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Оно што Вас не убије....
У случају са радним називом “шта нас снађе” неће Вас поколебати да интензивиратe карактерну 
особину, у народу познату као “Инат”. 

И тако, док су се други бавили анализом “шта нас и куд нас снађе” ми смо делали! На велико и на 
широко! Светло дана угледала је прва емисија Телевизије Поморавље снимљена на отвореном 
студију на овогодишњој Цреваријади. 

Угостили смо 11 саговорника и десетине пролазника и иако смо били једини штанд на коме нису 
цврчала цревца, у нашој кухињи кувале су се нове идеје и нови пројекти. Захваљујемо се што сте 
били кључан састојак новог рецепта и помогли да брже обришемо сузе од љутине. 

Са ове дистанце, можда нам је и то “куд нас снађе” донело више добра но зла.....

Читамо се!
Ваш Поморавски гласник!
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Током јула у Ћуприји боравила кинеска привредно-политичка делегација округа Шу Јанг

ПОБРАТИМСКА САРАДЊА

поклоне. Председник Ерић је секретару 
Биен Ђенђуну уручио кључеве града, у знак 
добродошлице и остваривањa побратимске 
сарадње.
Посета ове кинеске делегације настављена 
је обиласком фабрике “Еурофибер”, која 
веома успешно послује и жели да прошири 
производњу отварањем нових погона и 
запошљавањем већег броја радника. Према 
речима власника компаније “Еурофибер” 
Џанг Џигуа у плану је изградња фабрике 
чарапа. Господин Џанг Џигуо каже да се у 
Ћуприји осећа као код куће и себе сматра 
грађанином Ћуприје. Производни погон 
“Еурофибер” налази се у објекту бишег 
“Инграпа”. Све одише редом, чистоћом и 
уредношћу. Радници кажу да су задовољни 
условима који су им пружени у овој фабрици.
На крају посете висока кинеска делегација 
округа Шу Јанг обишла је манастир Раваницу.

Округ Шу Јанг се налази у провинцији Ђан 
Су. Овај део Кине последњих година бележи 
најбржи развој, у економском и привредном 
погледу. Компанија “Еурофибер”, која у 
Ћуприји има своју фабрику, долази из округа 
Шу Јанг.
Током боравка председника општине Ћуприја 
Нинослава Ерића у Кини потписан је споразум 
о сарадњи, који је сада верификован и у 
Ћуприји. Циљ посете је успостављање дубље 
сарадње у областима политике, привреде и 
образовања. 
Округ Шу Јанг има преко два милиона 
становника и налази се међу тридесет 
најразвијенијих делова Кине. Осим 
економије и индустрије веома је развијена 
и пољопривреда. Нарочито су поносни на 
велике површине под засадима цвећа.
Током пријема у згради општине Ћуприја 
господину Ђенђуну нарочито се допао наступ 

младе виолинисткиње Тее Милеуснић, па је 
показао велико интересовање за Школу за 
музичке таленте и понудио сарадњу у овој 
области.
Председник Ерић са сарадницима 
упознао је госте са историјатом града на 
Великој Морави и његовим економским, 
привредним, туристичким, културним 
и спортским потенцијалима. Највише је 
било речи о привредној сарадњи, па је у 
вези с тим председник Ерић нагласио да 
ће кинеским партнерима нарочито бити 
занимљив кинески индустријски парк, који 
је у плану, за шта је одобрење дала и Влада 
Rепублике Србије. Такође, председник 
Ерић је кинеску делегацију упознао и са 
будућом индустријском зоном у Добричеву, 
и свиме што ће она пружати потенцијалним 
инвеститорима.
Гости и домаћини разменили су пригодне 

Делегацију је предводио бивши гувернер округа  Биен Ђенђун, који је уједно и секретар комунистичке 
партије ове кинеске области

Поново активиран тов јунади у Пољопривредном добру “Добричево”

ТУРСКА КОМПАНИЈА УЛАЖЕ 10 МИЛИОНА ЕВРА

РПГ

око 10 милиона евра. 
Почетни капацитет фарме је 1 000 грла, а 
планирани сточни фонд је 5 000 јуница. 
Планирано је да поред фарме буде изграђено 
и у погон пуштено биогасно постројење. 
Према најавама инвеститора посла ће на 
почетку бити за 50 радника. 
Да подсетимо, компанија “О.П. Груп Агро” 
ДОО Београд и општина Ћуприја потписали 
су меморандум о разумевању, чиме су 
створени услови за ревитализацију једног 
од најстаријих пољопривредних добара 
у Србији. Турски инвеститори закупили су 
Пољопривредно добро “Добричево” на 
десет година, а производи са ћупријске 
фарме, према најавама, биће пласирани на 
турско, а затим и на кинеско тржиште. 

На сточну фарму Пољопривредног добра 
“Добричево” стигао је први контингент 
јунади. Турски инвеститор, компанија “О.П. 

Груп Агро” ДОО Београд планира да ове 
године у производњу јунади у шталама 
некадашњег поморавског гиганта инвестира 
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Ерић, који је у парк стигао управо у једном од 
чамаца регате. “Желели смо да Цреваријаду 
сачувамо само за себе, али она из године у 
годину премашује очекивања и сада је то догађај 
који све више расте и по броју такмичара са 
стране и по квалитету програма, тако да ћемо 
се ми, Ћупричани, убудуће трудити да сачувамо 
наш моравски дух и идентитет цревара. Све 
остало гледаћемо да и даље надграђујемо и 
улепшавамо, јер је то једини пут за промоцију 
нашег родног краја”, поручио је председник 
општине Нинослав Ерић.
На зеленим површинама Моравског парка 
своје место заузела је једна од летелица Аеро 
клуба Ћуприја, који ће 25. и 26. августа бити 
домаћин Државног такмичења у  навигацији и 
прецизном слетању за ултралаке ваздухоплове. 
Првенство ће бити одржано на аеродрому у 
Добричеву. Горан Стојковић и његови летачи 
довешће у Ћуприју шампионе ваздухопловства. 
Добричево, које је половином прошлог века 
имало и хиподром и аеродром, а било познато 
широм Србије по узгоју свиња и говеда, са 
хиљадама хектара обрадивих површина, 
поново се активира, у свим наведеним 
сегментима. 
На 11. Цреваријади малишани су имали свој 
кутак за игру и забаву. Највећи део парка био је 
резервисан за такмичарске екипе. Било их је 50. 
Овога пута пажњу су изавале гостујуће, из других 
градова Поморавља и Шумадије. Испоставиће 
се на крају да су оне и однеле највише награда. 
Такмичари кажу да није важно победити. Важно 
је дружење и уживање у природи. Ипак, свака 
екипа је морала да представи своје кулинарско 
умеће у спремању свињских цреваца на жару.

Нажалост, морамо да кренемо од онога што 
је делимично покварило веома позитиван 
општи утисак о “Цреваријади 2018”. “Да се 
само још мало стрпела, спасила би догађај 
године”, говорили су разочарани и учесници 
и посетиоци ћупријске феште. Међутим, киша 
и јака грмљавина пред крај такмичарског 
дела програма, а на самом почетку концерта 
Драгана Којића Кебе, натерале су пун 
Моравски парк у бежанију. Звезда вечери 
Кеба је са сцене  позвао Ћупричане да се 
поново виде када то временски услови буду 
дозволили. Каже да је на многим “ијадама” 
био и певао, али да овакву блискост, 
срдачност и гостопримство није доживео.
Ипак, свеукупно гледано, 11. Цреваријада 
је испунила и превазишла очекивања. 
Туристичка организација је подигла стандарде 
за степеник више. Похвале су стигле и од 
гостију из Лесковца, који годинама организују 
чувену “Роштиљаду”. 
Ћуприја је била центар Поморавља у сваком 
смислу. Кроз Моравски парк од 17 до 21 
час, тог 29. јула, продефиловало је неколико 
хиљада посетилаца. Чак је и сумњичавост 
многих у вези са померањем сатнице 
одржавања распршена. Спарно недељно 
послеподне натерало је Ћупричане и госте 
из других градова да  изађу из загушљивих 
домова и остатак дана проведу у Моравском 
парку, где је врелина роштиља ублажавана 
свежином која долази са реке, али и хладним 
напицима. Весела атмосфера и позитивна 
енергија, уз мало такмичарског духа - то је 
рецепт који увек даје добре резултате. 
Жири на челу са глумцем Миленком 
Павловим донео је одлуку: победнички тим 

су “Ујка и сестрићи”. Друго место припало 
је екипи “Гибаница и остали”, док је трећи 
био “Весели воз”. Ове три екипе припремиле 
су најукуснија цревца на жару и најбоље 
аранжирале своје такмичарске тањире. 
Глумац Миленко Павлов, човек из равнице, 
зна шта су “свињске даће” и догађаји сличног 
типа. Каже да му је драго што је посетио 
Ћуприју и што је видео пуно насмејаних 
лица.

Програм су увеличали учесници регате 
“Моравске тајне”, на челу са капетаном 
Градом Минићем. Ту су били и њихови 
гости из Трстеника, који годинама већ плове 
Моравом и другим српским и европским 
рекама. Договорено је обнављање регате 
“Моравске тајне” и окупљање догодине у 
много већем броју. “Сва дешавања на нашој 
највећој реци нису потпуна ако им се не 
прикључе Ћупричани, тако да ће општина 
помоћи обнављање регате “Моравске тајне” 
и дати пуни допринос промовисању овог 
догађаја”, рекао је председник Нинослав 

Високи стандарди организације, богат фонд награда, разноврсност понуде и квалитет културно-
забавног програма окупили више хиљада људи у Моравском парку

Ћупријска гастрономско-туристичка фешта из године у годину постаје све занимљивија                такмичарима и посетиоцима ван граница општине

ФОТО: ДИЗАЈН СТУДИО
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Учествујући на разним фестивалима и гостујући 
са представама у Русији, имао сам прилике да 
видим колико се тамо цени култура, и верујте 
ми да сам био готово запањен третманом који 
смо као културни радници тамо добили. Руси 
ни сами не знају да вам наброје колико тачно 
театара има у целој земљи, и то је позитиван 
пример који би требало да следимо, истакао је 
Миленко Павлов.   

“Руси на националној телевизији непосредно 
након дневника сваке вечери емитују емисију 
од 15 минута посвећену култури, у којој се 
гледаоцима представљају оперски певачи, 
глумци, сликари, књижевници, говорећи о томе 
на чему тренутно раде. Када сам једну госпођу 
питао колико позоришта има у Москви, она ми 
је одговорила:”Заиста не знам, негде између 
300 и 500. Али знате, она су увек пуна.” Тамо 
једноставно и даље постоји навика одласка 
у  позориште без обзира шта се тог дана даје. 
Ја сам се тамо осећао почаствованим само 
зато што сам глумац. Мислим да је респект 
према култури оно што нам као друштву јако 
недостаје.”

“Љути изазов” са Жикиним паприкама, 
најљућим на свету, као и прошле године 
привукао је велику пажњу знатижељника. 
Момци који без гримасе на лицу поједу све 
што им Жика Паприка сервира, заслужују 
све похвале и дивљење. Победник је Трајан 
Гавриловић из Кончарева.
Након љутих парика пије се млеко, али овога 
пута пиво је “тражило” најбрже конзументе. 
Пивопије су кући понеле награде у пиву 
срезмерно својим физичким пропорцијама. 
Победио је Саша Петровић из Ресавице који 
је добио 145 литара пива. 
На централној бини смењивали су се певачи, 
играчи и забављачи. КУД “Железничар” је 
имао запажен наступ. У тој атмосфери нико 
није ни гледао у небо. “Имали смо среће, 
неће бити кише”, истог мишљења су били сви 
у Моравском парку. 
На крају, проглашење победника, 
изјаве за локалне и националне медије, 
фотографисање и ишчекивање врхунца. 
Директорка Туристичке организације Јелена 
Петровић је задовољна 11. Цреваријадом. 
“Увек може боље и биће боље наредне 
године”, нагласила је она. “Драго ми је 
што је парк био пун и што је све прошло у 
најбољем реду.” Она се захвалила гостима 
из Лесковца, Велике Градишке, Трстеника, 
Лапова, Деспотовца, Крагујевца и Крушевца, 
партнерима из компаније “Милојевић”, 
“Фонтане Терм”, фабрике кекса “Раваница”, 
затим Аеро клубу “Ћуприја” и салону 
аутомобила “Хјундаи”, те свима који су на 
било који начин помогли организацију овог 
догађаја. “Временске услове не можемо да 
мењамо. Жао ми је што је тако испало на 
крају, али биће прилике за поправни”, рекла 
је директорка Јелена Петровић. 

Телевизија Поморавље имала је 
отворени студио на 11. Цреваријади. 
Једанаест гостију говорило је за 
нашу кућу, не рачунајући анкету са 
такмичарима и пролазницима. 

Глумац Миленко Павлов, осведочени 
шоумен и мајстор комедије, делић своје 
харизме пренео је и на ћупријску публику, 
за коју је извео свој добро познати кабаре. 
Због лоших временских услова представа 
“Све од Миленка Павлова” уместо у 
амфитеатру Моравског парка одржана је 
у сали ШОМО “Душан Сковран”, али тај 
детаљ нимало није омео гледаоце да овог 
рођеног Војвођанина, кога са Ћупричанима 
повезује исконска љубав према равници, у 
више наврата награђују громким аплаузом. 
Он сам, представу која се заправо састоји 
из познатих позоришних монолога и делова 
монодрама које је својевремено играо, 
описао је као прави “one man show”, у коме, 
баш зато што нема музичке подршке, све 
зависи од глумачког умећа.
“Ја сам у животу урадио неколико 
монодрама и то препоручујем сваком 
глумцу. Покојни Стево Жигон је говорио да 
добар глумац мора знати напамет десет 
највећих монолога из књижевности. Ако 
узмемо у обзир великане попут Шекспира, 
Достојевског, Толстоја, Нушића, морам да 
признам да ја свих “великих десет” не знам. 
Међутим, монодраме радим јако дуго, а већ 
тридесет година се дружим са сатиричарима 
и комедиографима, и из свега тога се заправо 
изродио кабаре “Све од Миленка Павлова”. 
Представу сам циљано почео својом првом 
монодрамом “Продавац магле”, која за 
тему има живот и прилике у југословенским 
републикама, које су сада засебне државе.”      

 НАШ ПОНОС
Ћупријска гастрономско-туристичка фешта из године у годину постаје све занимљивија                такмичарима и посетиоцима ван граница општине

ДОБАР ХУМОР КАО УВЕРТИРА ЗА ЦРЕВАРИЈАДУ
Кабаретска представа “Све од Миленка Павлова”



“ЕУРОЛИН” НОВИ ЗАКУПАЦ АУТОБУСКЕ 
СТАНИЦЕ ЋУПРИЈА

06

ДРУШТВО

ПОМОРАВСКИ ГЛАСНИК | БРОЈ 14

Аутобуска станица ради. То је у овом тренутку најважније - каже Мирослав Пешић, председник одбора 
поверилаца “Велмортранс плус” у стечају

РПГ

је Мирослав Пешић, председник одбора 
поверилаца “Велмортранс плус” у стечају.Од 29. јуна нови закупац комплекса 

Аутобуске станице је предузеће “Еуролин” 
из Параћина. Према речима Мирослава 
Пешића, председника одбора поверилаца 
“Велмортранс плус” у стечају, у чијем је 
власништву Аутобуска станица, на основу 
измена и допуна Закона о превозу путника 
Агенција за лиценцирање стечајних 
управника за друштвена предузећа 
расписала је јавно надметање за закуп 
Аутобуске станице, које је одржано 29. 
јуна. Победник на јавном надметању било 
је предузеће “Еуролин” из Параћина, које 
ће плаћати месечну закупнину од 315.000 
динара плус ПДВ.
“У протекле четири и по године станицом 
је успешно управљало предузеће “Кавим 

Јединство” из Врања, понашајући се врло 
одговорно према имовини, путницима 
и запосленима”, каже Пешић.  Попис и 
примопредаја објекта стечајном управнику 
била је 15. јула, након чега је нови закупац, 
“Еуролин” Параћин, званично преузео 
Аутобуску станицу.
Према речима Мирослава Пешића “Кавим 
Јединство” ће наставити да обавља своје 
обавезе превоза путника на приградским 
линијама све до окончања тендера за 
одабир најбољег понуђача по концесији 
за превоз путника и ученика на територији 
општине Ћуприја. Он каже да ће “Кавим 
Јединство” учествовати на тендеру.
“Аутобуска станица у Ћуприји ради. То је 
у овом тренутку најважније”, закључио 

РПГ

ЈАВНИ ДУГ ОПШТИНЕ МАЊИ ОД 10% БУЏЕТА
“Оваква ситуација нам омогућава интензивирање рада на капиталним пројектима”, наглашава 
председник Ерић

“У тренутку када сам био на том састанку у 
Влади, имали смо дуг испод 10 одсто, и још 
смо, у исто време, на рачуну имали довољно 
новца да тај дуг потпуно покријемо. Дакле, 
апсолутно смо финансијски стабилни и 
можемо да кренемо у велике инвестиционе 
пројекте који нас очекују. Један од тих 
пројеката је стадион, односно изградња 
атлетског центра; затим, ту је и оно што смо 
обећали – споменик цару Лазару, а подсећам 
да је завршен и План генералне регулације 
градског насеља Ћуприја, чиме су створени 
предуслови да се крене са пословима око 
изградње новог моста на Великој Морави“, 
закључио је председник Нинослав Ерић. 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА ЋУПРИЈА 
- СЕЊЕ - МАНАСТИР РАВАНИЦА

ЈП “Путеви Србије” почело је 
реконструкцију и проширење пута 
Ћуприја – Сење – манастир Раваница, 
који се реализује на основу обећања 
председника Александра Вучића, 
приликом његовог последњег боравка 
у Ћуприји. Радове финансира Влада 
Републике Србије. 
“Председник Вучић, ме је питао како 
бисмо могли да приближимо манастир 
народу, на шта сам му ја одговорио: 
“Прво пут, а онда све остало!”, рекао је 
председник општине Ћуприја Нинослав 
Ерић. 

Нинослав Ерић, председник општине 
Ћуприја, представио је члановима 
Општинског већа Извештај о извршењу 
буџета за период од 1. јануара до 30. јуна 
ове године.
„Мислим да ћемо и ове године имати раст 
буџета. Он је досад био 700-750, а сматрам 
да ће ове године достићи 800 милиона 
динара. У првој половини године смо 
гледали да смањимо расходну страну због 
капиталних инвестиција које нас очекују. 
Капиталне инвестиције су разлог зашто 
је расходна страна у овом тренутку мала. 
До краја године ће се то изнивелисати, 
па ћемо као прошле и претпрошле 

године имати суфицит у буџету“, рекао је 
председник Ерић. 
Од председника Ерића смо сазнали да је 
општина Ћуприја свој јавни дуг смањила 
испод 10 одсто буџета, чиме се ретко која 
локална самоуправа у овом тренутку може 
подичити у Србији. 
“То је нешто што је важно за све грађане, 
али и за Републику, јер нас она прати и 
контролише наш рад”, каже председник 
Ерић и истиче да је недавно био на састанку 
у Кабинету председнице Владе Ане Брнабић, 
на коме је Ћуприја јавно похваљена, зато 
што је једна од ретких општина чији је јавни 
дуг мањи од 10 одсто. 

Нинослав Ерић: “Финансијска стабилност услов за бржи економски развој”
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ХОЛАНДСКИ РОЈАЛ ДЕ ХЕУС 
ПРЕУЗЕО КОМПОНЕНТУ
У локалној самоуправи поздрављају решeње још једног наслеђеног проблема

како наводе, олакшати снабдевање читавог 
југа Србије, као и дистрибуцију хране на 
Косову, Македонији и Албанији. 
“Ројал Де Хеус” компанија која тренутно има 
пословне активности у више од 60 земаља. 
Услед убрзаног раста ван граница Холандије, 
Де Хеус група је данас један од топ 15 
снабдевача сточном храном на глобалном 
нивоу.

Холандска компанија “Ројал де Хеус” 
потписала је уговор о куповини Фабрике 
хране за животиње “Компонента” 
из Ћуприје, која ће, према речима 
нових власника, до краја 2018. бити 
најсавременије индустријско постројење.
Већ сада се зна да ће нова фабрика бити 
технолошки потпуно осавремењена. Нова 
производна линија биће инсталирана до 
краја ове године, после чега ће “Ројал 
де Хеус”почети производњу у ћупријској 
фабрици. Подсетимо, после обећавајућег 
раста и развоја када је годишње 
производила и 70.000 тона сточне хране, 
“Компонента” одлази у стечај, да би 
припреме за продају стечајног дужника, 
а онда и одабир најповољнијег понуђача, 
трајале од 2015. односно јануара 2016. 
године. Зато и не чуди задовољство које 
провејава из сваке речи председника 
општине Ћуприја Нинослава Ерића, у 
коментару на куповину “Компоненте”. 
“На овом пројекту смо радили дуго. Бивши 
власник је дуго преговарао са холандским 
партнерима, а локална самоуправа је 
дала апсолутну подршку настојањима да 
компанија “Ројал Де Хеус” дође у Ћуприју. 
Као што видите, решавамо проблеме 
који су наслеђени пре свега из времена 

приватизације: Компресор, Велмортранс, 
Младост, Добричево, данас Компонента, а 
сутра Раваница. Буквално смо оживели све 
локације”, закључио је Ерић.
“Ројал Де Хеус”у Србији сада има две 
фабрике: већ постојећу у Шапцу и нову у 
Ћуприји.  Како је до сада већ истицано у 
изјавама менаџмента “Де Хеус Србија”, 
посебна предност нове фабрике у Ћуприји 
биће њена географска позиција, која ће им, 

РПГ

ЗАВРШЕН УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Слободних места само на трогодишњим образовним профилима 

Након првог уписног круга попуњена су скоро сва места, а за разлику од претходних година 
велико интересовање ученика владало је и за смерове у дуалном образовању. 

РПГ

округа, док је Гимназија некако резервисана 
за ћупријске ђаке. “Да се Ћуприја својски 
труди да сачува реноме града образовања, 
говори и чињеница да ће у наредне две 
године бити конкретизован пројекат Центра 
за таленте”, закључио је Нешковић.

По устаљеној пракси већ у првом уписном 
кругу попуњена су сва расположива места 
на образовним профилима у Медицинској 
школи, а да би постали ученици ове 
средњошколске установе, мали матуранти 
морали су да имају у просеку најмање 
80 бодова. Нешто слободних места 
остало је у ћупријској Гимназији, где је 
уписна квота са 90 ученика смањена 
на 87, а у првом уписном кругу уписан 
је 81 будући гимназијалац. Сасвим је 
извесно да ове године у Гимназији неће 
бити формирано одељење за ученике са 
посебним склоностима за рачунарство и 
информатику јер је само деветоро ученика 
остварило довољан број бодова на 
пријемном испиту, што је недовољно да се 
испуни прописана квота од 15 ученика по 
одељењу. Образовни профили које је ове 
године понудила Техничка школа будућим 
средњошколцима деловали су много 
атрактивније, па су у првом уписном 

кругу попуњена сва места на образовним 
профилима у области саобраћаја. Што је још 
интересантније, у комбинованом одељењу 
бравара-заваривача и механичара моторних 
возила, чији ће се ученици школовати по 
дуалном систему “учење кроз рад”, уписана 
су 23 ђака. 
“За разлику од претходних година када 
су се генерације малих матураната 
просто утркивале да упишу Гимназију и 
школовање наставе на високим школама и 
факултетима, ове године показано је велико 
интересовање за стручне школе и смерове 
који ученицима омогућавају да што пре 
“испеку занат” и нађу запослење”, каже 
Ђорђе Нешковић, члан Општинског већа 
задужен за образовање. 
Нешковић каже да велики број ученика који 
ће школовање наставити у Медицинској 
школи долази из свих крајева Србије. 
Техничку школу похађаће као и до сада 
махом ученици са територије Поморавског 



ОПРЕЗНО СА ГЉИВАМА ИЗ ПРИРОДЕ
дијареја, болови у трбуху, и јављају се 
након 6 до 24 сата после конзумирања. Зато 
је најважније на време потражити помоћ 
лекара, јер су резултати лечења много 
бољи уколико се у року од 48 сати почне са 
адекватним медицинским збрињавањем. Из 
удружења “Горун” наглашавају да грађани 
у свако доба дана могу да их контактирају 
уколико су у недоумици за одређене врсте 
гљива на телефоне 060/80-22-414, 061/19-41-
525, 063/81-34-921.

На подручју Поморавља до сада је 
забележен један случај тровања гљивама, 
који на срећу није имао катастрофалне 
последице по пацијенткињу. Она је, како 
стоји у извештају, конзумирала отровну 
печурку Оmphalotus olearius,  у народну 
познату као “заводница” мислећи да је 
убрала јестиву “лисичарку”. Срећа је што 
отрована жена није поделила оброк са 
породицом. 
Реаговали су и чланови Удружења 
гљивара и љубитеља природе “Горун” из 
Ћуприје, који су апеловали на грађане 
који користе гљиве из природе за јело, 
као и на бераче гљива, да буду посебно 
опрезни јер последице конзумирања 
неких гљива могу бити опасне по живот. 

“Шуме наших крајева изузетно су богате 
различитим врстама гљива од чега је 
око 60 одсто јестивих, док остатак чине 
гљиве које се не користе у људској 
исхрани. Најпознатије јестиве гљиве су 
“вргањ”, “лисичарка” и “јајара”, док су 
смртоносне “пантерова”, “обична мухара” 
и “заводница”. Међу најотровнијима је 
“зелена пупавка” (Amanita phаlloides), која 
у 50 одсто случајева узрокује смрт након 
конзумирања”, каже Радмило Пецић, 
председник  Удружења гљивара и љубитеља 
природе “Горун” из Ћуприје, наглашавајући 
да се зелена пупавка лако може помешати 
са дивљим шампињонима.
Лекари подсећају да су први симптоми 
тровања мучнина, гађење, повраћање, 

Топло и кишно време погодовало је расту печурaкa, јестивих и отровних, а лекари 
токсиколози и искусни гљивари упозоравају грађане да не беру и не конзумирају гљиве 
из природе уколико их добро не познају 
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примењиво решење издвојила бих обуке за 
тржиште рада и обуке за познатог послодавца, 
где их оспособљавамо за шиваче, кројаче, 
пекаре, куваре и остала занатска занимања 
без образовне клаузуле.“ 

Проблем положаја Рома у Србији може се 
успешно превазићи једино ако се промени 
начин размишљања већинског становништва, 
али и унутар саме ромске заједнице. Један 
од кључних фактора је образовање, без ког 
нема ни запослења, наглашава Александар 
Недељковић.
„Да бисмо то променили најпре морамо да 
покренемо промену изнутра. Роми морају да 
схвате да ако родитељ није завршио основну 
школу, његово дете мора да заврши најмање 
средњу јер му је то на неки начин шанса да 
лакше дође до посла. Наравно, нико вам не 
гарантује ни да ћете се са факултетом лако 
запослити, али тек без основне школе ми 
немамо шта да тражимо на тржишту рада.“
Пројекат “Да, ми то можемо!” обухвата 
четири радионице које се спроводе током 
јула и августа месеца, али циљ Друштва Рома 
“Роми са Мораве” на дуге стазе заправо је 
оснивање канцеларије за ромску мањину при 
органима локалне самоуправе, идеја за коју, 
како кажу, имају пуну подршку руководства 
општине Ћуприја.   

У холу ОШ “Вук Караџић” одржана је 
радионица “Жива библиотека” и стручна 
предавања  у оквиру пројекта “Да, 
ми то можемо!”, намењеног ромској 
популацији на територији општине 
Ћуприја. Овај пројекат, чији је носилац 
Друштво Рома “Роми са Мораве”, 
реализује се уз подршку СО Ћуприја, а 
усмерен је на разбијање предрасуда 
према овој етничкој групи, и подизање 
нивоа свести њених припадника 
када је у питању област образовања, 
запошљавања и здравствене заштите. 
„Ми ћемо кроз различите типове 
радионица покушати да, колико год 
је то могуће, отклонимо стереотипе, 
предрасуде и дискриминацију који су 
врло изражени према припадницима 
ромске заједнице од стране већинског 
становништва, а да Роме информишемо 
на који начин могу да остваре нека 
своја права. Што је још важније, они ће 
кроз стручна предавања сазнати како 
могу своје образовање и образовање 
своје деце да доведу на виши ниво“, 
објашњава Александар Недељковић, 
координатор пројекта.  
У нашем друштву постоји јако 
изражена социјална дистанца према 
припадницима ромске популације, 
међу којима су убедљиво најугроженије 
Ромкиње. Оне се суочавају са 
специфичним проблемима као што је 
рано напуштање школе, које са собом 
повлачи низак образовни ниво и 
тешкоће при налажењу запослења. Осим 
тога, већина ромских породица није 

здравствено осигурана, и стога не могу да 
остваре право на здравствену заштиту, каже 
Александар Недељковић.
„Чак и они Роми који имају здравствено 
осигурање суочавају се са недостатком 
новчаних средстава за лечење и нормалан 
живот јер нису запослени. Овај пројекат 
нам управо служи да на радионицама, али 
и у јавности, путем медија, скренемо пажњу 
целог друштва на то да су Ромкиње јако 
угрожена категорија, и да ако заиста желимо 
да помогнемо и нешто променимо, онда 
морамо са речи да пређемо на дела. Није 
довољно само усвојити локалне акционе 
планове и стратегије на националном нивоу 
ако је то само „мртво слово на папиру“.
Национална служба за запошљавање стално 
спроводи јавне позиве за тешко запошљиве 
категорије, у које спадају и припадници 
ромске националности. Програми који 
подржавају запошљавање Рома усмерени 
су пре свега на самозапошљавање, 
објашњава Јелена Радивојевић, саветник за 
рад и запошљавање.
„Ту су и јавни радови где се акценат 
такође ставља на запошљавање Рома и 
корисника социјалне помоћи, јер између 
ове две категорије има доста преклапања. 
Једна од мера НСЗ су и бројни програми 
стручне праксе, али ту већ постоји обавеза 
да полазник има најмање трећи степен 
стручне спреме, односно завршену средњу 
школу у трајању од минимум три године. 
Код припадника ромске популације то је 
проблем јер махом имају завршену само 
основну школу, а неки су комплетно без 
основног образовања. Као добро и одмах 

РАЗБИТИ ДРУШТВЕНЕ ПРЕДРАСУДЕ
Припадницима ромске заједнице треба системско решење за запошљавање и остваривање основних 
грађанских права, сложни су учесници пројекта

Пројекат „Да, ми то можемо!“ Друштва Рома “Роми са Мораве” из Ћуприје
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диктира зараде а не они. Са друге стране, 
ни радници немају баш лепо мишљење 
о послодавцима, па тако он зарађује 
милионе(иако им није познато колико 
заправо зарађује) а њима даје цркавицу, 
порекло његовог капитала је упитно, 
услови рада несносни, плате афричке, 
заштита на раду никаква.
Једно је сигурно сви би радници да се 
мењају са послодавцима, али обрнуто 
нико не би. У том галиматијасу, где свако 
мисли да му припада више него што има, 
радници маштају о некој врсти бацкуп-а. 
То би значило да док су још у систему 
направе неку своју алтернативу.  Дођу 
кући и раде нешто друго, што би кроз 
две или три године постало прво. У тој 
стратегији нема ничег проблематичног 
осим чињенице да је време орања њиве 
после радног времена прошло јер је радно 
време све више категорија x.  Послодавцу 
не треба радник који више размишља о 
алтернативи него о послу.
Проналажење алтернативног правца 
односа рада и капитала, биће задатак 
неког новог Маркса. За сада нисмо баш 
близу тога, јер су прилике такве да се овај 
јаз данас чини дубљим него икад.

Обележавање јубилеја је нова врста 
моде. Данас се обележавају годишњице 
великих историјских гибања(на пример 
годишњица победе над фашизмом), тако 
и неких других мање значајних догађаја 
(годишњица стварања велике Југославије, 
педесет година од студентске револуције). 
Обавезно се јављају хроничари па 
замишљају шта би било да је Жикица 
Јовановић Шпанац на пример тога дао 
остао код куће.  У овој ери поплаве 
јубиларности нигде нисам нашао да је 
неко поменуо да је пре равно 200 година 
рођен Карл Маркс. О њему знамо све и 
не знамо ништа. Човек који је изрекао и 
написао доста романтичарских заблуда 
попут оних да ће свест постати толико 
развијена да неће постојати држава као 
инструмент принуде, или да ће у једном 
моменту важити оно „сваком према 
потребама-свако према могућностима”, 
дао је велики и немерљив допринос 
еманципацији саме радничке класе.
После њега више ништа није било исто. 
Радничка класа је добила своју класну 
свест, а комунизам се раширио као вирус 
свуда где се примио као идеологија.  Све 
до пада Берлинског зида и новог мешања 

карата на геополитичкој мапи света.
Упоришна тачка његовог учења јесте 
анализа односа рада и капитала. Власници 
капитала и бизниса по њему “ће код радника 
потицати и стимулисати потребу да од 
њих купују њихову скупу робу, производе, 
станове, технологију, обавезујући их 
притом да улазе у скупе кредите до нивоа 
неиздржљивости, и на крају ти неплаћени 
дугови ће изазвати банкрот банака, које 
ће морати да буду национализоване, а 
држава ће онда кренути путем који води у 
комунизам(Капитал 1867)“.
Чини се да је бар 80 одсто овог цитата 
потпуно тачно и пророчки. Однос рада и 
капитала данас је сложенији него икада у 
економској историји. Ако занемаримо две 
крајње екстремне позиције које су оличене 
у реченицама-“не може нико толико мало 
да ме плати колико ја могу мало да радим” 
и “радник је роба, са радним временом 
које је увек x”, све остало у овом односу 
вишезначно је и крајње упитно.
Данас, нема послодавца који ће Вам 
рећи да лако налази радну снагу, да је 
задовољан њиховим учинком, мотивацијом 
и самоиницијативом. Многи су свесни 
да су зараде мале, али свакако тржиште 

У сусрет јубилеју Медицинске школе

КОЛУМНА - Пише: Синиша Милутиновић

Дому народног здравља 
(касније ОШ 13 октобар) 
почиње да ради средња 
медицинска школа. 
За првог директора 
постављен је, разуме 
се, Митар Шарановић и 
он сада, као и деценију 
раније у болници 
својим новим колегама 

Ако се једном буде правила листа 
знаменитих и заслужних Ћупричана 
његово име ће сигурно бити  у врху. Ако 
се неко буде решио да од заборава сачува 
имена људи који су ћупријско здравство 
узнели високо онда ће без сваке сумње  
његово име бити на почасном месту. Он 
је човек који је половином прошлог века 
постављао темеље развоја болнице у 
Ћуприји, али и здравственог образовања 
у овом делу Србије. Његово име  Митар 
Шарановић је и дан данас у причама 
и анегдотама синоним за врхунског 
лекара, ауторитативног руководиоца, 
човека који је са медицином почињао 
и завршавао дан, а све унутар тог дана 
било је медицина. Данас је све мање 
људи који су имали привилегију да са 
њим раде, али  још је пуно оних који 
су од њега учили, а и то је била још 
каква привилегија.И сви ти људи ће у 
септембру, кад буде јубилеј Медицинске 
школе, али и некаквим другим поводом, 
из тих темеља ћупријског здравства 
извлачити приче о почецима и присећати 
се Митра Шарановића.
Ко је дакле Митар Шарановић, лекар, 
директор болнице, оснивач и први 
директор Медицинске школе у Ћуприји, 
човек који је, тако га се углавном сви 
сећају, са собом просто носио ореол 
страхопоштовања, али не према 
личности лекара, већ према његовом 

знању и стручности. Рођен је, каже 
његова биографија 1897 године у близини 
Даниловграда. Медицину је завршио 
на престижном Карловом универзитету 
у Прагу и убрзо постао асистент још  
познатијег професора Прусика. И када се 
чинило да је будућност младог доктора 
Шарановића резервисана за најпознатије 
европске клинике умешала се историја. 
Почео је Други светски рат, Немци су ушли 
у Чехословачку и доктор Шарановић се 
вратио у домовину.   Министарство здравља 
га декретом  распоређује  у Ћуприју, а рат 
од кога је избегао из Чехословачке ускоро је 
закуцао и на врата Југославије. Ослобађање 
Југославије дочекује као, по нужди, војни 
лекар збрињавајући рањенике, Одмах 
по окончању рата Митар Шарановић 
преносећи своја „Прашка“ искуства 
почиње да поставља темеље онога што 
ће бити данашња болница. У недостатку 
инструмената, лекова, санитетског 
материјала, свега и свачега неопходног 
здравству Митар Шарановић се користи 
оним чега има и шта се може. Инсистира 
на доброј организацији, дисциплини, 
здравственој етици, хигијени и тако мало 
по мало, од млађих колега и, често, од 
приучених болничара и сестара ствара 
један организован тим. Визионарски види 
деценијама испред па упорно код власти 
заговара отварање медицинске школе. То му 
коначно и успева и 1958 године у тадашњем 

и ученицима преноси своја искуства.
Сећају га се као високог господина, у 
већ добрим годинама, са наочарама 
велике диоптрије и увек озбиљног, увек 
професионалног.Ученици су га се помало 
бојали, сви према њему имали онај 
респект који се увек јавља према људима 
од ауторитета, био је строг према свима, 
па и према себи,  и као и сви горштаци 
правичан , праведан и доследан. Био је 
директор Медицинске школе пет година, 
таман колико је требало да постави добре 
темеље. Исто онако добре на каквим је 
утемељио данашњу болницу. Неки од 
његових ученика, касније професори на 
врхунским клиникама су се у организацији 
посла држали онога што су научили, још 
као деца, од Митра Шарановића.Све се 
у медицини мења само нега болесника 
остаје иста. Она ће увек захтевати човека 
потпуно посвећеног медицини.Баш какав 
је Митар Шарановић био.
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акција и промоције добровољног 
давалаштва крви”, нагласио је Симић.
На седници су именовани нови управни 
и надзорни одбор, и  представљен је 
план акција Црвеног крста Ћуприја за 
период од 2018. до 2022. године, у чијем 
ће фокусу бити човек и његове потребе. 
Поред помоћи људима у невољи велика 
пажња биће посвећена и раду са младима 
и улагању у будућност. 
“Очување живота - промена ставова”, 
мото је стратегије Међународне 
федерације друштава Црвеног крста и 
Црвеног полумесеца до 2020. године, што 
ће бити и слоган Црвеног крста Ћуприја 
при спровођењу плана акција за наредни 
четворогодишњи период.  

На седници изборне скупштине општинске 
организације Црвеног крста изабрано је 
ново руководство, а у наредне четири 
године секретар ове организације биће 
Слађан Младеновић, досадашњи стручни 
сарадник и организатор програмских 
активност Црвеног крста. 
Нови секретар се након избора захвалио 
на поверењу које су му указали чланови 
скупштине, и обећао да ће као и до 
сада радити на остваривању мисије 
Црвеног крста и учинити све да ћупријска 
организација остане организација 
за пример. Дугогодишњи секретар 
Миодраг Симић сумирао је досадашње 
резултате деловања ћупријског Црвеног 
крста и са пуно емоција захвалио се 
својим сарадницима, активистима и 

волонтерима, без чије помоћи Црвени 
крст свих ових година не би могао да 
функционише. 
“У прошлој години реализоване су све 
планиране програмске активности. Народна 
кухиња уз помоћ локалне самоуправе 
и донатора функционише неометано 
а тренутно се оброци спремају за око 
500 корисника. За кориснике социјалне 
помоћи подељени су прехрамбени и 
хигијенски пакети. И ове године обезбеђени 
су новогодишњи пакетићи за децу са 
посебним потребама. Акценат је стављен и 
на очување здравља и здравствене културе 
становништва, обуке за пружање прве 
помоћи и оспособљавање волонтера за 
деловање у ванредним ситуацијама, као и 
спровођење традиционалних здравствених 

РПГ

Брнабић, која је поводом “Дана молитве за 
Србију”боравила у Америци.
Гудачки квартет Школе за музичке таленте 
наступио је и у “Карнеги институту за 
науку” у Вашингтону, а 28. јула, на сам Дан 
прокламације, учествовао је на прослави 
у организацији Српске православне цркве 
у Америци и том приликом извео познате 
старе српске песме.

Гудачки квартет Школе за музичке 
таленте имао је велику част да наступи 
у Конгресу САД, поводом прославе 
стогодишњице проглашења „Дана 
молитве за Србију“, који је 28. јула 1918. 
године прокламовао тадашњи амерички 
председник Вудроу Вилсон, велики 
пријатељ српског народа. Тога дана 
српска застава се завијорила на Белој 
кући у Вашингтону, у знак одавања поште 
српским жртвама у Првом светском рату. 
Гудачки квартет Школе за музичке 
таленте у саставу Николина Маричић 
(виолина), Милана Трујановић (виолина), 
Сашка Богдановић (виола) и Катарина 
Буљанчевић (виолончело), званицама се 
представио композицијама италијанских 
класика. Ученице Школе за музичке 
таленте на овој свечаности учествовале 
су у пратњи директорке Данијеле 

Јовић, која је имала прилику да обави 
разговоре са званичницима амбасаде 
Србије, представницима Конгреса, Српске 
православне цркве у Америци и осталим 
заступницима наше дијаспоре, с циљем 
развијања сарадње. 
На пријему у Конгресу делегација Школе за 
музичке таленте сусрела се и фотографисала 
са председницом Владе Србије Аном 

ТАЛЕНТИ СВИРАЛИ У АМЕРИЧКОМ КОНГРЕСУ
Тадашњи амерички председник Вудроу Вилсон, велики пријатељ српског народа, у знак одавања 
поште српским жртвама у Првом светском рату, наредио је да се 28. јула 1918. српска застава 
завијори на Белој кући у Вашингтону 

Обележавање стогодишњице проглашења “Дана молитве за Србију”

За новог секретара изабран Слађан Младеновић 

ФОТО: ШЗМТ фејсбук
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групе “Makedonоs“ из Солуна побрао је 
све симпатије публике, која је длановима 
пропратила сваки такт “сиртакија”, добро 
познатог традиционалног плеса Грка. 
Студенти из Костарике први пут су у Србији. 
Својом непосредношћу и енергијом показали 
су зашто Костарику зову  “земљом срећних 
људи и чистог живота”. “Први утисци су 
веома добри, сви се опходе веома љубазно 
према нама и врло су гостопримљиви. 
Представљамо се нумерама које су базиране 
на традиционалном костариканском 
фолклору, а извешћемо плесове из две регије, 
из Пунтаренаса који се налази на Пацифику, и 
Гуанакастеа који је на североистоку. Од нас 
очекујете гласну музику, пуно покрета, пуно 
енергије, и велику жељу да покажемо како 
ми то радимо у нашој малој земљи”, рекли су 
Костариканци.  
“Још једном смо показали да смо добри 
домаћини и да имамо шта да покажемо 
свету, закључила је након концерта Јелена 
Петровић, директорка ТО Ћуприја, не 
скривајући задовољство што је Ћуприја била 
део овог плесног спектакла. Поред домаћина, 
града Ниша, и Ћуприје , учесници фестивала 
своје наступе имали су и у Белој Паланци, 
Владичином Хану, Књажевцу и Ражњу.

Међународни студентски фестивал 
фолклора ове године окупио је више од 
500 учесника из осам земаља света, а 
Ћупричанима је своју културну баштину 
представило око 90 учесника, чланова  
фолклорних трупа из Кине, Костарике, 
Грчке и домаћина Србије, односно 
Ћуприје. 
“Игра и песма не познају границе, а то што 
делимо једнаку страст према фолклору 
ујединило је на једном месту различите 
културе, језике и обичаје. То заправо 
и јесте главни циљ овог фестивала - да 
покажемо сву нематеријалну културну  
баштину других народа и истовремено 
промовишемо туристичке потенцијале 
градова у којима гостујемо”, каже 
Вукашин Марковић, у име организатора 
фестивала Студентског културног 
центра из Ниша. Суорганизатор била 
је Туристичка организација општине 
Ћуприја. 
Спектакуларном концерту претходио је 
дефиле свих учесника фестивала који 
су обучени у своје националне ношње 
пренели дух и традицију својих земаља, 
измамили осмехе пролазника и Ћуприју, 
на тренутак, претворили у свет у малом. 

“Заиста смо одушевљени. Овако нешто 
не виђа се сваког дана у нашем граду. 
Посебно су ме фасцинирале гошће из Кине, 
а најлепше и најатрактивније националне 
костиме имали су Костариканци”, пренели 
су нам своје утиске наши суграђани. 
Двочасовни музичко-сценски ужитак који 
су приказали плесачи са три континента, 
дочарао је сву егзотику, колорите и 
традицију земаља из којих долазе. 
Грациозност али и енергичност покрета коју 
су на сцени приказали извођачи са Музичког 
конзерваторијума кинеске провинције 
Џуђанг никог нису оставили равнодушним. 
Сву лепоту традиционалне кинеске културе 
на сцени је изнело 28 пласачица, које су свој 
савршени плес одиграле као једна. “Србија 
нам се јако допада и одушевљени смо 
свиме. Вечерашњи перформанс чине четири 
плеса, који говоре о јачини личности и нашој 
аутентичности. Два воде порекло са Тибета 
и приказују снажан карактер тибетанског 
народа, а друга два из провинције Џуђанг 
и представљају приказ наше оригиналне 
културе”, представила је кинески плесни 
ансамбл Ма Ли Пин. 
Иако су у Ћуприју допутовали са нешто 
мањим бројем чланова, наступ  фолк-денс 

ИГРА И ПЕСМА НЕ ПОЗНАЈУ ГРАНИЦЕ
“Не морамо да говоримо истим језиком да бисмо се разумели. Плес и игра само су један од начина 
да се боље упознамо, разумемо и поштујемо”, поручили гости из Грчке, Кине и Костарике

Учесници 11. Међународног студентског фестивала фолклора играли за Ћупричане

ФОТО: УСТАНОВА КУЛТУРЕ ЋУПРИЈА
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шалом добро забавиле публику у амфитеатру 
Моравског парка. Наговештај доброг 
програма унеколико је покварило лоше време 
због ког је током јула отказан још један наступ 
Весне Станковић, сада са колегама Љиљаном 
Благојевић и Браниславом Томашевићем. 
Представу “Добри човек”, рађену према 
текстовима Бранислава Нушића, према 
најавама Установе културе, гледаћемо 
почетком јесени.

Идеално место за одржавање музичко-
сценских догађаја током лета је 
амфитеатар у Моравском парку. У 
последњих неколико година овај простор 
је оживео и Ћупричани воле да посећују 
програме које тамо организује Установа 
културе. Нажалост, овог лета временски 
услови су умногоме онемогућили 
извођење планираног програма. 
У паузи између две кише сместио се 
кабаре “Цимет и ванила” Весне Станковић 
и Вање Милачић. “Публика се забављала. 
То је најважније. Видела сам насмејана 
лица и дама и господе. То значи да су 
се, можда, у неким ситуацијама које смо 
представиле и пронашли”, каже Весна 
Станковић, глумица Народног позоришта, 
која у Ћуприји борави већ трећи пут. 
Она је истакла да је за глумце, а показало 
се и за публику, понекад занимљивије оно 
што се дешава у гардероби пре и после 
представе него сама представа. Управо то 
Весна и Вања су преточиле у кабаре звани 
“Цимет и ванила”. 
“Изабрале смо да своје приче из женских 

кулоара зачинимо ex yu шлагерима, и то 
таквим репертоаром који је препознатљив 
свим генерацијама. Кабаре можда слови 
за типично летњу форму, али ово је 
представа за сва годишња доба, јер хумор 
и смех су нешто што нам треба и лети и 
зими, без обзира да ли смо стари или 
млади”, рекла је Вања Милачић. 
Протагонисткиње кабареа “Цимет и 
ванила” су својом музичком изведбом и 

Културно лето 2018
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прошле године, када је одржано 
књижено вече у знак сећања на Радивоја 
Миладиновића Пацка. Циљ нам је да овај 
догађај прерасте у традицију, објашњава 
Љиљана Ђорђевић.
„Иницијално је идеја потекла од чланова 
Књижевног клуба „Душан Матић“ и 
господина Ђорђа Петковића који је 
представник књижевног клуба из Параћина, 
који су били добри пријатељи нашег Пацка. 
Омаж је прошле године био намењен њему, 
зато је и одржан на дан његовог рођења, 

па смо решили да од сад па надаље 
баш 19. јул буде датум посвећен свим 
књижевницима који су писали у Ћуприји 
или о Ћуприји.“  
Из Књижевног клуба “Душан Матић” 
поручили су да су књижевне вечери 
меморијалног типа прави начин да кроз 
причање о делу осведочених аутора 
подстакну свој подмладак да ради на 
себи и ствара, а можда и да увећају број 
најмлађих чланова, који ће у будућности 
бити њихове лучоноше. 

Чланови Књижевног клуба “Душан 
Матић” заједно са гостима из Параћина 
окупили су се у градској библиотеци 
како би приредили омаж ћупријским 
књижевницима, људима од пера који су 
поникли у Ћуприји, у њој стварали или 
град на Великој Морави имали за главни 
извор инспирације. Читајући њихове 
стихове и одломке из њихових романа, 
ћупријски књижевни кружок за један 
корак се приближио остварењу своје 
мисије, а то је очување успомене на све 
наше суграђане чији је рад део градске и 
поморавске културне заоставштине. 
„Ћуприја је изузетно плодно тло што се тиче 
писања поезије и прозе. Ако само пођемо 
од Душана Матића по коме се зове наша 
бибилиотека и књижевни клуб, академика 
Драгослава Михаиловића, па затим Зорана 
Андријашевића, Богољуба Михајловића, 
Радета Брајушковића и других, није 
тешко закључити да је овај град изнедрио 
много великих књижевника којима на 
овај начин треба одати признање“, каже 
Љиљана Ђорђевић, директорка Народне 
библиотеке „Душан Матић“.
Обичај приређивања омажа 
књижевницима библиотека је започела 

Весна Станковић и Вања Милачић на кабаретски начин говориле о мушко-женским односима, 
играле, певале и забављале публику

ОДАВАЊЕ ПРИЗНАЊА „ПЕРИМА“ СА ВЕЛИКЕ МОРАВЕ
Омаж ћупријским књижевницима у библиотеци

Сећањем на најбоље писце и песнике које је изнедрио наш град чувамо културно наслеђе 
Поморавља, поручили из Књижевног клуба „Душан Матић“ 
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У галерији музеја изложене графике студената Факултета уметности из Ниша

уметност, на којима су заступљене готово све 
графичке технике, настала су у последње три 
године и могу се перципирати као презентације 
нових тенденција у овој области савремене 
уметности. 
Директор Новак Новаковић, наш бивши студент, 
и сам је изврстан графичар иако се графиком 
због обавеза сада бави само из хобија, тако 
да не чуди иницијатива за одржавање ове 
изложбе. Наравно, наша сарадња се наставља, 
јер добре ствари не треба мењати, закључио је 
професор Живић.
„Новак је емотивно јако везан за Ниш. Игром 
случаја и моја супруга и ја смо му предавали 
најпре у средњој школи, а ја затим и на 
академији, тако да се одлично познајемо. То 
менторство и наша сарадња заправо трају 
сигурно последњих десетак година, а из 
сарадње и једног заиста колегијалног односа 
временом се изродило искрено пријатељство. 
Одлично се снашао у улози директора музеја, 
и само могу да вам поручим да га чувате“, кроз 
осмех је рекао професор Живић. 

Ова изложба представља још један у 
низу догађаја који су резултат сарадње 
музеја “Хореум Марги-Равно” и Факултета 
уметности из Ниша у протекле четири 
године, а све са циљем популаризације 
ликовне уметности и уметности уопште, 
али пре свега промовисања младих аутора 
који обогаћују и оплемењују уметничку 
сцену Србије, рекао је директор музеја 
Новак Новаковић на отварању изложбе 
радова студената нишког Факултета 
уметности, насталих на предмету Графика. 
Наши студенти су у претходном периоду 
претежно излагали радове из области 
дизајна. Ћупријска публика до сада није 
имала прилике да види њихове графике, 
тако да смо одушевљено прихватили 
позив да приредимо ову изложбу, каже 
професор Бојан Живић, предавач на 
Факултету уметности.
„Мислим да је ова изложба најзад 
„сазрела“ и да је управо сада дошло 
право време за њу. У поставци је пуно 

квалитетних радова, а осим тога многи 
од излагача су лауреати са домаћих, али 
и интернационалних такмичења. Када 
су радови стигли у Ћуприју директор 
Новаковић је приметио да је контингент 
озбиљан и нешто заиста другачије. Трудимо 
се да студентима материју приближимо на 
један занимљив начин, тако да задатке не 
схватају само као обавезу већ да искрено 
заволе графику као ликовну технику.“  

Изложена дела младих уметника са 
департмана за ликовну и примењену 

КАКО ДАТИ СТАРИМ СТВАРИМА НОВИ СЈАЈ
објаснити, они поступају тачно онако како сте 
им рекли да ураде. Углавном немају много 
питања, а с друге стране воле да испоље 
своју креативност, праве јако лепе предмете, 
и што је најважније увек су задовољни оним 
што направе”, објашњава Јелена Трајковић.
Након радионице за децу одржана је и 
радионица декупажа за одрасле за коју 
је, према речима организатора, владало 
велико интересовање. Да је декупаж веома 
популарна ликовна техника улепшавања

 и освежавања изгледа старих предмета 
показале су и ћупријске даме које су се у 
великом броју одазвале позиву Установе 
културе да учествују на радионици која је 
део културног лета. Међу њима је било оних 
које су са декупажом дошле у додир први 
пут, али и оних које су се пријавиле како би 
усавршиле своје знање, а све су сложне у 
констатацији да је ово веома леп и користан 
начин да се проведе слободно време. 

У Моравском парку одржане су радионице 
декупажа у организацији Установе 
културе Ћуприја. На почетку, са техником 
украшавања и трансформације предмета 
лепљењем обојеног папира на подлогу 
у комбинацији са разним специјалним 
ефектима упознали су се ученици 
основних школа, који су топло јулско 
поподне искористили да у пријатном 
амбијенту крај реке овладају овом све 
популарнијом креативном вештином. 

“
Декупаж је техника помоћу које од старог 
можете направити нешто ново. Било који 
предмет који је изгубио на естетици и на 
вредности може се поправити декупажом. 
Ту имамо различите декоративне 
методе попут украшавања салветама 
или рељефном пастом. Све у свему, 
материјали за рад бирају се зависно од 
тога шта желимо да постигнемо. Мислим 
да је то најлепши изазов – да ствари које 
су изгубиле стари сјај добију један потпуно 

нови изглед и да заблистају у новом светлу”, 
каже Јелена Трајковић, координаторка 
радионице.  
Она сама декупажом се испрва бавила 
из хобија, а онда је, након десет година 
уметничког стажа, дошла на идеју да 
овој интересантној декоративној техници 
подучава и друге. Њене радионице 
намењене су свим узрастима, али, како сама 
признаје, највише јој прија рад са децом 
који описује као опуштајући и освежавајући.

Поред тога, кроз учење декупажа могу се 
уочити и таленти. 
“То се одмах види јер је декупаж техника 
која вам даје увид у то да ли је неко 
креативан, односно да ли има ту уметничку 
црту. Ликовне технике генерално јесу нешто 
што се учи, али деца кроз осмишљавање 
декорације предмета, преко начина на који, 
рецимо, распореде комаде салвете, показују 
смисао за композицију. Иначе, волим да 
радим са децом јер је њима најједноставније 

Овом техником се може поправити сваки предмет који је изгубио на лепоти и вредности, каже 
инструкторка Јелена Трајковић

Културно лето 2018 - Установа културе организовала радионицу декупажа за децу и одрасле

РПГ
ФОТО: УСТАНОВА КУЛТУРЕ ЋУПРИЈА
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ВЕРА НИКОЛИЋ ИДОЛ ГЕНЕРАЦИЈА 
Пре 50 година, тачније 20. јула 1968. 
године, српска атлетичарка Вера Николић 
поставила је светски рекорд на 800 
метара од два минута и пет десетинки 
у Лондону, на чувеном “Кристал Палас” 
стадиону, који ће 15 година касније бити 
срећан и за Драгана Здравковића, још 
једног Ћупричанина из ризнице талената 
професора Александра Аце Петровића. 
Једину светску рекордерку у српској 
атлетици запазио је на школском кросу 
професор географије Александар 
Петровић и довео је у клуб, у “Мораву”. 
Тада је имала само 13 година. Већ са 18 
година, 1966. године, Вера је на Европском 
првенству у Будимпешти освојила 
прву златну медаљу за Југославију. На 
то такмичење отпутовала је са новим 
државним рекордом на 800 метара. У 
Лондону је трчала светски рекорд, а није 

имала ни пуних 20 година. Српска атлетика 
је тада уписана златним словима у светску 
атлетску баштину. 
Вери у част у Београду је одржана свечана 
академија на којој јој је додељена златна 
плакета Атлетског савеза Србије. Признање 
је примила из руку свог великог пријатеља 
Драгана Здравковића, председника и 
тренера у ОАК “Морава” и члана стручног 
штаба АСС задуженог за “средње пруге”.
“Остварила сам свој циљ у животу. То може 
свако само ако је упоран”, рекла је Вера 
примајући признање. “Ипак”, нагласила 
је она, “највећи ми је успех то што сам се 
остварила као супруга, мајка троје деце 
и бака шесторо унучади.” Захваљујући 
на плакети Вера Николић је признала 
присутнима да јој је ово један од најлепших 
дана у животу

Једина српска светска атлетска рекордерка

Лондонских два минута и пет десетинки за 50 година славе, која не пролази
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боравак и рад у Ћуприји, речи су Владана 
Чубрића, првог тренера руске женске 
сениорске репрезентације. Спортски 
објекти и смештај су на завидном нивоу, 
те планирамо да се и догодине видимо на 
десетом јубиларном кампу у вашем граду.” 
На припремама су биле и кошаркашице КК 
“Глорија”, првакиње Русије у пионирској 
конкуренцији. 

МЛАДЕ НАДЕ ПОД ОБРУЧИМА
Око 100 кошаркаша и кошаркашица, 
узраста од млађих пионира до кадета, 
из Русије, Вијетнама и Србије успешно 
је завршило двонедељне припреме у 
Ћуприји. Припреме младих кошаркаша 
реализију се девети пут за редом у оквиру 
кошаркашког кампа “Србија баскет”, а из 
године у годину број младих спортиста 
који гостују у Ћуприји се повећава.  
“Имали смо изванредне услове за 

Кошаркаши из Русије и Вијетнама припремали се у Ћуприји Државно првенство у 
навигацији и прецизном 
слетању за ултралаке 
ваздухоплове

ЗМАЈЕВИ ИЗНАД 
ЋУПРИЈЕ 
На аеродрому Ћуприја, у организацији 
Аеро клуба „Ћуприја“ и Ваздухопловног 
савеза Србије, 25. и 26. августа 
биће одржано Државно првенство 
у навигацији и прецизном слетању 
ултралаких ваздухоплова. На првенству 
ће учествовати више од 30 пилота из целе 
Србије у категоријама ултралаки авион, 
моторни змај и жирокоптер(ултралаки 
хеликоптер).
Они ће заједно са својим посадама 
до титуле државног првака морати 
да савладају задатке у дисциплинама 
навигација и прецизно слетање, према 
правилима Међународне ваздухопловне 
федерације.
Љубитеље ваздухопловства на аеродрому 
у Ћуприји очекује слободан улаз и преко 
стотину полетања и слетања ултралаких 
летелица у ова два дана такмичења. 
Посебна атракција првог такмичарског 
дана, у суботу од од 10 до 12 часова, 
биће аеромитинг, који ће бити уприличен 
поводом отварања Аеродрома Ћуприја. 
Посетиоци ће имати имати прилику 
да уживају у интересантном летачком 
програму и приказу најмодернијих 
летелица са којима српски аеро клубови 
располажу у овом тренутку. О оквиру 
првенства биће одржан и семинар 
о навигацији и безбедности пилота. 
Организатор је Аеро клуб Ћуприја.РПГ

РПГ ФОТО: АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

ФОТО: Фејсбук КК Ћуприја



овога пута, нарочито након одржаног 
жреба, владало велико интересовања за 
накнадне пријаве. 
Временске прилике нису ишле на руку ни 
организаторима ни такмичарима, па је 
добар део спортских надметања одложен 
за лепше дане. Уз много померања и 
нервирања турнир је ипак завршен, а титулу 
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ПРИМЕР ДРУГИМА
Многи клубови у Србији раде у тешким 
условима и очекују помоћ са свих страна. 
Ретки су они који су спремни да се ухвате 
у коштац са проблемима и покажу да 
заједништвом и слогом могу да ураде много 
тога за бољитак свог клуба. Светао пример 
свега горе наведеног је ФК “Моравац” 
из Крушара који захваљујући улагањима 
домаћих и мештана који се налазе на  
привременом раду у иностранству може 
да се похвали једним од најуређенијих 
сеоских фудбалских терена.
У години када обележавају седам деценија 
постојања и рада, млади нараштаји 
фудбалера, тренинге и утакмице одржавају 
у вечерњим терминима захваљујући 
адекватној расвети која је постављена 
током прошле године. Донације пријатеља 
из иностранства искориштене су за набавку 
семафора, сређивање свлачионица и 
клуба, санацију терена и постављање 

система за аутоматско поливање траве 
а јубилеј су прославили постављањем 
темеља за изградњу нових наткривених 
трибина са 200 места за седење. 

Поводом прославе јубилеја, Моравац 
је организовао турнир на коме су поред 
екипе домаћина учествовали Младост 
из кончарева, Јединство из Мијатовца и 
ћупријска Морава 1918. На самом старту 
турнира домаћини су савладали екипу 
из кончарева резултетом 2:0 а Морава је 

била боља од Мијатовчана. Финални меч 
између Моравца и мораве завршен је без 
голова а у извођењу пенала бољи су били 
Крушарци, који су головима Анђелковића 
Д.Милосављевића и Петровића славили 
победу над ћупричанима са 3:2. Слављенику 
је припао победнички пехар док су играчи 
Моравца Предраг Савић, Марко Томић и 
Ивица Петровић, проглашени за најбољег 
играча, голмана и стрелца турнира.
“Циљ нам је, да се уз помоћ неколико 
појачања домогнемо вишег ранга такмичења. 
Приступили су нам Ивица Петровић 
некадашњи играч Партизана из Глоговца, 
три сезоне најбољи голгетер Поморавског 
округа, голман Марко Томић а тим су својим 
доласком појачали и Милош Анђелковић, 
Никола Милосављевић, Предраг Симић и 
Марко Милосављевић. Са играчима ће у 
наредном периоду радити Миле Николић 
док ће му помоћник бити Ивица Петровић”, 
каже Добрица Љубисављевић, члан 
руководства клуба.

ФК “Моравац” из Крушара обележио седам деценија постојања

СПОРТСКО ЛЕТО: ЗА СВАКОГ ПО НЕШТО - СПОРТ ЗА СВЕ
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Ћупријски турнир у „футскоцкама“ 
временом је постао лична карта Спортског 
лета, па не изненађује чињеница да се сваке 
године за ово интересантно надметање 
пријављује све већи број екипа. “Спортски 
савез овај мини турнир организује већ 
четврту годину заредом, а ове године за 
титулу најбољих надметало се 20 екипа”, 
каже Адам Рошковић, секретар Спортског 
савеза општине Ћуприја. 
Ове године организатор се потрудио да 
за такмичаре обезбеди идеалне услове за 
надметање па су сви мечеви одиграни на 
адекватној травнатој подлози, на платоу 
у центру града. Према Рошковићевим 
речима 20 екипа је оптималан број 
учесника које турнир због временског 
ограничења може да прихвати, иако је 

најбољих у тенису ногом понели су Мишкец 
и Лука Матић. Друго место припало је екипи 
у чијем саставу је дуо Гекас и Данило, а треће 
место припало је Милашину и Дињи. 

У оквиру Спортског лета  2018. биће 
одржане Сеоске олимпијске игре, 
турнир у баскету “3 на 3”, традиционална 
Бициклијада, спортски пикник, “Виола 
куп” у фудбалу, Међународни турнир 
у баскету “Драгослав Субић”, и по први 
пут ове године, државно првенство у 
прецизном слетању и навигацији за 
ултралаке летелице у организацији 
Аеро клуба Ћуприја.

Турниром у “футскоцкама” отворено ћупријско Спортско лето 2018 

НА СТАРТУ СЕЗОНЕ 
МОРАВА ДОМАЋИН 
КОПАОНИКУ ИЗ 
БРУСА
У Прокупљу је одржана конференција зоне “Запад” 
чији је домаћин био ОФК Топличанин. За председника 
конференције изабран је Славољуб Милојковић, 
делегат клуба из Прокупља. Првенство стартује 18. 
августа а биће завршено 25. новембра.

Првенство зоне “Запад” стартује 18. августа

РПГ
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