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Поштовани читаоци,

Почетак лета у граду обележиле су мале и велике матуре, традиционалне Видовданске 
свечаности и незаобилазни Мото скуп, а ако се по јутру дан познаје - летња понуда културних и 
спортских дешавања у граду крај Мораве биће никад богатија. Опсежни инфраструктурни радови 
на замени водоводне и канализационе мреже у граду као и радови на регулацији комплетног 
корита реке Раванице знак су да ће и током најтоплијих месеци бити посла за неимаре. Као 
тему броја доносимо Вам овогодишње Видовданске свечаности а за слику месеца бирамо 
фотографију више од стотину ћупријских ученика који су ове године понели ласкава признања 
најуспешнијих у различитим областима образовања. Крај је још једне школске године па је ово 
била прилика да са надлежнима разговарамо на тему мале матуре, уписа и планираних радова 
у ћупријским школама. 

Читамо се на клупи у парку, баштама ресторана, чекаоницама, у хладу, на сунцу, крај базена...
Лето у граду међ корицама Поморавског гласника!

Читамо се!
Ваш Поморавски гласник!
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Реконструкција Улице Станоја Главаша у врху приоритета локалне самоуправе 

РАДОВИ У НОВОМ НАСЕЉУ

да ће Канцеларија за јавна улагања, 
према разговору са премијерком Аном 
Брнабић, финансирати саме радове.
Канцеларија за јавна улагања такође 
ће бити партнер општине Ћуприја 
на реализацији изградње фекалне 
канализационе мреже у Терековом и 
Минеловом насељу, за коју су локална 
самоуправа и Министарство привреде 
обезбедили пројекат, и тренутно смо у 
процесу добијања грађевинске дозволе. 
Поред два наведена, са овим телом 
Владе Републике Србије сарађиваћемо 
на још једном пројекту, најавио је Илија 
Пауновић. 
“Ради се о раздвајању фекалне и 
атмосферске канализационе мреже у 
граду. Ћуприја је једна од првих општина 
у Србији, а свакако прва у Поморављу 
која је имала сепаратни систем, али 
са развојем града у претходне три-
четири деценије дошло је до уливања 
атмосферске канализације у фекалну. То 
се својевремено покушало регулисати 
неким конструктивним решењима која 
су неадекватна и зато се сада мора 
извршити раздвајање, јер атмосферска 
канализација треба да иде у реке, а 
фекална у систем за пречишћавање 
отпадних вода.”
Општина Ћуприја заједно са Дирекцијом 
за воде обезбедила је средства за израду 
генералног пројекта водоснабдевања, 
кровног документа који би требало да 
да смернице за решавање проблема 
водоснабдевања на читавој територији 
општине. 

У Улици Станоја Главаша отпочели 
су радови на замени канализационе 
и водоводне мреже, чиме ће 
вишедеценијски проблем враћања 
отпадних вода и плављења подрума 
после сваке обилније кише, који је дуго 
мучио становнике овог дела града, 
најзад добити повољан епилог. Према 
речима Илије Пауновића, заменика 
председника општине Ћуприја, лоше 
стартно димензионирање цеви и много 
прикључака за атмосферску воду која 
се пласира у канализациону мрежу 
годинама уназад узроковали су велике 
сметње у свакодневном функционисању 
грађана, због чега је локално руководство 
овај пројекат ставило на врх листе 
приоритета.  

“Проширивањем канализационе мреже 
постављањем цеви већег попречног 
пресека решиће се један део проблема, 
а дугорочно посматрано мораћемо 
да решимо и проблем атмосферских 
вода које се уливају у систем фекалне 
канализације. Након завршетка ових 
радова очекује нас реконструкција 

још једне деонице, где ће се цео овај 
систем даље уливати у канализацију 
преко Цетињске и Мутапове улице, и 
ми већ сада радимо на обезбеђивању 
пројектно-техничке документације за 
тај део цевовода”, каже Илија Пауновић, 
заменик председника општине Ћуприја.      
Реконструкција овог сегмента 
канализационе мреже важна је и за 
процес урбанизације и даљег развоја 
дела града од аутопута до Новог насеља, 
чије ће главно чвориште бити управо 
Улица Станоја Главаша. Извођачи 
радова су Водопривредна организација 
“Ћуприја” и ЈКП “Равно 2014”, а укупна 
вредност инвестиције, финансиране 
искључиво из општинских средстава, 
износи 16 милиона динара.
“Задатак Водопривредног предузећа 
је замена централних водова и израда 
прикључака за фекалну канализацију, 
а ЈКП “Равно 2014” ће у оквиру својих 
надлежности да изврши прикључење 
домаћинстава на водоводну мрежу. 
Средства за радове у Улици Станоја 
Главаша у потпуности су обезбеђена из 
општинског буџета, али општина Ћуприја 
интензивно сарађује са републичком 
Канцеларијом за јавна улагања на неким 
другим пројектима попут реконструкције 
целокупне водоводне мреже у граду”, 
нагласио је Илија Пауновић. Он је 
објаснио да је општина Ћуприја 
издвојила сопствена средства за израду 
катастра водоводне мреже, комплетне 
анализе водоводне мреже и пројектно-
техничке документације, а очекује се 

Илија Пауновић: Проширивањем канализационе мреже постављањем цеви већег попречног 
пресека решиће се један део проблема, а дугорочно посматрано мораћемо да решимо и проблем 
атмосферских вода које се уливају у систем фекалне канализације 
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“...И појави се она и пусти глас”
 

Најлепши поклон за Видовдан локална 
самоуправа је својим грађанима уручила у виду 
концерта младе воклане солисткиње Данице 
Крстић.
Чаробна Даница Крстић лепотом свог 
раскошног гласа и вансеријског талента 
очарала је ћупријску публику маестралним 
извођењем најлепших изворних песама. Већ 
са првим тоновима успела да измами и осмехе 
и сузе посетилаца, који су до последњег места 
испунили салу Мизичке школе. У пратњи две 
акустичне гитаре и клавира Даница је својим 
кристалним гласом испунила сваки кутак 
сале и показала како се музиком брижно 
чува традиција свога рода, али и негује 
традиционална балканска музика  
Даница Крстић је своу певачку каријеру започела 
је 2004. године када је као шестогодишња 
девојчица наступила на концерту Биљане 
Крстић. Ова рођена Крагујевчанка један је 
од најмлађих певача који је снимио трајне 
снимке за архив Радио Београда. Победница 
је  серијала “Шљивик”, а ове године остварила 
давнашњу жељу да своју земљу представља 
на песми Евровизије. Ето музиком се бави од 
малих ногу. Она је део њеног одрастања јер су 
јој родитељи били чланови КУД “Абрашевић”, у 
Крагујевцу.  Сада је Даница Крстић велико име 
српске и балканске традиционалне музике. 
Каже да јој је била част и задовољсрво што је 
баш за Видовдан наступила у Ћуприји, где има 
пуно пријатеља.

Свечана академија

Иако је због лошег времена свечана 
академија поводом овогодишњих 
Видовданских свечаности одржана у 
Музичкој школи уместо у порти манастира 
Раваница, то никако није умањило значај 
обележавања једног од најзначајнијих 
датума српске историје. Језгровит програм 
свечане академије на уметнички начин 
подсетио је присутне на значај Косовског 
боја, а својим вокалним умећем оплеменили 
су га чланови градског хора “Марги”. Глумачка 
трупа “Арт круг” маестрално је извела 
сценски приказ предкосовског дијалога кнеза 
Лазара и кнегиње Милице, који је испраћен 
громогласним аплаузом.
Свечану академију отворио је Илија 
Пауновић, заменик председника општине 
Ћуприја, нагласивши да је Видовдан не само 
дан великог страдања српског народа, него и 
дан велике победе. „Показали смо тада, као 
и много пута до сада да уједињени можемо 
да се супротставимо највећим претњама, 
да уједињени можемо да добијемо највеће 
битке. Историја је показала да стрпљењем, 
истрајношћу и јединством можемо да 
дођемо до најплеменитијег циља, а то 
је слобода”, истакао је у свом обраћању 
Пауновић. Он је рекао да се данас Србија 
суочава са свакодневним притисцима, али 
наш народ упркос томе показује све веће 
јединство и све више показује одлучност да 
се сачува мир и стабилност државе. “Ћуприја 

је град Ћупричана, али је и град оних који се 
овде школују, раде, који су се овде родили а 
живе далеко од свог завичаја, оних који воле 
Ћуприју”, наставио је Пауновић и закључио: 
“Пред нама је тежак задатак да ојачамо нашу 
Ћуприју, да се боље живи, да најбољи ђаци 
оду на студије и да се врате у родни град, да 
пронађу срећну будућност, да и они који се 
не школују даље пронађу срећну будућност и 
ту стварају породице, па и они који будућност 
пронађу на другом месту увек у срцу носе 
своју Ћуприју и Србију”.
Централни део манифестације био је 
посвећен најбољима, ученицима основних 
и средњих школа који су током школовања 
остварили изузетне резултате. Ове године 
вредним књигама награђено је осам ђака 
генерације. Ученици генерације су: Милена 
Станичић ОШ „13. октобар“, Милица 
Ђурђевић ОШ „Вук Караџић“, Вељко Матић 
ОШ „Ђура Јакшић“, Миљана Тодоровић 
Техничка школа, Андрија Бркић Медицинска 
школа, Нађа Бранковић Гимназија, Лука 
Стевановић ШОМО „Душан Сковран“, 
Стефанија Удицки Школа за музичке таленте.  
Књиге су уручене и 71 носиоцу Вукове 
дипломе, а награђено је и 13 ученика који 
су освојили једно од прва три места на 
републичким такмичењима. Први пут међу 
награђенима нашло се и двадесет двоје 
ученика Дома ученика средњих школа 
“Срећно”, који су на Републичкој домијади у 
културно-уметничком стваралаштву и спорту 
освојили три прве награде. 

“Нема дана без очињег вида, нити славе без Видовдана!” Ова народна изрека најбоље осликава значај државног              празника и његову дубоку урезаност у свест српског народа из много разлога. Један од њих је и узвишени чин 
погледа у будућност и даљину, који симболизује развој Србије са идејом коју је видео и следио кнез Лазар.                     Општина Ћуприја слави Видовдан пригодним програмом који повезује прошлост, садашњост и будућност са                        
традицијом и модерним виђењима. Тако је било и ове године. Међутим, временски услови диктирали су                                        одржавање програмских садржаја. Свечана академија са доделом награда најуспешнијим ученицима основних 
и средњих школа и концерт младе уметнице Данице Крстић одржани су 28. јуна у сали ШОМО “Душан Сковран”.
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“Нема дана без очињег вида, нити славе без Видовдана!” Ова народна изрека најбоље осликава значај државног              празника и његову дубоку урезаност у свест српског народа из много разлога. Један од њих је и узвишени чин 
погледа у будућност и даљину, који симболизује развој Србије са идејом коју је видео и следио кнез Лазар.                     Општина Ћуприја слави Видовдан пригодним програмом који повезује прошлост, садашњост и будућност са                        
традицијом и модерним виђењима. Тако је било и ове године. Међутим, временски услови диктирали су                                        одржавање програмских садржаја. Свечана академија са доделом награда најуспешнијим ученицима основних 
и средњих школа и концерт младе уметнице Данице Крстић одржани су 28. јуна у сали ШОМО “Душан Сковран”.
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припало је Светлани Радисављевић из Крушара. 
Најбржа плетиља била је ћупричанка Гордана 
Радојковић а друго и треће место припало је 
Радмили Миладиновић и Марини Михајловић 
из Сења. 

Наше златно доба

Актив жена “Наше златно доба” постоји 
од 2013. године а као пуноправно 
регистровано удружење постоје годину 
дана и већ са поносом носе титулу једног 
од најаактивниијих удружења оваквог типа 
у Поморавском округу. Тренутно окупља 
око 20 -ак жена различитих интересовања 
које повезује социјално хуманитарни рад, 
неговање културне баштине, традиције 
и обичаја као и очување старих заната 
и народних рукотворина. Велики део 
активности Актива жена је хуманитарног 
карактера што чланицама овог удружења 
причињава највеће задовољство. Радо 
су виђене у свим ћупријским основним 
школама и вртићима где су за све прваке 
и предшколце припремиле пригодне 
поклоне а по први пут су организовале 
посету ћупријској болници и нешто 
од својих рукотворина поклониле и 
болесницима.

Књижевно - поетско вече 
“Видовдан - јуче, данас, сутра”

“Српски народ је заветни, литургијски народ 
и његов завет је Косовски завет. Легенда 
о Видовдану уткана је у наш идентитет и 
није само пука историја! Када говоримо о 
косовском завету ми пре свега мислимо на 
подвиге светог кнеза Лазара и косовских 
јунака који су се одрекли земаљског зарад 
небеског царства. Нажалост, кад изговоримо 
те велике речи “небеско царство” већ ту 
настаје први проблем у његовом размевању”, 
каже културолог др Јован Јањић, у својој

беседи на тему “Косовски завет- српски 
савез са богом”. Др Јањић напомиње да 
када кажемо “небеско царство”, ми пре 
свега мислимо на борбу за највише духовне 
вредности и све оно на чему овај свет 
почива. “Косовски завет није самосвојан, 
већ своје упориште има у два века старијем, 
Светосавском завету. Свети Сава је духовни 
родитељ Срба и родоначелник свега светог 
у Срба. Он је установио чисту хришћанску 
веру и дао мерила на који начин би ваљало 
поступати како би као друштво напредовали. 
На тим темељима, свети Кнез Лазар чини 
подвиг на Косову, а кроз његово и јунаштво 
косовски х јунака ми дефинишемо Косовски 
завет”, каже др Јањић, наглашавајући да ако 
поштујемо нашу историју, која је изаткана 
на Косову кроз Косовски завет и раније кроз 
Светосавски завет, можемо рећи да смо ми на 
линији Новог завета те да  су Срби у савезу са 
самим Богом Исусом Христом. 
За појам “небеске Србије” везује се и синтагма 
о Србима као “небеском народу” и ево шта о 
томе каже др Јован Јањић: “Небески народ то 
није ништа имагинарно то значи да се боримо 
за највише духовне вредности. Србија је 
била најјача када су њени владари државне 
циљеве везали за небеске циљеве када су 
били у сагласју земаљског са небеским”, 
нагласио је културолог др Јован Јањић.
Поред др Јањића на тему Косовског боја 
говорио је и Стефан Стаменковић, историчар.

Прва смотра традиционалног 
стваралаштва жена

У оквиру видовданских свечаности у 
Ћуприји је по први пут организована Смотра 
традиционалног стваралаштва жена на којој 
је учествовало око 100 чланица сродних 
удружења из Поморавског и Расинског 
округа. У изложбеном простору око 15 
излагача оживело је дух старих времена кроз 
народне одевне предмете од природних 
материјала са ручно везеним мотивима.
Смотра је почела свечаним дефилеом 
учесница, а домаћице и организаторке

Актив жена “Наше златно доба” прошетале 
су руку под руку са својим гошћама главном 
градском улицом и похвалиле се лепотама 
свога града. “Културним и традиционалним 
манифестацијама, пре свега, чува се 
изворност и обичајна историја једног 
народа. Наш циљ је био да на основу старог и 
традиционалног развијамо ново и модерно”, 
каже Мира Здравковић, председница Актива 
жена “Наше Златно доба”. 
Позиву за учешће на смотри одазвала су 
се многобројна удружења жена која су на 
својим штандовима изложила само део 
својих рукотворина а међу њима су се 
нашле и вредне жене из Ћићевца, Ресавице, 
Јагодине и околних села. 
Највише интерсовања било за такмичење 
у брзом везу и плетењу у коме су према 
пропозицијама учествовале полазнице 
школе веза коју је Актив жена организовао на 
нивоу града и села. Деветогодишња Леонтина 
Керић из Исакова, била је најмлађа учесница 
такмичења у брзом везу. Најуспешнија 
међу везиљама била је Бранка Михајловић 
из Ћуприје, другопласирана Живадинка 
Миленковић из Мијатовца а треће место  

СВЕЧАНОСТИ 2018
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Општина Ћуприја награђена за иновативну идеју у оквиру 
пројекта “Локални развој отпоран на климатске промене”

РПГ

Општина Ћуприја добила је награду 
за иновативну идеју у оквиру пројекта 
“Локални развој отпоран на климатске 
промене”, који спроводе Министарство 
заштите животне средине и програм 
Уједињених нација за развој уз подршку 
глобалног фонда за животну средину. 
У оквиру изазова отворених података, 
јединице локалних самоуправа позване 
су да поднесу своје предлоге иновативних 
идеја и решења за унапређење управљања 
подацима од значаја за борбу против 
климатских промена на нивоу локалних 
самоуправа. На јавни позив пристигло је 
15 пријава из целе Србије, а након стручне 
и техничке евалуације изабрано је осам 
најбољих, међу којима је и идејно решење 
општине Ћуприја.  

Назив пројекта чији је носилац општина 
Ћуприја је “Стварање репозиторијума 
енергетске ефикасности материјала, 
јавних објеката и домова”, а има за циљ 
да грађанима покаже користи енергетски 
ефикасних материјала и градње стварањем 
платформе која би понудила конкретне 
прорачуне исплативости примене 
енергетски ефикасних материјала у 
њиховом дому. Почетком 2019. комисија 
ће проценити који су градови и општине 
остварили највећи напредак у развоју 
иницијалних идеја кроз конкретне 
пројекте. Најбољи ће добити средства за 
имплементацију предложених пројеката 
уз примену информационог система 
за управљање подацима од значаја за 
климатске промене.

РПГ

РАВАНИЦОМ КРОЗ ЋУПРИЈУ
Горан Пузовић, генерални директор Јавног водопривредног предузећа “Србијаводе”, обишао завршне 
радове на регулацији корита реке Раванице кроз град “У овој фази уређење корита Раванице 

обухватило је подизање бедема на 
најкритичнијим тачкама кроз град, као и 
чишћење регулисаног корита реке. Вредност 
досадашњих радова је око 30 милиона 
динара, док је за редовно одржавање и 
чишћење акумулације у овој години одвојено 
између 12 и 15 милиона динара”, нагласио 
је овом приликом Горан Пузовић и додао 
да ће током наредне године бити санирано 
и ушће Раванице у Велику Мораву, чиме 
ће комплетан водосистем кроз град бити 
доведен у безбедно стање.
“Паралелено са овим радовима покушаћемо 
да урадимо још нешто везано за естетику 
и силазак људи на реку, како би Ћупричани 
своје две реке могли да користе током летњег 
периода а нарочито пецароши којих, како 
видим, има у великом броју, и који су наши

највећи чувари река”, додао је Пузовић.
Општина Ћуприја већ годинама има добру 
сарадњу са Јавним водопривредним 
предузећем “Србијаводе” и настојаћемо да у 
будућем периоду та сарадња буде још боља, 
нагласио је  Нинослав Ерић, председник 
општине Ћуприја. “Све што је договорено 
се реализује а ово је била прилика да 
разговарамо и о неким будућим пројектима 
и плановима који се односе на изградњу 
новог моста на Великој Морави. Срећан сам 
што ћемо напокон добити нови изглед корита 
Раванице, које се више од 20 година није 
одржавало онако како је требало. Уз подршку 
ЈП “Србијаводе” Ћуприја ће бити безбедан и 
леп град”, нагласио је Ерић.
Директор Пузовић осврнуо се на све већи 
проблем загађења водотокова који, како 
каже, све чешће личе на депоније смећа. Он 
је најавио низ мера за њихово одржавање и 
истакао значај развијања еколошке културе 
код сваког грађанина. 
Поред представника локалне самоуправе 
радове на Раваници обишли су и представници 
извођача радова, Водопривредног предузећа 
“Ћуприја”.РПГ
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Средства Министарства правде за ћупријску просвету и културу

објашњава Дарко Миљанић, директор 
Гимназије. 
“У Министарству правде су инсистирали да 
добијена средства наменимо тачно за оно 
што је у пројекту наведено, тако да смо се 
затим обратили Министарству просвете са 
апелом за пренамену. Они су нам изашли 
у сусрет, па ћемо тај новац употребити да 
докупимо још клупа и столица и тако до краја 
заменимо дотрајали школски намештај.” 
За средства до којих је Министарство правде 
дошло наплатом одлагања казни у процесима 
кривичног гоњења, а која су ове године 
достигла 445 милиона динара, поднето је чак 
1336 пројеката, а одобрено десет пута мање. 
Народна библиотека “Душан Матић” нашла 
се међу свега три библиотеке из целе Србије 
којима је додељен новац. 
“Наш пројекат се зове “Вечито млади”. 
Решили смо да средимо део дворишта који 
ћемо претворити у летњу сцену и на тај 
начин проширимо капацитете библиотеке. У 
Министарству правде је приређен леп пријем 
за све добитнике средстава, на ком је уговоре 
уручила лично министарка Нела Кубуровић. 
Сада је још остало да се спроведу одређене 
процедуре које претходе трансферу новца, 
и након тога крећемо са радовима”, каже 
Љиљана Ђорђевић, директорка библиотеке. 

ОШ “Вук Караџић”, Гимназија и Народна 
библиотека “Душан Матић”добитници 
су средстава прикупљених по основу 
одлагања кривичног гоњења, односно 
опортунитета. 
Ове образовне и културне установе тако 
су се сврстале у ред 130 институција 
изабраних на конкурсу који Министарство 
правде расписује трећу годину заредом, 
са циљем пружања финансијске подршке 
пројектима од највећег јавног интереса у 
области социјалне политике, здравства, 
просвете, културе и хуманитарног рада. 
Добитници средстава потписали су уговор 
са министарком правде Нелом Кубуровић, 
након чега могу несметано да приступе 
реализацији пројеката, који се односе на 
адаптацију простора и набавку наставних 
средстава. 
“Ми ћемо од добијених средстава набавити 
“паметне” табле, пројектор и лаптоп 
који су потребни за њено коришћење. 
Пошто смо прешли на кабинетску наставу, 
крајњи циљ нам је да у перспективи све 
кабинете опремимо “паметним” таблама, 
како би се убудуће из свих предмета 
наставни садржај презентовао управо на 

овај начин, који је одобрило Министарство 
просвете. За почетак ћемо опремити пет 
учионица, четири у матичној школи и једну 
у подручној школи у Крушару, а у току је и 
обука наставног кадра за нови начин рада”, 
рекла је Весна Вијоровић, директорка ОШ 
“Вук Караџић”.  

    
Гимназија је са истим пројектом, који се 
односи на набавку лабораторијске опреме 
и опремање кабинета, аплицирала код 
Министарства правде и Министарства 
просвете, а игром случаја десило се да је 
пројекат одобрен на обе стране. Постигли 
смо договор са Министарством просвете 
о пренамени средстава, како би обе 
финансијске инјекције биле искоришћене, 

РПГ

ПЛАСТИКОМ ДО ПОВЛАСТИЦА

РПГ

Поморавски пензионери добили картице

После Београда и Новог Сада, пензионери 
са територије Поморавског округа, њих 
50 700,  моћи ће да у својим испоставама 
Фонда за пензијско и инвалидско

осигурање подигну пензионерске картице. 
“Своје персонализоване картице 
пензионери могу да преузму када то 
њима одговара, без ограниченог рока 
до када ће расподела трајати”, каже 
Виолета Тодосијевић, директорка 
филијале Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање у Ћуприји, и 
додаје да ће, чим прође први ударни талас 
расподеле, за тешко покретне пензионере 
бити организована достава на кућну 

адресу.
Картица је пластична и садржи само име 
и презиме корисника, регистарски број и 
назив филијале где прима пензију. На њеној 
полеђини се налази податак да се може 
користити за доказивање статуса пензионера 
и да важи уз лични идентификациони 
документ.  На тај начин ће пензионер увек 
моћи да докаже свој статус, где год да се 
нађе, а поред тога картицом ће моћи да 
оствари попусте који се најстаријима нуде у 
многим продавницама. 
Право на пензионерску картицу имају 
корисници пензија, корисници права на 
привремену накнаду на на основу друге 
и треће категорије инвалидности, као и 
инвалидна деца - корисници привремене 
накнаде. Након израде и расподеле 
пензионерских картица тренутним 
корисницима пензија приступиће се изради 
овог документа и за нове кориснике. што се 
односи на оне који су укључени у исплату 
после 26. фебруара 2018. године. Надаље, 
свако ко се буде пензионисао током 2018. и 
сваке наредне године добиће своју картицу 
уз решење о пензионисању. напомињу у 
Фонду за пензијско и инвалидско осигурање.   

ЕЛЕКТРОНСКИ 
РЕЦЕПТИ
Папирни рецепти одлазе у прошлост за 
пацијенте са хроничним обољењима, јер 
убудуће неће морати да долазе сваког месеца 
по редовну терапију код свог изабраног 
лекара у Дом здравља. 

Овакав систем издавања рецепата смањиће 
гужве и олакшаће пацијентима да не морају 
месечно да заказују термин само за рецепте. 
Први наредни пут када дођу код изабраног 
лекара добиће папирни рецепт на коме ће 
бити означена терапија за наредних неколико 
месеци, са а тим папирним рецептом ће 
потом отићи у било коју апотеку и подићи 
редовну месечну дозу лекова. Исти принцип 
важиће до краја назначеног периода, тако да 
ће сваког месеца у исто доба пацијенти моћи 
да подигну прописану терапију уз приложену 
здравствену књижицу – поручују из Дома 
здравља.

На овај начин најстарији суграђани моћи ће да остваре 
разне попусте који се нуде у трговинама најразличитије 
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ДРУШТВО ПЧЕЛАРА “РАВАНИЦА-НЕМАЊА”

Новоформирано друштво пчелара 
“Раваница-Немања” одржало је 
састанак на коме су сумирани резултати 
досадашњих активности и направљен 
оквирни план рада за наредни период. 
Ово удружење, које броји око 60 
чланова, до сада је учествовало на 
Светском дану пчела, који је обележен 
одржавањем едукативне радионице за 
децу предшколског и школског узраста 
у центру града, а затим и на “Данима 
гљива 2018”, где су имали свој штанд. 
“Постојеће друштво настало је спајањем 
два претходна, и са задовољством могу 
рећи да Ћуприја најзад има јединствено 
удружење пчелара, које се већ може 
похвалити бројем чланова. Такође 
имамо подршку општинског руководства 
које нам је изашло у сусрет уступањем 
једне мање канцеларије и сале за 
састанке у Другој месној заједници, тако 
да сада имамо седиште. Радионица за 
Светски дан пчела наишла је на велико 
одушевљење деце и њихових наставника, 
а наш штанд на “Данима гљива” привукао 
је велику пажњу љубитеља пчеларства”, 

каже Иван Јовановић, члан управног одбора 
Друштва пчелара “Раваница-Немања”. 
Друштво пчелара “Раваница-Немања” 
редовно се састаје у просторијама Друге 
месне заједнице сваког четвртка. Осим 
просторија за рад, захвалност локалној 
самоуправи, како кажу, дугују и за 
бескаматне кредите за набавку опреме. 
“Реч је о кредиту у износу од двеста хиљада 
динара, који је нарочито важан за пчеларе 
почетнике, јер општина Ћуприја покрива 
трошкове камате, а сам пчелар исплаћује 
само главницу. Помоћу тог новца може се 
набавити потрошни материјал попут сатних 
основа или средстава за заштиту пчела, а у 
другој фази препоручљиво је да се искористи 
кредит Фонда за развој пољопривреде, 
намењен даљем развоју пчеларске опреме, 
нових кошница и обогаћивању пчелињака”, 
објашњава Иван Јовановић.      
Ћупријски пчелари своје етикетиране 
производе још увек продају индивидуално, 
а сви они који би желели да се увере у 
квалитет меда са овог подручја, могу се 
обратити друштву пчелара “Раваница-
Немања”. 

Постојеће друштво настало је спајањем два претходна, тако да Ћуприја сада има 
јединствено удружење које се већ може похвалити значајним бројем чланова

Завршним турниром одиграним у 
КПЗ Ћуприја заокружена је “Шаховска 
пролећна лига 2018”. Екипа ОШК 
“Слога” из Деспотовца, Геронтолошког 
центра и “Каблова” из Јагодине, ОШК 
“Параћин”, ШК “Раднички-Субнор” из 
Ћуприје и организатора КПЗ, још једном 
су одмериле снаге у игри на 64 поља, а 
финално, пето коло, као и претходна 
играло се по Бергеровом систему, 
односно по принципу “свако са сваким”. 
“Прво коло Шаховске пролећне лиге 
играно је марта месеца такође у 
просторијама КПЗ, који се показао као 
веома добар организатор и домаћин. 
Идеја је да се следеће године на списку 
учесника нађе нека женска екипа и 
пар тимова из сеоских клубова, како 
би такмичење било разноврсније и 
интересантније”, открио је Слободан 
Радосављевић, шаховски FIDE мајстор и 
судија финалног турнира.  
Као апсолутни победник свих турнира, 
са освојених 10 бодова, екипа ”Каблова” 
из Јагодине још пре финала осигурала 
је титулу првака “Шаховске пролећне 
лиге 2018”. Много више узбуђења и 
неизвесности до последњег потеза 
донела је борба за друго место између 
ШК “Раднички-Субнор” из Ћуприје и 
Геронтолошког центра из Јагодине, 
у којој су превагу однели Ћупричани 

и тако се изборили за 
епитет вицешампиона, а 
Геронтолошком центру је 
припало треће место. Свим 
екипама уручене су захвалнице 
за учешће, а такмичарима три 
првопласиране екипе пригодне 
награде, медаље и наравно 
пехари. 
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СВЕ ЗА НАЈМЛАЂЕ МИНИ ОЛИМПИЈАДА
На градском стадиону одржане су “Мини 
олимпијске игре”, спортско-забавно 
такмичење малишана из вртића ПУ 
“Дечија радост”. По угледу на праве 
репрезентативце, носећи мајице  у 
бојама својих тимова, атлетском стазом је 
продефиловало више од 200 предшколаца 
који су се надметали на полигону 
спретности прилагођеном њиховом 
узрасту и способностима. Овај празник 
спорта приређен је као пратећи догађај 
обележавања великог јубилеја 50 година 
постојања и рада установе.
“Циљ ове манифестације је да се 
наши најмлађи упознају са спортом, 
олимпизмом, такмичењем и здравим 
начином живота. Одмеравањем снага 
у оквиру различитих дисциплина 
указујемо на значај неговања спортског 
и тимског духа, колективног залагања 
и другарства”, истакнуто је на отварању 
Мини олимпијаде.      
И мада је на снази било олимпијско гесло 
“Важно је учествовати”, најбољима су, 
како то и доликује, додељене медаље. 
Организовати једну овакву манифестацију 
није нимало једноставно, а за беспрекорно 
обављен задатак треба захвалити труду 
и залагању читавог колектива ПУ “Дечија 
радост”, на челу са директорком Снежаном 
Илић. “Квалитетним тимским радом 
заслужили смо поверење родитеља, јер на 
прави начин водимо рачуна о правилном 
развоју њихове деце. Посебна захвалност 
иде на рачун локалне самоуправе за 
несебичну подршку свих ових година”, 
поручили су из ПУ “Дечија радост”.

Предшколска установа”Дечија радост” 
постоји већ педесет година. Основана 
је 1968. при Самоуправној интересној 
заједници  за дечију заштиту, у саставу 
тадашњег Центра за социјални рад. Први 
објекат је био вртић “Бамби” у коме 
је у почетку било 50 места, а касније 
је дограђен и његов капацитет данас 
износи 150 места. Почетком седамдесетих 
изграђен је вртић “Шећерко” на Славији, а 
убрзо затим вртић “Лептирић”. Половином 
осамдесетих година, 1987. са радом је 
почео и вртић “Невен”. Осим ова четири 
објекта у граду, у оквиру ПУ “Дечија 
радост”, која садашњи назив носи од 1975. 
године,  раде и вртић “Петар Пан” у Јовцу 
и вртић “Полетарац” у Мијатовцу. У овим 
објектима организован је целодневни 
боравак, као и припремни предшколски 
програм. ПУ “Дечија радост” сопствене 
објекте има и у Крушару, Батинцу и Вирину, 
а у Супској, Сењу, Паљану, Иванковцу, 
Бигреници и Исакову ова установа за 
своје активности користи просторије 
основних школа. Тренутно у установи 
борави преко 700 деце узраста до седам 
година, а припремно предшколским 
програмом покривени су сви полазници са 
територије општине Ћуприја. ПУ “Дечија 
радост” броји 102 запослена, од чега 
њих 62 ради на пословима васпитања и 
образовања. Поред редовних активности, 
карактеристика ове установе су  јавне 
манифестације, приредбе, изложбе, 
позоришне представе и карневали, који 
увек изазивају велику пажњу.

све своје обавезе на време. На крају, 
ту је и она стандардна мука кад купац 
константно касни шест или осам месеци 
а онда плаћа редовно. Купац полази од 
максиме да је краљ, јер се налазимо у 
хипер конзумеристичком друштву, па су 
му и потребе „краљевске”.
Држава је задњи део четвороугла. 
Предузетник је разуме кроз институцију 
државног службеника, и кроз саму суму 
фискалних давања коју његов бизнис 
носи. Уколико је он сетован кроз време, а 
државни службеник је у времену, велика 
је вероватноћа да ће доћи до сукоба. 
Предузетник није ни по вокацији ни по 
опредељењу бирократа. Што се тиче 
цифара, ту су ствари свакако јасније. Са 
њима предузетник не сме да буде у сукобу. 
Другим речима, ако не зна да рачуна 
његов бизнис ће завршити на сметлишту 
брже него што може да претпоставља.

На тему предузетништва написано је на 
хиљаде текстова. Неки текстови су заиста 
вредно штиво, и свакако би требао да их 
прочита свако ко се бави предузетништвом 
или планира да заплови овим водама. 
У тим текстовима можемо наћи да је 
предузетник иноватор, лидер, мотиватор, 
понегде стратег који  је храбрији него 
други, да је практичан и непоколебљив.
Понекад је искварен, непоштен, превише 
оријентисан према профиту. Не занимају 
га други људи, за екологију не мари, а за 
озбиљну литературу нема времена.
Предузетник се увек налази у својеврсном 
четвороуглу. Први угао представљају 
његови запослени(ако их има). Он брине 
о задовољству запослених, о њиховој 
продуктивности, радном учинку, као и о 
њиховој лојалности. Предузетник гледа 
на профит као целину, а запослени има у 
фокусу своју зараду. Управо у том вечном 
сукобу света рада и капитала, налази се 

тачка неразумевања између ове две групе 
људи.
Други угао предузетника јесу добављачи. 
Добављачи би желели да им се плати 
авансно, а предузетник би хтео да валута 
плаћања буде што дужа. Често се дешава 
да су добављачи и сами условљени неким 
роковима. Код услуга добављача се неретко 
дешава да оне нису довољно опипљиве, да 
су скупе, а да немају неку одмах видљиву 
употребну вредност. Дешава се и да се 
добављачи не придржавају рокова. 
Купци су трећи угао овог четвороугла. Они 
су често незадовољни, очекивања су им 
често превелика, а што се мање разумеју у 
производ или услугу која им се испоручује 
то су више незадовољни или имају 
максималистичке захтеве. Предузетнику би 
сви купци требали да буду исти,али често 
није тако, јер и није могуће да буде . Купци 
који не плаћају на време, не могу имати 
исти третман са купцима који измирују 

Пола века постојања ПУ “Дечија радост”

КОЛУМНА
Пише: Синиша Милутиновић
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расписивање јавне набавке за концесију. 
До почетка школске године би требало да 
имамо изабраног концесионара који ће 
у наредних пет година обављати услуге 
линијског превоз ка сеоским срединама, у 
оквиру ког ће бити организован и превоз 
ученика, уместо досадашњег школског 
превоза који је био једна од највећих 
ставки у финансијским плановима школа”, 
наглашава Ђорђе Нешковић.

Период летњег распуста по обичају биће 
искоришћен за радове на санацији и 
реновирању делова школских објеката, који 
ће бити спремни за почетак нове школске 
године. Тренутно је актуелно реновирање 
санитарних просторија у Медицинској 
школи, а уследиће завршетак радова у 
“Косој сали” у Гимназији, санација крова на 
Техничкој школи и финализовање процеса 
легализације главног објекта ове образовне 
установе. 
Од Нешковића смо сазнали да је једна 
од школа у које локална самоуправа има 
намере да улаже у наредном периоду и 
ШОМО “Душан Сковран”, као школа од 
вишеструког значаја за општину која је дуги 
низ година, нажалост, била запостављена. 

Чланови Општинског већа на 44. редовној 
седници једногласно су усвојили Одлуку 
о изменама финансијских планова 
основних и средњих школа, којима је, 
између осталог, у појединим образовним 
установама са територије општине Ћуприја 
до краја године предвиђено спровођење 
гасификације. Овај акт надовезује се 
на предлог Одлуке о ребалансу буџета 
општине Ћуприја за 2018. годину, који је 
Скупштина изгласала крајем маја, према 
коме је локална самоуправа определила 
средства за ове сврхе.
“Највећи пројекат који нам предстоји у 
наредном периоду јесте гасификација у 
ОШ “Вук Караџић”, ОШ “Ђура Јакшић” и 
Гимназији, док је у ОШ “13. Октобар” већ у 
току прелазак на систем грејања на пелет. 
Гасификација ће по убрзаном поступку 
бити спроведена до почетка грејне сезоне 
или најдаље до краја календарске године”, 
каже Ђорђе Нешковић, општински већник 
за просвету.
Трајно решавање питања грејања део 
је активности локалне самоуправе на 
побољшавању енергетске ефикасности 
зграда школа. “Тај процес надаље 
ће обухватати замену столарије и 
термоизолацију фасаде тамо где још није 
извршена. Ставка која је, поред грејања, 
до сада изискивала највише новца јесте 
превоз ученика, али и тај проблем ћемо 
ускоро успешно превазићи”, објашњава 
Ђорђе Нешковић.
Питање превоза ученика биће решено 
концесијом и тај посао би требало 
да буде завршен до почетка школске 
године. “Скупштина општине изгласала 
је изглед концесионог акта и у току је 
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школске награде и највећег признања које 
се у Србији додељује за изузетан успех у 
школовању”, истакла је овом приликом 
директорка Маринковић. Тешко је било 
одабрати најбољег од најбољих. Титула 
ђака генерације припала је Андрији 
Бркићу, ученику 4/2 разреда који је поред 
одличног успеха освојио и треће место 
на Књижевној олимпијади. Школа се ове 
школске године потрудила да будуће 
академце награди и вредним књигама. Са 
пуно емоција од најуспешније генерације 
опростили су се наставници и разредне 
старешине, који су им честитали на 
досадашњим резултатима и пожелели 
будућност обележену ништа мањим 
успесима.

Традиционалном свечаношћу која 
се организује у част завршетка 
четворогодишњег школовања ученика 
и доделе награда најбољима од њих, 
Медицинска школа испратила је још једну 
генерацију матураната која је својим 
резултатима оставила снажан печат у 
богатој историји ћупријске школе. 
Присутне госте је поздравила, а награђеним 
ученицима у име колектива честитала 
директорка школе Зорица Маринковић, 
истичући да је ово заиста била посебна 
генерација, те да је свих 160 ученика 
својим марљивим радом и залагањем и 
постигнутим успехом допринело да ово 
буде најуспешнија генерација ученика 
од самог оснивања школе.  Истакнута су 
имена 14 најбољих ученика који су током 

досадашњег школовања постигли изузетне 
резултате и средњу школу завршили као 
најуспешнији у својој генерацији. 

“То су пре свега ученици који су из свих 
наставних предмета имали одличан успех 
и примерно владање. Ти ученици су 
добитници Вукове дипломе, најпрестижније 

СПОРТСКО ВЕЧЕ  
У ЂУРИ 
Поводом краја школске године у 
дворишту ОШ “Ђура Јакшић” приређено 
је спортско вече за ученике од петог до 
осмог разреда, на ком је одржан турнир у 
одбојци за девојчице и турнир у фудбалу 
за дечаке. ОШ “Ђура Јакшић” важи за 
образовну установу која доста полаже 
на физичку активност и правилан развој 
деце, а резултати тог залагања видљиви су 
кроз велико интересовање ученика за ово 
такмичење. 

“Они осим турнира за дан школе, током 
школске године немају прилике да одмере 
снаге на организованим спортским 
такмичењима, а број пријављених 
екипа управо указује да им то очигледно 
недостаје”, каже наставник физичког 
васпитања Зоран Митић.   
Иако важе за припаднике генерација које 
своје слободно време радије проводе 
за рачунаром него напољу, учесници 
спортске вечери мишљења су да изузеци 
ипак постоје, и да би овакве турнире 
требало чешће организовати. 
Победници спортске вечери били су 
ученици подручног одељења у Јовцу, 
чија су се одбојкашка и фудбалска екипа 
окитиле титулом најбољих.  

РПГ

Ђорђе Нешковић: Основни циљ промене система грејања у 
школама је уштеда и повећање енергетске ефикасности

РПГ



категорија учесника у саобраћају. Сво знање 
стечено у току припрема за ово такмичење 
биће им врло корисно када сутрадан буду 

постали возачи аутомобила.”
У екипној конкуренцији треће место 
освојили су ученици ОШ “Вук Караџић”, 
друго место припало је ученицима ОШ 
“Ђура Јакшић”, док су се титулом најбољих 
познавалаца саобраћајних прописа окитили 
ученици ОШ “13. Октобар”. 
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ДОДЕЛА НАГРАДА НАЈБОЉИМА
Ћупријски основци свашта знају о саобраћају

У ОШ “13. октобар” додељене су награде 
најуспешнијим учесницима општинског 
такмичења “Шта знаш о саобраћају” 

Према пропозицијама надметања у 
знању о саобраћајним прописима које је 
намењено ученицима основних школа, 
учествовале су три старосне категорије 
у мушкој и женској конкуренцији, од 
којих је најмлађа решавала тест, а за оне 
нешто старије поред теоријског био је 
предвиђен и практични део на полигону 
спретности. По већ устаљеном обичају 
прва награда за ученике старијих разреда 
који припадају такмичарској Ц категорији 
био је бицикл, а овогодишњи добитници 
су Ема Зоњић и Матеја Радевић из ОШ 
“13. Октобар”. Освајачи првог и другог 
места свих категорија представљали су 
општину Ћуприја на окружном такмичењу 
у Параћину, где је освојено треће место 
у екипној конкуренцији. Примарни циљ 
такмичења је едукација.
“Наша деца су већ од поласка у школу 
учесници у саобраћају као пешаци, а већ 
сада многи од њих су и бициклисти, и стога 
морају да знају своје обавезе и правила 
која поштујемо сви ми. С друге стране, кроз 
ово такмичење тежимо да им развијамо 
такмичарски, али и колективни дух, јер 
у првој фази су се борили свако за своју 
школу, али већ на окружном такмичењу 
циљ је био што бољи пласман општине 
Ћуприја”, објашњава Дејан Ристић, члан 
локалног Савета за безбедност саобраћаја.        
Освајачима прва три места у Б категорији 
додељени су брзиномери, док су најмлађи 
добили предње светло за бицикл. 
“Награде су ту као једно лепо подстицајно 
средство, а најважније је да код деце 
развијамо саобраћајну културу и свест на 
време”, наставља Дејан Ристић:
“Сведоци смо тога да имате основце од 
12-13 година који возе скутере и мопеде 
по граду, а то је већ једна озбиљнија 

На пригодној свечаности у ОШ ” Вук 
Караџић” додељену су дипломе и књиге 
најуспешнијим ученицима, носиоцима 
Вукове дипломе и ученицима који 
су остварили запажене резултате на 
многобројним такмичењима током свог 
осмогодишњег школовања. 

Ове године школовање је са највишим 
признањем, Вуковом дипломом, 
завршило осморо ученика, а титулу ђака 
генерације понела је Милица Ђурђевић. 
“Нисам се у почетку надала титули 
ђака генерације али су успеси које сам 
постизала и у школи и на многобројним 
такмичењима очигледно пресудили да 
будем најуспешнија у својој генерацији. 
Планирам да школовање наставим у 
ћупријској Гимназији, након чега ћу 
донети одлуку куда даље”, каже Милица. 
О својим одликашима и разредне 
старешине и директорка школе Весна 
Вијоровић имали су само речи хвале, и 
пожелели им да током даљег школовања 
имају ништа мање успеха него као до сада.

 
“Презадовољни смо резултатима које 
су ученици постигли на свим нивоима 
такмичења. Ове године освојили смо и 
треће место на републичкој Књижевној 
олимпијади. Свакој, па и овој генерацији 
малих матураната желим пуно успеха у 
даљем школовању, да нас представљају и 
убудуће у најбољем светлу, и да се након 
завршених студија сете школе у којој 
су стицали прва знања”, рекла је Весна 
Вијоровић, директорка школе.

ОШ “13. октобар” поред врхунских резултата 
које ученици постижу у оквиру обавезне 
наставе може да се похвали ништа мањом 
успешношћу када су ваннаставне спортске 
активности у питању. Већ по традицији 
последњи дан школске године одвојен 
је за спортске активности и необавезно 
дружење ученика, и прилика је да се 
најуспешнијим ученицима који су остварили 
запажене резултате у  разним спортским 
дисциплинама у појединачној и екипној 
конкуренцији доделе дипломе и медаље. 
Учитељица Катарина Милановић још једном 
је истакла значај ваннаставних активности и 
важност учествовања ученика на спортским 
такмичењима за развој њихове личности. 
Вредно је напоменути да су ученици нижих 
разреда ове године постигли одличне 
резултате на мини спортским играма и 
пласман на окружно такмичење где су 
поражени од актуелних државних првака, 
екипе Параћина. У појединачној конкуренцији 
највише успеха имали су у бацању вортекса, 
а ове године први пут су се опробали и у 
хокеју на трави, за који је владало велико 
интересовање. 

ВЕЛИКО 
ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА 
ХОКЕЈ НА ТРАВИ

РПГ
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СРПСКА МИТОЛОГИЈА
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Друштва за неговање традиције “Петрус” из 
Забреге и Књижевног клуба “Душан Матић” 
из Ћуприје.
“Сваки је човек кројач своје судбине. 
Иако неко на небу чврсто држи конце 
ми сами одређујемо како ћемо ићи 
кроз живот. Окрене се точак судбине, 
па се на главу човека свали оно чему се 
никад није надао. Али људи је много. 
Колико и звезда на небу изнад нас. 
Неки послушају, неки не. Сваки човек је 
јединствен, на себи својствен начин.”
                                                                                                    
“Зов крви”, Милена Стојановић

ДОГАЂАЈИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ БИБЛИОТЕКЕ

18. јул 2018.
КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ
Омаж ћупријским књижевницима
Библиотека „Душан Матић“ у 17 часова
25. јул 2018.
Промоција књиге „Притајено зло“
Библиотека „Душан Матић“ у 17 часова
7. август 2018.
Поетско вече са Евицом Миленковић Милић
Промоција „Три збирке у једној ноћи“
Библиотека „Душан Матић“ у 17 часова
22. август 2018.
Промоција књиге „Оклеветана књижевност“
Аутор Борис Булатовић
Библиотека „Душан Матић“ у 17 часова

У Народној библиотеци “Душан Матић” 
представљена је трилогија “Пророчанство 
богова” ауторке Милене Стојановић, 
списатељице из Параћина. Присутнима су 
представљени романи “Петрушки змај” и 
“Зов богова” а трећи, последњи наставак 
трилогије, према речима ауторке, биће 
ускоро завршен и представљен крајем 
октобра на Сајму књига у Београду. 
Радња трилогије одвија се на нашим 
просторима у оквирима  Петрушке 
области, а читаоци ће поред древних 
пророчанстава изречених од самих 
словенских богова, имати прилике да се 
упознају са чудним бићима из словенске 
митологије и прелепим описима природе 
и старих обреда. “Србија и њена историја, 
вера и обичаји одувек су били место где су 

тесно повезани и где се  преплићу историја, 
мит и магија. Словенска митологија је део 
наше традиције и то су обичаји са којима 
смо упознати, а које су наши стари јако 
поштовали”, каже ауторка. 
Начин на који су историјски и митолошки 
јунаци у нашем стваралаштву повезани 
и окренути једни ка другима често чини 
да се не разликује јава од маште, стоји у 
рецензији романа.
Инспирација за писање оваквог жанра 
ауторки су била најпознатија дела овог 
популарног жанра попут “Харија Потера” 
и “Господара прстенова”, која су за кратко 
време постала бестселери. Миленине 
приче објављене су у многобројним 
зборницима, магазинима и порталима и 
преведене на више језика. Ауторка је члан 

У Народној библиотеци “Душан Матић” представљена трилогија “Пророчанство богова” 

РПГ

ДРАГУЉ У ПОМОРАВСКОЈ КРУНИ – ХОР “ДАР”

сведоче многобројне награде и признања 
са реномираних такмичења у земљи и 
иностранству. Иако хор чине деца узраста 
од 5 до 18 година пројекат “На радару” 
намењен је пре свега новим, узрасно 
старијим члановима, а поред певача на 
сарадњу су позвани и свирачи.

Пре пуних седам година на музичкој 
сцени Поморавља појавио се хор “Дар”. 
Амбициозна диригенткиња хора Маја 
Нешић успела је да у време када се 
хорском певању поклањало све мање 
пажње под своје музичке скуте окупи 
децу која су своје слободне време са пуно 
жара проводила вежбајући различите 
музичке жанрове, и лагано крчила пут ка 
данашњим успесима којима овај мали-
велики хор може да се похвали. 
И када су им границе Параћина постале 
тесне, своје песме пренели су другарима из 
Ћуприје и данас су један од најуспешнијих 
мешовитих дечијих хорова у земљи за који 
се надалеко чуло и ван њених граница. 
Њихов репортоар не заснива се само на 
забавним дечијим песмама, већ су своје 
гласовне границе сваке године подизали 
за октаву више и показали да са ништа 
мање успеха могу да изводе популарну 
забавну и рок музику. 
“Пројекат “На радару”, који хор “Дар” 
припрема преко лета, подржала је 

општина Ћуприја, а по први пут опробаћемо 
се у извођењу домаћих рок музичких нумера 
од 60-их па до данас. Биће то својеврсни 
музички рок времеплов, а концерт је 
планиран за новембар”, каже Маја Нешић.
Хор “Дар”  је својим музичким, вокалним 
и техничким квалитетима достигао високе 
захтеве озбиљног музицирања, о чему 

Када су им границе Параћина постале тесне своје песме пренели су другарима из Ћуприје, и данас су 
један од најуспешнијих мешовитих дечијих хорова у земљи
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али и слике код којих везови чине 
колористичку и композициону целину.”     
 Дипломац Факултета примењених 
уметности на одсеку за дизајн текстила, ова 
млада уметница и друштвена активисткиња 
каже да поставка “Цртеж везом” представља 
фузију њена два највећа интересовања, а 
вез, који је њен хоби протеклих пет година, 
вешто је употребила као средство за слање 

ИЗ СРЦА И ДУШЕ

РПГ
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ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖ ВЕЗОМ

Крај школске године ШОМО “Душан Сковран” обележила је традиционалним 
концертом својих ученика

одређене поруке.
“Активизам је важан сегмент мог живота и 
нешто чиме се бавим, тако да сам гледала 
да кроз технику веза, која симболизује 
женски принцип и стваралаштво, нешто 
поручим. Рецимо, имам радове који се 
баве борбом против насиља у породици. 
Та моја извезена порука је некоме 
читљива, некоме не, зависно од тога ко 
слику посматра, али се ја трудим да буде 
разумљива свима, не само уметницима.”     
Вез можда јесте ручни рад који се типично 
везује за жену у патријархалном друштву, 
али ја сматрам да уз помоћ овог елемента 
традиционалног стваралаштва јака, 
самостална жена 21. века итекако може да 
изрази своју индивидуалност, закључила 
је Милена Крстић.

Везом се бавим откад сам завршила студије 
и самим тим ову технику не користим у 
традиционалне сврхе као рукотворину, 
већ као цртеж који употпуњује моје слике 
или текстилне радове. Конац користим као 
линију или као тачку, а та линија и тачка 
су елементи који, спојени, дају цртеж”, 
каже Милена Крстић чија је изложба под 
називом “Цртеж везом” 18. јуна отворена 
у галерији музеја “Хореум Марги-Равно”.
“Инспирацију црпим из многих извора. 
У поставци можете видети и радове 
који припадају активистичком везу, 
попут приказа Србије са и без ГМО који 
представља моје размишљање о томе 
да ли треба да користимо генетски 
модификовану храну, пејзаже где је цртеж 
везом само један од ликовних елемената, 

и друге.  Ово је једна од пет најуспешнијих 
година у 65 година дугој историји наше школе”, 
нагласио је Горан Стаменковић, директор 
Школе за основно музичко образовање 
“Душан Сковран”. 
Зграда Музичке школе деловањем различитих 
удружења и институција културе које своје 
програме спроводе под њеним кровом, попут 
Установе културе, градског хора “Марги”, хора 
“Дар”, КУД-а “Железничар”, свих основних 
и средњих школа, постала је права мала 
културна индустрија. Због тога је директор 
Стаменковић искористио прилику да се захвали 
свим пријатељима школе који су помогли 
куповину инструмената, свим родитељима на 
несебичној сарадњи и, наравно, наставницима 
који су својим пожртвованим радом, трудом 
и залагањем поставили нове темеље успеха 
Музичке школе “Душан Сковран”. 
У једночасовном програму наступили су 
најбољи од најбољих. Приказан је висок ниво 
музицирања који је потврђен наградама на 
бројним музичким смотрама. Овогодишњи 
завршни концерт први пут нису затворили 
чланови оркестра хармонике. Нису свирали, 
али јесу говорили. Из срца и душе још једном 
су се са пуно емоција захвалили и опростили 
од својих наставника на одсеку хармонике, 
захваљујући којима ће своје школовање 
успешно наставити у средњим музичким 
школама. 

Ђак генерације ШОМО “Душан Сковран” 
је Лука Стевановић, ученик завршног 
разреда на одсеку хармонике у класи 
професорке Соње Станковић. Ово 
ласкаво признање додељено му је на 
завршном концерту ученика ове школе, 
на коме су захвалнице и књиге додељене 

и ученицима који су током ове школске 
године постигли изузетне резултате на 
многобројним музичким фестивалима и 
такмичењима. 
“Желим да се захвалим свим ученицима 
који су нас на најлепши начин одвикли од 
трећих награда и навикли само на прве 
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ПРВИХ СЕДАМ ГОДИНА
Преко хиљаду мотоциклиста у дефилеу, 
више од три хиљаде посетилаца на 
концертима и безброј зантижељника 
који су за два дана обишли своје 
госте “преко моста”, биланс је 7. 
Интернационалног мото скупа, 
манифестације која је протекла без 
иједног инцидента, уз све речи хвале 
од гостију из свих крајева Србије и 
иностранства.  
За расположење у вечерњем делу 
програма “главни и одговорни” су били 
“YU grupa”, Младен Војичић Тифа и 
“Smak tribute band”, који су до дубоко 
у ноћ “прашили” на сцени и све нас 
подсетили зашто толико волимо звук 
електричне гитаре и доброг рокенрола. 
“Наступали смо на ћупријском мото 
скупу пре четири године, сећам се да је 
и тада било слично време али су утисци 
упркос томе били феноменални. Ова 
локација је јединствена -  поред саме 
реке, окружена природом, идеална за 
камповање и свирку. Овакви догађаји 
су, рекао бих, последњи бастиони рок 
музике”, рекао је легендарни Жика 
Јелић. 
“Мени је код вас супер, поготово што и 
сам возим мотор, а имам и пуно другара 
моторџија. Наш репертоар се састоји 
искључиво од “Смакових” песама, није 
посебно прилагођен мото скуповима, 
али је то генерално звук који воле 
бајкери”, каже Дејан Најдановић Најда, 
фронтмен  “Smak tribute bandа”.      
Иако је стално претила киша, прогнозе 
метеоролога ипак се нису оствариле, и 
мото скуп са душом успешно је завршен 
уз добру музику и дружење до ситних 
сати. Они који су 17. јуна зору дочекали 
на обали Мораве уморни, али пуног 
срца, подигли су руку у знак поздрава 
за успавани челични мост, а онда се 
латили друма. До следеће године.                

Густи облаци су 15. и 16. јуна дана 
прекрили небо изнад града на 
Великој Морави. Међутим, нису 
спречили више од две хиљаде 
бајкера из целе Србије и региона да 
се сјате на градску плажу. Неки од 
њих прешли су стотине километара 
на својим верним двоточкашима, са 
истим циљем: да буду део једне од 
најмасовнијих и најреномиранијих 
смотри мотоциклиста у нашој земљи 
и на Балкану.
Гости Ћуприје били су искусни бајкери 
који иза себе имају дугогодишњи стаж 
крстарења европским друмовима, 
али и они, нешто млађи, који су тек 
започели своје путешествије. Неки 
су први пут на излетишту крај Велике 
Мораве, други - повратници на мото 
скуп са душом, чији се добар глас 
далеко чује.
“Први пут сам у Ћуприји код мојих 
драгих пријатеља из МК “Iron 
bridge” и заиста немам речи. Људи 
су овде дивни, врло љубазни, 
добри домаћини, све је одлично 

организовано. Годинама сам пријатељ 
са ћупријским бајкерима, често смо 
се виђали на скуповима по Балкану, а 
ове године сам рекао себи да морам 
обавезно да их посетим и нисам се 
покајао”, каже Бојан из Цеља.
“Овде је нас дванаест, трећу годину за 
редом. Ћуприја нам је обавезна станица 
у календару путовања зато што је ово 
сигурно један од најбољих мото скупова 
на Балкану. Момци из МК “Iron Bridge” 
су наши другари, они често долазе код 
нас, тако да је ово узвратна посета”, 
објашњава Дарко из Бања Луке.      
“Прошле године сам био на мото скупу у 
Ћуприји и дивно сам се провео, па није 
било шансе да не дођем поново, да 
мало “обновим градиво”. Иначе, волим 
да долазим у Србију, али морам да 
кажем да је Ћуприја прелепо место. Код 
вас је добра организација, добра журка, 
добра храна, све како треба. Наравно, 
учествовао сам и у дефилеу јер је то 
нешто што се једноставно не пропушта”, 
нагласио је Драган из Македонског 
Брода.        

Интернационални мото скуп Мото клуба “IRON BRIDGE”

Ћуприја је престоница врхунских мотора, “тврдог” рок звука и најбољег провода на Балкану
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мајсторима ове игре.” 
Будућим шампионима противници су били 
један велемајстор и један интернационални 
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СПОРТ

НИКОЛА СТРУГАРЕВИЋ
Стонотениски клуб Банат из Зрењанина 
овогодишњи је освајач титуле у Супер 
лиги Србије за мушкарце. Зрењанинци су 
у финалној серији победили свог највећег 
ривала, Црвену Звезду резултатом 2:0, 
и након три године шампионски трофеј 
вратили у свој посед. За то што пети пут 
за протеклих девет година могу да се 
похвале звањем клубског првака Србије 
добрим делом треба да захвале младом 
Ћупричанину Николи Стругаревићу. 
“Ово је моја прва титула у каријери. Прва 
два дана нисам могао да верујем, поготово 
што смо једно финале већ изгубили баш од 
Звезде, а прошле године смо у полуфиналу 
испали од знатно слабије екипе, Бачке 
Паланке. Али ето, после много мука и 
тешке сезоне успели смо да дођемо до тог 
финала и освојимо титулу на коју чекамо 
већ три године.”
О томе колики је изазов представљао 
окршај са црвено-белима најбоље говори 
чињеница да обе екипе у својим редовима 
имају двојицу репрезентативаца. Један од 
њих је управо Никола Стругаревић, који 
објашњава да се у финалној серији водила 
оштра борба за сваки поен.  “Црвена 
Звезда и Банат се последњих девет година 
смењују на месту шампиона Србије, то је 
најљуће ривалство у свету стоног тениса 
и зато је финална серија била неизвесна 
до самог краја. У Зрењанину је било баш 
тесно, 4:3 за нас, и након тог тријумфа смо 
са великим самопоуздањем допутовали 
у Београд. У другој серији смо Звезду 
победили са 4:1, и судећи по резултату 

делује као да је било лако, али верујте, 
сваки меч је био напет и паклено тежак.”    
Никола Стругаревић своје прве кораке у 
свету стоног тениса направио је са свега 
5 година, у стонотениском клубу Славија. 
Отада па до данас иза њега је 18 година 
огромног труда и напорног тренирања, 
који су резултирали уласком у јуниорску, а 
затим и сениорску репрезентацију Србије.

Овај скромни 23-годишњак, који важи за 
највреднијег међу клубским колегама, каже 
да за свој успех највише треба да захвали 
оцу Јовану који није жалио ни времена ни 
новца како би подржао његов таленат. 
“СК Славија се налази у непосредној 
близини моје куће. Ту је увек било пуно деце 
и зато ми је било занимљиво да долазим 
сваки дан. За Славију сам тренирао до 
своје четрнаесте године, када сам прешао 
у СК Врање. Након две сезоне у Врању мој 
отац је проценио да је дошло време за 
радикалан корак – или да пређем у бољи 
клуб или да напустим стони тенис. Обратио 
се председнику Баната који је, након што је 

видео како играм, одмах пристао да дођем у 
Зрењанин.”
Ако заиста желите да постигнете врхунске 
резултате, онда морате бити спремни на 
многе жртве. Често није лако, али ако пред 
собом јасно видите циљ коме тежите, све 
ћете издржати, каже млади Стругаревић.
“Па било је тешко. Пуно тога сам се одрекао 
у животу – и пријатеља, и дружења, у неком 
тренутку сам и школу мало запоставио зато 
што сам тренирао два пута дневно, а преко 
лета и по шест, седам сати. Људи обично 
мисле да стони тенис није напоран спорт, а 
уствари тражи и пуно снаге, и кондиције, и 
одрицања, и свега. Али ето, имао сам пуну 
подршку својих родитеља, што је најважније, 
уз помоћ њих сам и стигао до овог нивоа.”    
Према сопственом признању, Никола 
Стругаревић има жарку жељу да укрсти 
рекете са најбољим играчима Европе и света, 
и представља нашу земљу на неком великом 
интернационалном такмичењу. Када је реч о 
наставку клубске каријере, има утисак да је 
дошло време за следећи корак. 
“Надам се да ћу једног дана отићи на 
европско или светско првенство, а ако Бог да 
и на Олимпијаду, што је сан сваког спортисте. 
Остајем у Банату до краја следеће сезоне, а 
након тога планирам да нађем неки бољи 
и јачи клуб у иностранству. Не желим да 
журим са тим, да одем пребрзо па да се 
онда испостави да ми је било боље овде, и 
да се покајем што сам отишао. Када будем 
достигао свој врхунац у Србији тек тада ћу 
отићи даље, и мислим да ћу наћи прави клуб 
за себе.”      

Стругаревићев Банат шампион Србије

ШАХ КАО СМИСАО ЖИВОТА
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На 20 табли играли су шахисти свих 
узрасних категорија, од пионира до 
ветерана. Према речима др Наташе Савић, 
капитена “Радничког”, ово такмичење било 
је још један показатељ да се у Ћуприји игра 
добар шах, а посебно радује све већи број 
младих играча.
“Било је врло узбудљиво. Симултанку су 
водили велемајстор Мирослав Миљковић, 
најбољи нишки шахиста, и интермајстор 
Драган Којовић из Чачка, који су имали 
веома тежак задатак. Сваки од њих играо 
је против десет противника у исто време, 
што значи да су имали десет пута мање 
времена за размишљање о следећем 
потезу у односу на сваког од својих ривала. 
Најмлађи учесници били су полазници 
школе шаха из Ћуприје, Параћина и 
Ресавице, који су дошли да се опробају у 
окршају са много искуснијима од себе и 
осете ту атмосферу играња са осведоченим 

мајстор. Обојица кажу да није лако играти 
на више табли истовремено, јер никада не 
знате ко је са супротне стране па увек може 
бити изненађења. “Мислим да сам пар пута 
изгубио партију на симултанки. Боже мој, 
и то се дешава, поготово на догађајима 
ревијалног карактера, увек су могуће 
грешке и изненађења. Управо су овакве 
манифестације и клубски рад са децом 
рецепт за развијање љубави према шаху 
и откривање талената”, каже велемајстор 
Мирослав Миљковић.
“Дан симултанки се у Србији обележава 
већ две деценије. Можда сам и изгубио 
некад неку партију, али то је редак случај. 
Симултанке су занимљиве зато што се на 
њима увек нешто научи, чак и од знатно 
слабијих противника. Шах је за децу врло 
користан чиме год се сутрадан бавили у 
животу, јер развија карактер”, поручио је 
интермајстор Драган Којовић.

Сваког 2. јуна шахисти у Србији обележавају Европски дан симултанки на хиљаду табли. Овој акцији 
придружио се и ШК “Раднички” из Ћуприје, који је организовао симултанку на главном градском тргу. 
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ЈЕДИНИ БЕСПЛАТНИ 
ЧАСОПИС У ПОМОРАВЉУ

ОВАЈ МЕДИЈСКИ ПРОЈЕКАТ ЈЕ СУФИНАНСИРАН СРЕДСТВИМА ОПШТИНЕ 
ЋУПРИЈА. СТАВОВИ ИЗНЕТИ У ПОДРЖАНОМ МЕДИЈСКОМ ПРОЈЕКТУ 
НУЖНО НЕ ИЗРАЖАВАЈУ СТАВОВЕ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ ДОДЕЛИО СРЕДСТВА


