГ

„Желимо омладини да представимо некадашње ведете и учимо их “фер плеју” 

РПГ

На градском стадиону одржано је 
Међуокружно такмичење у атлетици за 
ученике основних и средњих школа. На овој 
смотри школске атлетике учествовали су 
представници Поморавског, Подунавског, 
Браничевског и Борског округа, који су 
се, у складу са узрастом, надметали у 
бацању вортекса и кугле, скоку удаљ и 
увис, те тркачким дисциплинама, почевши 
од спринта на 60 метара, па све до трке 
на 1000 метара и штафете. Бранећи боје 
Поморавског округа, у појединачној 
конкуренцији освајањем првог места 
истакли су се Лазар Чобеј у трци на 
60метара, Сара Ћирић у трци на 300метара, 
Ема Николић у бацању кугле, Ђорђе 
Миладиновић на 400метара, Ема Ђокић 
на 600 метара, Огњен Мандић у скоку у 
даљ, Алекса Томић на 800метара, и Алекса 

наши поуздани партнери у области школског 
спорта, каже Сања Угрен, стручни сарадник у 
Савезу за школски спорт. 
„Савез за школски спорт је кровна 
организација када је реч о свим спортским 
надметањима за ученике основних и 
средњих школа. Конкретно, пројекат „Здраво 
растимо“, који представља едукацију 
ученика седмог разреда о здравој исхрани и 
важности физичке активности, реализовали 
смо заједно са друштвено одговорним 
компанијама. Са Спортским савезом Ћуприје 
сарађујемо и на пројектима „Ђак репортер“ 
и „Твој лајк за наш плес“.
Победници међуокружног такмичења 
у атлетици у индивидуалној и екипној 
конкуренцији пласирали су се на републичко 
такмичење, које је одржано 15. маја у Новом  
Пазару. 
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