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Док одбројавамо “ситно” до краја лета током ког смо ове сезоне више користили кишобране но купаће 
костиме, подсећамо Вас на најактуелније догађаје који су обележили август у нашем граду. 
Грађевинска сезона настављена је санацијом градских и сеоских улица и некатегорисаних путева, 
неархеолошким радовима на локалитету римског града Хореум Марги и реконструкцијом пута ка 
манастиру Раваница. Отворен је први спортски аеродром и одржано државно првенство за ултралаке 
летилице. Обележена је још једна годишњица боја на Иванковцу и одржани традиционални сусрети 
Рудничана. Ако спадате у групу оних који су из “више“ разлога најдужи месец лета провели у граду 
онда сте засигурно наместо плаветнила мора могли да уживате у мору културних и спортских дешавања 
којих овог августа никако није мањкало. Културно лето у свом зениту почастило нас је фантастичним 
концертима, изложбама и промоцијама књига. Нису изостали ни спортски сусрети кошаркаша, 
одбојкаша, фудбалера, љубитеља бициклизма и спортских рекреативаца.

Поморавски гласници и овог лета били су неизоставни инвентар на свим догађајима. 
За Вас и због Вас. Ваш омиљени месечник чека вас колико већ сутра на киосцима!
Па да упловимо лагано у последње дане михољског лета и добар дан пожелимо јесени!

Читамо се!
Ваш Поморавски гласник!
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Новим асфалтом до Сења и манастира Раваница

СВЕТИЊЕ ПРИБЛИЖИТИ НАРОДУ
Ћуприје”, рекао је председник Ерић
Комплетна реконстуркција пута Ћуприја 
- Сење - манастир Раваница значиће и 
повећање туристичке посете. Када томе 
придодамо и најављену рекострукцију 
пута према Деспотовцу добићемо 
заокружену целину са занимљивим

 туриситичкми дестинацијама, што је и 
тренутни циљ државног руководства. Од 
тога ће Ћуприја имати великих користи, 
јер ће се на том путу наћи и пословно-
индустријска зона са спортским 
аеродромом, које је већ показао свој 
зачај за свеукупни развој града на 
Великој Морави.

Асфалтирана је и проширена 
најоштећенија деоница државног 
пута Ћуприја - Сење, према манастиру 
Раваница, у дужини од шест километара 
и 700 метара. Циљ је, реконструкцијом 
путева приближити српске светиње 
већем броју посетилаца из земље 
и иностранства. Посао је договорен 
приликом последње посете председника 
Вучића Ћуприји.
Радове изводи предузеће “Србијапут”. 
“Ово је прва фаза. Радове у потпуности 
финасира држава а њихова укупна 
вредност износи милион и 200 хиљада 
евра”, каже председник општине 
Нинослав Ерић
У другој фази планирано је да пут 
буде раконструисан кроз село, све до 
манастира.
“Република ће финасирати и 
реконструкицју пута Ћуприја – 
Деспотовац”, каже председник Ерић. 
Када и тај посао буде завршен очекујемо 
да боља путна повезаност две српске 
светиње Манасије и Раванице, повећа 
број посета туриста из земље и 
инсотранства, што је на крају и циљ овог 
посла”, нагласио је председник Ерић.
Он је рекао да се са представнцима ЈП 
“Путеви Србије” разговарало о изградњи 

моста на Великој Морави. Постигута 
је сагласност о редоследу предрадњи 
које треба да се обаве и припреми 
документације за израду пројекта.  
Председник Ерић очекује да би први 
радови на изградњи моста могли да 
почну већ 2020 године. 

На улазу у Ћуприју са ауто пута, односно 
деонице која се сада комплетно 
обнавља, у средишту кружног тока, 
следеће године, на  Видовдан, стајаће 
велики споменик кнезу Лазару.  
“Желимо да 630. годишњицу Косвске 
битке обележимо постављањем 
споменика кнезу Лазару и тако добијемо 
још један монументални симбол 

Посао је договорен приликом последње посете председника Александра Вучића Ћуприји

Успешан привредни биланс општине Ћуприја у првом полугођу

ИЗВОЗ ЗА 82 ОДСТО ВЕЋИ

РПГ

медије Регионалне привредне коморе 
Шумадије и Поморавља и општине 
Ћуприја.
“Све ове резултате постигли смо са 
постојећим капацитетима”, рекао је 
председник општине Нинослав Ерић 
и додао да је након лоше спроведених 
приватизација локална самоуправа 
успела да оживи неколико предузећа, 
која сада веома успешно послују. 
“Довели смо два страна инвеститора, 
производњу је започео и трећи, а 
у плану је долазак још једне турске 
компаније”, нагласио је председник 
Ерић. Он је истакао да је смањен јавни 
дуг и увећан буџет општине. “Сада 
су све снаге усмерене ка покретању 
индустрије и пољопривреде”, закључио 
је председник Ерић. 

Извозне активности општине Ћуприја 
у првих шест месеци ове године 
значајно су допринеле повећању 
спољнотрговинског суфицита који, према 
речима Предрага Лучића, директора 
Регионалне привредне коморе Шумадије 
и Поморавља, износи 4,45 милиона евра, 
односно више од пет пута је већи него 
спољнотрговински суфицит остварен 
у истом периоду прошле године. 
“Поређења ради”, рекао је директор 
Лучић, “општина Параћин је у истом 
периоду остварила спољнотрговински 
дефицит у износу од преко 9,2 милиона 
евра.”
“Извоз општине Ћуприја за 82 одсто је 
већи него у протеклом периоду прошле 
године. Највише се извозило у Турску, 
Чешку Републику и Црну Гору”, рекао је 

Предраг Лучић.
Укупна спољнотрговинска размена 
општине Ћуприја је преко 14 милиона 
евра и за 50 одсто је већа него у првих 
шест месеци прошле године. Ћупријска 
привреда остварила је извоз од 9,296 
милиона евра, а увоз од 4,846 милиона - 
чуло се на конференцији за

Регионална привредна комора Шумадије и Поморавља: Спољнотрговински суфицит износи 4,45 
милиона евра и пет пута је већи него прошле године у исто време
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Боја на Иванковцу. Венце на споменик 
Миленку Стојковићу и иванковачким 
јунацима положиле су још делегације 
Војске Србије и СУБНОР-а. У програму 
је учествовао градски хор “Марги”, а 
опело иванковачким јунацима служило 
је свештенство цркве Светог Георгија. И 
ове године атракција је било испаљивање 
плотуна из реплике трешњевог топа, истог 
оног којим је Стева писар погодио шатор 
Хафиз-паше и натерао Турке у повлачење 
према Нишу.

Србија је пуна знамења која нас уче 
историји и њеном значају за све 
мале народе, нарочито када је у 
питању освајање слободе. Бројнији 
и јачи завојевачи клецали су на овим 
просторима или бежали главом без 
обзира, чудећи се јунаштву и храбрости 
којом се брани угрожена слобода. 
Пркосно и непокорно народ је бранио 
своје, не желећи туђе, ни по коју цену. 
Такви су били и иванковачки јунаци 
предвођени Миленком Стојковићем 
и Петром Добрњцем, када су у августу 
1805. године одбили напад регуларне 

турске восјке предвођене Хафиз-пашом, 
натеравши их у бег, све до Ниша. То 
су путеви које треба следити у миру. 
Сада су нам најпотребнији јединство и 
мудрост. То је политика државе Србије. 
Једино тиме ћемо сачувати народ који 
живи на простору Косова и Метохије 
и свету српску земљу – сагласни су 
Негован Станковић, државни секретар 
у министарству за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања и Нинослав 
Ерић, председник општине Ћуприја. 
Они су предводили државну церемонију 
којом је обележена 213. годишњица 

И ове године атракција је била испаљивање плотуна из реплике трешњевог топа, истог оног 
којим је Стева писар погодио шатор Хафиз-паше и натерао Турке у повлачење према Нишу

Oбележeна 213. годишњица Боја на Иванковцу

ЈУНАШТВО КОЈЕ НАС УЧИ 
ОСВАЈАЊУ СЛОБОДЕ
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продефиловали многи таленти, а 
ако констатујемо да су Партизан и 
Црвена Звезда основани после Другог 
светског рата, онда ће Вам бити јасно 
да говоримо о једном од најстаријих 
фудбалских клубова у овом крају”, 
рекао је Стојадин Томић. 
Сењски Рудник једино је рударско 
налазиште у коме од настанка ниједног 
тренутка није стала експлоатација и 
производња угља. Идеја о одржавању 
“Сусрета Рудничана”, као догађаја 

који млађим нараштајима треба да 
остави у аманет причу о граду у малом 
који је важио за једну од полазних 
тачака индустријализације у бившој 
Југославији, родила се једног топлог 
јулског дана давне 1972, и отада па до 
данас сведоци сјаја “малог Париза” и 
њихови потомци неизоставно се састају 
сваке године.
“2. јула 1972. овде се састала 
неколицина бивших играча “Рудара”, 
који су у необавезном разговору дошли 
на идеју да у Сењском Руднику окупе 
некадашње житеље који су се игром 
судбине одселили у друге градове и 
државе. Тако је настала ова наша лепа 
манифестација, која на срећу траје 
већ 47 година. Својски се трудимо да 
и надаље одржавамо ту традицију, 
и да је оставимо у аманет млађим 
нараштајима”, поручио је Мирослав 
Николић, члан организационог одбора.
Нажалост, “Сусрети Рудничана” осим 
евоцирања успомена имају и ону 
тужну страну: постављање плочица са 
именима оних који су нас напустили
између две манифестације, а овога пута 
на спомен-обележју нашла су се имена 
Радомира Пранића, Жељка Варге и 
Паљанке Радомира.

Традиционални “Сусрети Рудничана” 
одржани су по 47. пут. У Сењском 
Руднику састао се велики број рођених 
Рудничана, али и оних чији је животни 
пут са њиме на неки други начин 
повезан - било да су ту провели део 
детињства и младости, или да међу 
својим прецима имају рударе који су од 
1853. године, када је рудник отворен, па 
наовамо, у месту које су својевремено 
звали “мали Париз” нашли ухлебљење 
и основали породице. 

Осим епитета “Рудничанин”, оно што 
све њих повезује јесу јаке емоције, 
носталгија и доза сете која их неминовно 
преплави сваки пут када се ту нађу. 
“Овде је на пет места организован дочек 
Нове године и увек се тражила “карта 
више”. Било је ту и неких “Звезданих 
ноћи”, матинеа, а четвртком и суботом 
је нарочито било весело и пуно људи из 
целог Поморавља”, присећа се Мирјана 
Стојадиновић.
“Прва асоцијација на Рудник су ми 
родитељи који су овде провели младост 
и најлепше дане својих живота. Мене 
за ово место везују јаке емоције 
и успомене на нану и деку”, каже 
Светлана Гавриловић. 

“Ја нисам рођена у Сењском Руднику, 
али као да јесам. Као избеглица из Босне 
сам 1941. дошла овде са породицом, а 
Рудник нас је примио раширених руку. 
Ту сам живела до 1960. са мајком, оцем 
и двојицом браће”, објашњава Ирина 
Храмов Махџик.
“Провести детињство и рану младост 
у “малом Паризу“ је било заиста 
изванредно. Овде су на игранке 
редовно долазили из Ћуприје, 
Параћина, Деспотовца, и за оно време

Сењски Рудник је стварно био живо 
место. Драстична је разлика између 
тога какав је био и какав је, нажалост, 
данас”, каже Мирослав Живановић.     
Након доласка, свечаног дочека уз 
погачу и со, и ручка који се по обичају 
састоји из чувеног рударског пасуља, 
Рудничани су у музеју угљарства 
обележили 95 година постојања ФК 
“Рудар” промоцијом књиге Стојадина 
Томића “Фудбал у горњој Ресави”. 
“Сењски Рудник је најстарији угљенокоп 
у Србији који још увек ради, а уједно и 
место на ком се налази једини музеј 
угљарства у нашој земљи. Кроз ФК 
“Рудар”, који постоји од 1923. године, су 
током година и деценија

У Сењском Руднику одржани 47. “Сусрети Рудничана”

БАСТИОН УСПОМЕНЕ НА СЈАЈ 
“МАЛОГ ПАРИЗА” 
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ЋУПРИЈИ И НАДАЉЕ 40 ОДСТО 
ВОДЕ СА “СВЕТЕ ПЕТКЕ”
Било је разговора са ћупријском општином, али за сада немам информације на који ће начин општина 
Ћуприја учествовати у овом пројекту – рекао је Небојша Симић, директор параћинског ЈП “Водовод”

услед дотрајалости мреже са изворишта 
Света Петка, у систем ће пристизати минимум 
20 одсто више воде него до сада. Како је 
планирана деоница део заједничког цевовода 
из кога се водом снабдевају оба града, питали 
смо директора Симића која је улога општине 
Ћуприја у комплетном пројекту.
“Оно што је познато јесте да су општина 
Параћин и параћински “Водовод” потписали 
уговор са КФВ банком. Било је разговора са 
ћупријском општином, али за сада немам 
информације која је улога и на који ће начин 
општина Ћуприја учествовати у овом пројекту. 
У уговору који смо потписали са банком није 
наведено да је ова деоница део заједничког 
водовода, али то сви знају”, нагласио је 
Симић. Према његовим речима општина 
Ћуприја ће и надаље добијати својих 40 одсто 
воде са каптаже, а такође је најавио да ће у 
скорије време на Карађорђевом брду, где се 
налази мерни уређај за расподелу воде, бити 
уграђен нови који ће омогућити прецизнију 
прерасподелу воде. 
Важно је напоменути да током радова на 
замени главног цевовода од Извора до 
Карарђорђевог брда неће бити прекида у 
водоснабдевању ни Ћуприје ни Параћина. 
Према речима директора Симића биће то 
практично нови цевовод који ће се делом 
протезати паралелно са постојећим, а делом 
ићи сасвим новом трасом.

Поводом отпочињања свеобухватне 
реконструкције и модернизације 
водоводног система у Параћину која 
ће трајати наредне четири године, а за 
коју су  кроз Програм водоснабдевања 
и канализације у општинама средње 
величине обезбеђена средства у висини 
од 3,45 милиона евра, у параћинском 
Водоводу одржана је конференција за 
штампу. 
Небојша Симић, директор ЈП “Водовод”, у 
свом обраћању новинарима прецизирао 
је пројекте на које ће средства обезбеђена 
од стране Владе СР Немачке и Европске 
уније, преко Немачке развојне банке КФВ 
бити наменски усмерена. 
“Трећина укупних средстава, тачније 
милион евра је донација, док је преостали 
део дугорочни кредит на 15 година по 
повољним условима отплате. Према 
плановима, средства по овом пројекту 
биће усмерена на замену дотрајалог 
главног цевовода од изворишта “Света 
Петка” у Извору до Карађорђевог брда, 
изградњу нових бунара, реконструкцију 
дела водоводне мреже у граду и друге 
радове предвиђене пројектом”, истакао је 
Небојша Симић. 
“Најбитнији део пројекта и уједно 
највећа инвестиција биће замена 9400 
метара главног цевовода, од изворишта-
каптаже у селу Извор, до резервоара 

на Карађорђевом брду. Ова инвестиција 
омогућиће стабилније водоснабдевање и 
смањити досадашње губитке воде услед 
честих кварова”, објаснио је директор 
Симић.
Изградња система за снабдевање Параћина 
и Ћуприје водом започета је шездесетих 
година прошлог века. Са каптажног врела 
“Света Петка” у Извору изграђен је главни 
довод воде до каптаже и заједничког 
резервоара на Карађорђевом брду и отада 
до данас, по уговорним обавезама између 
СО Параћин и СО Ћуприја вода са каптаже 
расподељује се у резервоару у односу 60:40 
у корист општине Параћин, у зависности 
од издашности врела Света Петка. Према 
речима директора Симића, реконструкцијом 
овог дела водовода због смањења губитака 

Замена азбестног цевовода од Извора до Параћина

На основу члана 10. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину   ( ‘’Службени гласник Републике Србије’’ број 134/04, 88/10)

         ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
             ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ ,  ИМОВИНСКО–ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ И

   ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

о поднетом захтеву  за одлучивање  о потреби  процене  утицаја пројекта на животну средину
Носилац пројекта  „O – P GRUP ЕNERGY“ ДОО Београд , 11000 Београд , ул. Маршала Бирјузова 8, поднео је захтев за одлучивање о 
потреби процене утицаја  Пројекта когенеративно постројење за производњу електричне енергије из биогаса  Електрана 1 на кп. бр. 
8215/1, 8217/1 и 8223/2 КО Сење,  Општина Ћуприја.
Обавештавамо Вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта,  у просторијама Општинске 
управе Ћуприја , Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине ул. 13октобар 7, у периоду од 8 дана 
од дана објављивања овог огласа у времену од 10 до 14 часова. 

У року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења можете доставити мишљење овом одељењу .
Овај орган ће у року од 15 дана од дана истека рока из става 3 овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат 
потребна процена утицаја на животну средину.
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ОБРАЗОВАЊЕ НА ПРВОМ МЕСТУ
Добар пример праксе и сарадње Удружења Рома са локалном самоуправом, 
која предузима значајне кораке у спровођењу активности усмерених ка 
побољшању живота ове националне мањине  

наших суграђана ромске националности 
пронашли запослење. У томе имамо велику 
помоћ Националне службе за запошљавање, 
нарочито у делу програма за теже запошљиве 
категорије.” Он је напоменула да корисници 
социјалне помоћи не плаћају уџбенике за 
децу, док локална самоуправа сваке године 
обезбеђује или новчана средства за набавку 
прибора, или набављала свеске и прибор за 
све школарце. 
Пројекат “Да, ми то можемо” реализован је 
током јула и августа, а у удружењу “Роми са 
Мораве” кажу да је ово само један од добрих 
примера праксе и сарадње удружења рома 
са локалном самоуправом, која предузима 
значајне кораке у спровођењу свих активности 
које су усмерене на ромску заједницу. 

Према проценама, на територији 
општине Ћуприја живи око 500 лица 
ромске националности. С циљем 
унапређења положаја Рома, нарочито у 
областима образовања, запошљавања, 
здравствене и социјалне заштите, културе 
и информисања, друштво Рома  “Роми 
са Мораве” покренуло је пројекат “Да, 
ми то можемо”, који се реализује уз 
подршку општине Ћуприја. “Пројекат 
је пре свега усмерен на припаднице 
ромске националности, које упркос 
помацима који су направљени у ранијем 
периоду и даље трпе вишеструке облике 
дискриминације. “Како би се унапредио 
њихов положај неопходан је интензивнији 
рад на информисању јавности, као и 
активно учествовање самих Ромкиња 
кроз представљање позитивних примера 
школованих и успешних представница 
ромске националне мањине”, каже 
Александар Недељковић, координатор 
пројекта “Да, ми то можемо”. Он је додао 
да се сам пројекат у начелу и заснива на 
организовању јавних дебата са радним 
називом “Жива библиотека”.
Анита Демири из Бора недавно је стекла 
диплому инжењера заштите животне 
средине, а причу о свом трновитом путу 
до заслужене дипломе започиње кроз 
шалу да је њен датум рођења определио и 
њено будуће занимање. Наиме, ова млада 
Ромкиња рођена је 5. јуна, на Светски дан 

заштите животне средине, а на одлуку да 
школовање настави у свом родном граду 
утицала је лоша материјална ситуација 
њене породице, за коју каже да јој је током 
школовања била “ветар у леђа” и највећа 
подршка.
“Иако евиденција Центра за социјални 
рад показује да велики број припадника 
ромске популације прима социјалну помоћ, 
доста Рома жели да ради и да на тај начин 
сами обезбеде средства за живот своје 
породице”, каже Драгана Михајловић, 
директорка Центра за социјални рад. 
“Поред новчаних социјалних давања која 
добијамо што од ресорног министарства, 
што од локалне самоуправе, велике напоре 
улажемо како бисмо што већем броју 
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На основу члана 10. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину   ( ‘’Службени гласник Републике Србије’’ број 134/04, 88/10)

         ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
             ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ ,  ИМОВИНСКО–ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ И

   ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

о поднетом захтеву  за одлучивање  о потреби  процене  утицаја пројекта на животну средину
Носилац пројекта  „O – P GRUP ЕNERGY“ ДОО Београд , 11000 Београд , ул. Маршала Бирјузова 8, поднео је захтев за одлучивање о 
потреби процене утицаја  Пројекта когенеративно постројење за производњу електричне енергије из биогаса  Електрана 2 на кп. бр. 
8215/1, 8217/1 и 8223/2 КО Сење,  Општина Ћуприја.
Обавештавамо Вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта,  у просторијама Општинске 
управе Ћуприја , Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине ул. 13октобар 7, у периоду од 8 дана 
од дана објављивања овог огласа у времену од 10 до 14 часова. 

У року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења можете доставити мишљење овом одељењу .
Овај орган ће у року од 15 дана од дана истека рока из става 3 овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат 
потребна процена утицаја на животну средину.

Замена азбестног цевовода од Извора до Параћина



РИМСКИ ГРАД У ЦЕНТРУ ЋУПРИЈЕ
На археолошком локалитету Хореум 
Марги Завод за заштиту споменика 
културе из Крагујевца изводи 
неархеолошке радове који подразумевају 
уклањање слоја армираног бетона, 
односно темеља  некадашњих гаража 
које су припадале бившој пошти. 
Према речима директора музеја Новака 
Новаковића, након овог посла очекује се 
наставак опсежних  археолошких радова 
Завода за заштиту споменика културе 
из Крагујевца, на основу чијег пројекта 
је ресорно министарство одобрило 
средства у вредности око милион и по 

динара. “Радови ће почети са првим данима 
октобра”, каже директор Новаковић.
Подсећамо да је локалитет Хореум Марги 
веома важан за историју Ћуприје и Србије, 
јер је у питању један од римских градова 
који су се налазили на путу “виа милитарис”. 
Локална самоуправа жели да искористи 
и ту предност “Житнице Мораве”, како би 
је ускоро, у пуном светлу, презентовала 
јавности. У средишту наставка радова 
на овом локалитету је римска кула, која 
би требало да представља нови симбол 
Ћуприје.

Завод за заштиту споменика културе из Крагујевца изводи неархолошке радове на 
локалитету Хореум Марги
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неупоредиво бољи него што је то случај у 
савремено доба, када између ове две земље 
постоји велико неслагање око питања Косова 
и Метохије. Имајући то у виду, не верујем 
да ту има простора за побољшање у блиској 
будућности, каже Стефан Стаменковић.
“Искрено, нисам неки оптимиста. Мислим 
да ту још много тога треба да буде решено, 
а да ни са једне стране не постоји воља да се 
пронађе решење које би био прихватљиво 
и за Београд и за Приштину. Нажалост, 
квазидржава Косово има подршку САД, 
и зато сам уверен да се односи Србије и 
Америке неће битно побољшати у блиској 
будућности.” 
Циљ предавања “Доба савезништва: 
Односи Србије и Америке током 
Великог рата” био је осврт на славне 
дане односа Срба и Американаца 
који су касније прерасли у искрено 
пријатељске, доба када је Америка 
била заштитник српских интереса и 
прва земља која је прихватила српске 
ратне циљеве у оно време, закључио је 
Стефан Стаменковић. 

11. новембра 2018. године биће 
обележена стогодишњица од 
завршетка Првог светског рата, један од 
најзначајнијих историјских јубилеја за 
Србију, као и за све земље победнице 
у Великом рату, како су га савременици 
дуго звали. У нашој земљи ове године 
такође се обележава век савезништва 
Србије и Сједињених Америчких Држава 
и 28. јула, дана када се 1918. године на 
Белој кући у знак захвалности српском 
народу и војсци за доприносе у Првом 
светском рату завијорила застава 
Србије. Тим поводом, Установа културе 
Ћуприја организовала је предавање 
на тему “Доба савезништва: Односи 
Србије и Америке током Великог рата”, 
а о односима Србије и Америке кроз 
различита временска раздобља говорио 
је млади историчар Стефан Стаменковић.
“Српско-амерички односи током Великог 
рата били су заиста пријатељски, 
односи својствени двема савезницама. 
Америка је била прва велика сила која је 
прихватила југословенску идеју, и касније 

југословенско уједињење, тако да можемо 
рећи да је на неки начин учествовала у 
формирању Југославије 1918. године. 
Међутим, САД су из Другог светског рата 
изашле као колонијална сила са тежњом 
ка глобалној доминацији, коју су на својој 
кожи у другој половини 20-ог и почетком 
21-ог века осетиле многе земље. Ипак, 
морам да нагласим да нас Американци 
нису бомбардовали зато што нас мрзе, већ 
је НАТО интервенција 1999. била део ширег 
плана прикупљања животних ресурса.”   

Односи Америке и Краљевине Србије, 
касније Краљевине Југославије, били су 

СРПСКО-АМЕРИЧКИ ОДНОСИ У ВЕЛИКОМ РАТУ
Предавање историчара Стефана Стаменковића

САРАДЊОМ ДО РЕШЕЊА
За санацију некатогорисаних путева и 
улица у сеоским срединама општина 
Ћуприја издвојила је 20 милиона динара. 
Након Сења и Батинца, где је санирано 
преко шест километара путева и улица, 
екипе грађевинске оперативе ЈКП “Равно 
2014” су у Крушару. “У договору са 
мештанима  биће насипано туцаником 
и припремљено до фазе асфалтирања 
више километара сеоских улица и 
некатегорисаних путева”, каже Дејан 
Ристић, директор ЈКП “Равно 2014”.  

Поред санације путева ради се и на 
одржавању путног појаса: кошењу траве 
и прочишћавању одводних канала. 
Грађевинској оперативи посао много 
олакшава механизација купљена крајем 
прошле и почетком ове године. 
ЈКП “Равно 2014” урадило је и ограду на 
градском гробљу у Ћуприји, односно страну 
према ЕЛДИС-у.  Према речима Дејана 
Ристића на ред је дошло јесење сређивање 
града пред почетак зимске сезоне. 

Дејан Ристић: Излазимо у сусрет мештанима и по њиховој жељи и потребама санирамо горуће 
инфраструктурне проблеме у сеоским срединама

Санација некатегорисаних путева и улица у селима
РПГ
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ПАПИР И МАШТА МОГУ СВАШТА

Америке који покреће старт уп у Србији, 
са тезом да амерички сан више не постоји 
и да постоје читаве гране индустрија које 
држе две или три велике фирме које су 
„убиле” конкуренцију. Зато он као велики 
фан слободног тржишта улази у гране које 
су великима тотално неинтересантне. 
То су гране које још увек нису захваћене 
ИТ технологијама и у којима није могуће 
спровести аутоматизацију.
Где ће завршити слободно тржиште 
као практичан идеал тешко је данас 
предвидети. Идеја слободног тржишта 
променила је свет колико и парна 
машина, а у ери турбуленције у којој 
живимо слободно тржиште неће тако брзо 
отићи на сметлиште како неки мисле или 
прижељкују. Појединац ма како слаб био, 
сам или удружен може покренути ствари 
са мртве тачке на тржишту. Све док идеја 
слободног тржишта постоји у главама 
људи она ће постојати и практично.

Неокласична школа је пропагирала 
слободан проток роба, људи, новца и 
капитала као основну и базичну економску 
идеју на којој ће се темељити савремена 
економија. И заиста, годинама након 
тога имали смо и слободно тржиште и 
невидљиву руку слободног тржишта, која 
као некакав само-регулатор дефинише 
понашања на самом тржишту. Паралелно 
са идејом слободног тржишта развиле су 
се теорије државног интервенционизма, 
које су се заснивале на већој регулацији 
тржишта од стране државе као 
инструмента принуде.
Читава привредна и економска историја 
може се посматрати као један циклус у 
коме се смењују држава и само тржиште. 
Некада је мање а некада веће присуство 
државе у привреди. На таласу тих циклуса 
калеме се идеологије, религије, мењају се 
статистике, уређује се законска регулатива, 
воде се ратови између различитих 
класа...........

Гледано на микро нивоу, проблеми малих 
привредника су данас исти као и пре два 
века. Сви би хтели што бољи амбијент, 
што веће субвенције, мање порезе, 
мање парафискалних намета, што мање 
конкуренције. И нема привредника који 
не би волео да буде монополиста или у 
најмању руку члан неког картела(овде се не 
мисли на криминалне картеле, али свакако 
и привредни картели нису дозвољени). 
Познати нобеловац Џозеф Штиглиц изјавио 
је пре пар година да верује у капитализам, 
али не верује или све мање верује у 
слободно тржиште. Како замишља тај 
нови капитализам није до краја објаснио.  
Неки га називају и посткапитализмом. 
Поборници ових идеја сматрају да ће се 
посткапитализам заснивати на кооперацији 
људи у производним и прометним ланцима, 
без јасно засноване хијерахије и јасно 
дефинисаног власништва.
Да се налазимо у неком новом капитализму 
објаснио ми је пре пар дана наш човек из 

Установа културе затворила циклус летњих креативних радионица

КОЛУМНА - Пише: Синиша Милутиновић

и облика са што више детаља и изражених 
карактеристика”, каже Милош Ђорђевић, 
координатор радионице. Циклус креативних 
радионица затворен је радионицом “Папир 
у облацима” чији су учесници били ученици 
нижих разреда основних школа, а њихов 
задатак је био израдити змаја од папира, 
украсити га и пустити у небо. И током ове 
тродневне радионице разговарало се на 
тему важности дрвећа и шума, и о неговању 
здравих навика и правилном односу људи 
према животној средини.

Уз нешто папира, мало боје и много маште 
можете да креирате и направите безброј 
занимљивих премета. Маску, шешир, 
лампу или змаја сасвим је свеједно, 
битно је да сте баш ви учествовали у 
њиховој изради и да је њихова вредност 
тиме немерљива. Установа културе се 
побринула да и овог лета организује низ 
тематских креативних радионица које су 
биле намењене деци различитих узраста. 
Све ликовне радионице Установе културе 
за тему су имале папир. 
“Програм радионица је првенствено 
васпитно-образовног карактера, а потом 

и забавног. Обзиром да се папир прави од 
целулозе и да годишње за те потребе буде 
посечено више дрвећа него што се засади, 
идеја је била да се и на овај начин подигне 
свест деце и младих о еколошком аспекту 
овог проблема”, каже Ненад Јовановић, 
директор Установе културе. Предшколци 
су се овог лета бавили израдом маски и 
лампиона, а њихове креације потврда су да 
папир и машта заиста могу свашта, како је 
уосталом и названа радионица намењене  
деци овог узраста.
“Циљ ове радионице било је развијање 
способности израде просторних фигура 

Ненад  Јовановић, директор Установе културе: “Задовољни смо одзивом деце и драго 
нам је што смо на овај начин успели да им оплеменимо летње дане у граду” 
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“Поморавље”. 
Као и претходних година владало је велико 
интересовање за бесплатну обуку непливача, 
која је ове сезоне стартовала почетком 
августа. Посетиоцима је била на располагању 
и вечерња забава у виду музичко-забавних 
вечери и незаобилазног ноћног купања.

Иако је почетак купалишне сезоне на 
градским базенима на Славији дочекан 
у пуном светлу а сви послови на 
ремонту и уређењу објекта завршени 
на време, капију базена затворила је 
киша. Овогодишње лето сунце нам је 
дозирало “на кашичицу”, а сунцобране 
смо све чешће мењали за кишобране. И 
кад се чинило да ће киша у потпуности 
покварити купалишну сезону, тропски 
дани вратили су Ћупричане на Славију.  
“На временске прилике не можемо да 
утичемо. На нама је било да спремно 
дочекамо сезону али се заиста нисмо 
надали да ћемо добар део лета 
базен гледати без купача”, каже Иван 
Алексић, директор Установе за спорт 
СЦ “Ада”.  “Ову купалишну сезону 
дочекали смо у потпуности спремни, 
базенски мобилијар употпунили смо 
новим лежаљкама и сунцобранима, 
реконструисали простор за тушеве, и 
обезбедили додатни простор за неке 
спортске активности.  Купање на базену 
потпуно је безбедно с обзиром да су 
спроведене све адекватне мере како би 
пливачи били безбедни у базену, а током 
целог дана спасиоци  надгледају купаче 
и брину о њиховој безбедности”, додаје 
Алексић. 
За време топлих летњих дана посећеност 

базену није јењавала. Освежење су 
поред Ћупричана, који су већински 
посетиоци, потражили и гости из суседних 
градова, пријатно изненађени понудом 
коју ћупријски базен нуди. Ћупријски 
базени испуњавају све стандарде и 
када је  исправност и квалитета воде у 
питању, а редовну копнтролу обавља ЗЗЈЗ 

КИША УКРАЛА ЛЕТО
Овог лета због лошег времена мање купача него лани
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Ваздухопловног савеза Србије је управо на 
развоју ове гране и укључивању и локалних 
самоуправа и других субјекатат друштва у 
његов развој нагласио је Лабуд Булатовић, 
председник Ваздухопловног Савеза Србије. 
Сваки ваздухопловни спорт, нарочито у Србији 
је изузетно скуп и њиме се није лако бавити, 
додао је Жељко Обука, генерални секретар 
Ваздухопловног Савеза Србије.  Последњих 
година за ултралако летење влада све веће 
интересовање а наши пилоти са својим 
летачким умећем могу да стану раме уз раме 
са пилотима  далеко развијенијих Европских 
земаља где су улагања у ултралаколетење 
немерљиво већа него код нас.  
Занимљиво је истаћи да је свим посетиоцима 
Аеро митинга у Ћуприји било доступно 
да погледају, завире и фотографишу се 
крај авиона и моторних змајева а највише 
одушевљења видело се на лицима великог 
броја деце која су свако полетање и слетање 
авиона поздрављала циком и аплаузима. 
Ко зна можда је међу њима још који 
заљубљеник у висине а већ у наредном 
периоду у ћупријском аеро клубу биће места 
и за најмлађе у оквиру школе моделарства и 
макетарства. 
Традиција постоји, да се чува и негује за 
наредне генерације заљубљеника у небо. 
Желимо да постанемо “Место где снови 
постају стварност...” за све генерације, 
поручују из ћупријског аеро клуба. 

Државно првенство у навигацији 
и прецизном слетању ултралаких 
ваздухоплова, девето по реду, одржано је 
на новоотворееном спортском аеродрому 
у атару Добричева где је своју умешност у 
управљању овим летилицама приказало 
11 екипа са 22 такмичара из целе Србије. 
Пилоти и њихове посаде надметали су се 
у дисциплинама навигације са познатим 
тачкама и дисциплини прецизног 
слетања у категоријама моторни змај и 
ултралаки авион. Овај својеврсни хепенинг 
привукао је велику пажњу посетилаца 
који су по тропском дану са пуно пажње 
и одушевљења пратили летачке бравуре 
врхунских  пилота. Такмичење је протекло 
у најбољем могућем реду а поред тога што 
су се показали као изузетни домаћини и 
организатори државног првенства, чланови 
Аеро клуба Ћуприја остварили су врхунске 
како екипне тако и појединачне резултате.  
У категорији авион, доминирали су пилоти 
АК Ћуприја, Мило Тодоровић и Горан 
Ковачевић и навигатори Андрија Новаковић 
и Бошко Тодоровић, сви чланови ћупријског 
Аеро клуба. У екипном пласману златно 
одличје отишло је у руке домаћина, друго 
место припало је АК Бор а треће АК Утва 
из Панчева.  Међу пилотима змаја најбољи 
резултат остварио је Перица Сабљић из АК 
Ћуприја, за њим је његов клупски колега 
Владимир Стојковић док је трећепласирани 
Милош Марич из АК Смедерево. Екипно 
најуспешнији је био ћупријски аеро 
клуб, затим следи панчевачка Утва и АК 
Смедерево.
Такмичење је поред спортског надметања 
донело и сјајну атмосферу јер је добар 
део посетилаца по први пут уживо 
имао прилику да посматра овакву врску 
ваздухопловног надметања и то још на 
аеродрому у свом граду. - Презадовољан 
сам овом пистом. Ово је спортски аеродром 
где ће слетати спортски авиони а даљи 
планови односе се на проширење писте и 
даљи развој аеродрома у чему нам у прилог 
иде и одлична географска позиционираност 
Ћуприје, каже Горан Стојковић, председник 
Аеро клуба Ћуприја. У последње 4 године 
пилоти АК Ћуприја не силазе са победничког 

постоља , три године узастопнио званични су 
екипни државни прваци у обе дисциплине 
а двојица пилота ћупријског клуба носиоци 
су плакете Златни орао, једног од највиших 
признања Ваздухопловног савеза Србије. 
У свом саставу за ово кратко време Аеро 
клуб поседује три летилице типа моторни 
змај и један ултралаки авион а од летачког 
кадра двојицу пилота инструктора, додао је 
Стојковић. 
Отварање аеродрома свакако ће утицати 
на развој града је ће се овде према плану 
детаљне регулације бити лоцирана будућа 
индустријска зона  и трговински центар. 
Иако је почетку идеја о отварању аеродрома 
у Ћуприји за већину грађана била 
неоставрљива, ово је доказ да се свака идеја 
може реализовати уколико сте довољно 
решени да у томе успете. Аеродром је прва 
ставка у реализацији многобројних идеја а 
све у циљу привредног и туристичког развија 
општине Ћуприја, нагласио је Нинослав 
Ерић, председник општине Ћуприја.
Велику част домаћинима поред великог 
броја пилота и љубитеља летења 
указали су и највиши представници 
Ваздухопловног савеза Србије, Лабуд 
Булатовић, председник и Жељко Обука, 
генерални секретар Ваздухопловног Савеза 
Србије. - Заступљеност ултралаких авиона 
и ултралаких летилица у Србији, када је у 
питању моторно летење је највећа. Фокус 

ЋУПРИЈСКИ ПИЛОТИ ГОСПОДАРИ СВОГ ДЕЛА НЕБА

На спорстском аеродрому у Добричеву, у организацији Ваздухопловног савеза Србије 
и Аероклуба „Ћуприја“ уз подршку Министарства омладине и спорта организовано 
Државно првенство у навигацији и прецизном слетању ултралаких летилица
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УМЕТНОСТ КОЈА ЏЕЗИРА

РПГ

“уметност која импровизује, која џезује”, 
тако да учесници колоније нису строго 
ограничени темом него су радови резултат 
њиховог индивидуалног доживљаја џеза и 
порука које са собом носи. 
Трећа по реду ликовна колонија одржана 
је ове године у оквиру “Нишвил” џез 
фестивала на простору Нишке тврђаве, 
а у популарној “колонизацији тврђаве” 
учествовало је 27 уметника, међу којима се 
по други пут налазе и радови двоје младих 
ћупријских уметника, Сузане Џелатовић и 
Новака Новаковића. 
“Ове године радили смо доста у глини 
и керамици, а своје место нашли су и 
графичари, тако да смо направили корак 
даље у увођењу нових техника и материјала. 
Надамо се да ће захваљујући изузетној 
сарадњи коју удружење “Артеф” из Ниша 
има са музејем “Хореум Марги-Равно” 
ћупријска публика међу првима видети 
радове са овогодишње ликовне колоније Art 
to go jazzy”, рекла је Јелена Живковић.
 

У галеријском простору музеја “Хореум 
Марги-Равно” отворена је изложба 
радова са прошлогодишње међународне 
уметничке колоније “Art to go jazzy”. На 
изложби су представљени радови настали 
на колонији која је пратећи део “Нишвил” 
џез фестивала, на којој је стварало 24-
оро уметника из Србије, Македоније и 
Бугарске.
“Тематика и композиција прилагођене су 
идеји фестивала, а тематска одредница је 
џез као слобода уметничког изражавања”, 
каже Јелена Живковић, члан удружења 
уметника “Артеф” из Ниша и један од 
организатора уметничке колоније Art to 
go jazzy. 
“Ова поставка поред слика и цртежа 
садржи велики број скулптура рађених  
од најразличитијих материјала попут 
парафина, дрвета, метала и жице. 
Уметници су имали потпуну слободу у 

свом изражавању чему заправо и тежимо 
- да сваке године донесемо нешто ново, 
да уметницима различитих сензибилитета 
и ликовних израза дамо ширину и на 
тај начин се поклонимо идеји коју ова 
колонија носи, а то је различитост, 
аутентичност и пре свега слобода и 
посебност израза уметника”, додала је 
Јелена Живковић. 

Парола ликовне колоније је “Art to go 
jazzy”, што у слободном преводу значи 

РПГ

“Одрасла сам у таквој средини где се за 
све одувек даје предност мушкарцима. 
Ми жене тек недавно смо добиле шансу 
да избијемо у први план, и ја сам на овај 
начин заправо приказала како се жена кроз 
историју осећала на том путу. Мушкарци су 
од свог појављивања агресивни и владају 
светом, а жена је, чак и када је добила право 
гласа, дуго била скучена. Њена моћ стечена 
је лукавством и постепено се ширила около, 
а то се најбоље види одозго и зато су све

слике рађене из те перспективе. Поглед на 
њу одозго је анализа мисли.”  
Ја уметнички наступам не као феминисткиња, 
већ као жена која воли да искаже жену - ми 
треба да хвалимо једна другу и то је негде 
скривена порука свих радова. Жени је кроз 
историју било јако тешко да се искаже, али 
мислим да је то заправо и даље проблем 
свих нас, каже Јана Митровска.
“Људе је страх да се искажу. Ја сам хтела да 
применом птичије перспективе представим 
тог неког воајера који нас гледа, посматра 
тај наш скривени, интимни моменат и 
прати ситуацију. Свима нама је тешко да 
се искажемо. Некад речи буду толико 
тешке, да се често питамо да ли је то што 
смо рекли израз онога како се осећамо, 
али равноправност, способност налажења 
правих речи и исказивања је нешто што 
се гради временом, и надам се да ћу кроз 
своју уметност у томе једног дана и успети”, 
закључила је млада ауторка.      

Човеково сазревање кроз живот одвија 
се на релацији две сфере – унутрашње 
и спољашње, а назив ове поставке, 
“Defero agnosco”, састоји се управо из 
латинских речи за те појмове. Сви радови 
су посвећени процесу сазревања жене 
као особе, као личности која треба да 
закорачи у свет, зато у позадини имају 
линије које су испреплетане, док су фигуре 
радијално црвене, што симболизује светло 
сазнања које ту жену обасјава. Унутрашња 
и спољашња страна човека повезују 
се сусретима његових личних ставова 
и мишљења са мишљењима других, и 
мислим да је то стални сукоб у сваком од 
нас. На овај начин своја дела описала је 
млада нишка уметница Јана Митровска, 
чија је самостална изложба цртежа и слика 
под називом “Defero agnosco” отворена у 
галерији музеја “Хореум Марги-Равно”. На 
питање
зашто је извор инспирације за овај циклус 
била жена, има интересантан одговор.

У галерији музеја “Хореум Марги-Равно” представљени радови са прошлогодишње ликовне 
колоније “Art to go jazzy” 

ПРИКАЗ ЧОВЕКОВЕ УНУТРАШЊЕ БОРБЕ
Изложба “Defero agnosco” нишке уметнице Јане Митровске

ЧИТАЛАЧКА ОАЗА НА ОТВОРЕНОМ
Почела изградња летње баште у библиотеци

седиште, да би 1986. године била пресељена 
у  улицу Милице Ценић број 15, где се и 
данас налази. Због свог архитектонског 
значаја проглашена је културним добром и 
налази се под заштитом државе. Дворишни 
простор библиотеке некако је годинама био 
запостављен. Чак и у летњим месецима сва 
дешавања одржавала су се у затвореном 
простору читаонице, који је много пута 
био недовољан да прими све посетиоце. 
Наредни корак надлежних из библиотеке 

био је да обезбеде одређена средства како 
би се неугледно и руинирано двориште 
претворило у праву малу читалачку оазу. 
Оправданост њиховог пројекта препознали 
су у Министарству правде, и преко конкурса 
за доделу средстава по основу опортунитета 
одобрили наменска средства у висини од 516 
хиљада динара. Пројектом је предвиђено 
бетонирање простора око зграде, изградња 
летњиковца и набавка баштенског 
мобилијара и сунцобрана, како би овај до 
сада неискоришчћени простор претворили у 
праву летњу читаоницу на отвореном.

Народна библиотека “Душан Матић” један 
је од најзначајнијих темеља образовања и 
културе у Ћуприји. Већ годинама уназад ова 
институција није само место где грађани 
могу да позајмљују књиге, већ и место 
сусрета писаца, песника, глумаца, место 
за дружење и размењивање искустава 
љубитеља писане речи свих старосних 
доби. Од оснивања првог Културно-
просветног клуба давне 1938. године, 
библиотека је у више наврата мењала своје РПГ
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НЕО-НОАР НА НИШКИ НАЧИН

РПГ

Ћупријској читалачкој публици представљен други део трилогије “Светионичар”

Дарко Станковић, председник Удружења 
љубитеља фантастике “Ордо Дракониш”, 
и млади нишки писац и врсни познавалац 
хорор жанра Младен Станисављевић, који су 
о роману и аутору говорили пред ћупријском 
публиком. 

Младен Ђорђевић рођен је јуна 1986. 
године у Нишу. Дипломирао је на 
Факултету за право, безбедност и 
саобраћај “Константин Велики” у родном 
граду. Писањем се бави неколико 
година. Иза себе има бројне кратке 
приче, док су му поједини текстови 
објављени у нишком часопису „Градина“, 
збирци прича  „Чувари златног руна“ и у 
електронској збирци „Бескрајне приче. 
Љубитељ је жанрова као што су ратне 
новеле, научна и епска фантастика, 
авантуре, трилери и мистерије.

Љубитељи мистерије, хорора, трилера и 
нeо-ноара са одушевљењем су дочекали 
излазак другог дела трилогије романа 
“Светионичар”, насталог из пера младог 
нишког писца Младена Ђорђевића. За свој 
роман аутор каже да је вишеслојна прича, 
смештена у дистопији, а да жанровски има 
елементе трилера, мистерије и нео-ноара, 
те да је прва два дела написао готово у 
једном даху. 
“Мени је Ћуприја некако талична. 
Након промоције првог дела трилогије 
“Светионичар: Весници олује” у Ћуприји, 
низали су се позиви за нова гостовања, а 
интересовање за роман расло је из дана у 
дан. Ето, некако се погодило да је други део 
трилогије “Светионичар: Притајено зло” 
директно из штампе прво представљен 
управо читаоцима у Ћуприји”, каже за 
“Поморавски гласник” Младен Ђорђевић, 

млади нишки писац.
Као и први део трилогије, “Светионичар: 
Притајено зло”  жанровски припада 
трилеру са елементима фантастике и 
хорора, што уоквирено нео-ноаром даје 
један несвакидашњи роман. Овај жанр 
једнако може да буде интересантан свим 
генерацијама, а нарочито онима који воле 
мистерије, сложили су се књижевни критичар 

КОНЦЕРТ СА ДУШОМ 
На летњој позорници крај Велике Мораве, 
у оквиру Културног лета, ћупријској 
публици представиле су се чланице 
музичког састава  „4 soul quartet“. Две 
виолине, виолончело и глас, или Ивана 
Матејић, Нина Ћосић, Наташа Лишанин 
и Тамара Живковић, “прошетале” 
су Ћупричане кроз прави музички 
времеплов. На репертоару су били поп и 
рок хитови углавном познатих аутора и 
извођача из шездесетих, седамдесетих и 
осамдесетих година прошлог века. “Ми 
се иначе бавимо класичном музиком. 
Чланице смо Београдске филхармоније, 
а музика коју стварамо комбинација је 
звука две виолине, виолончела, гласа и 

обое. На репертоару су обраде познатих 
извођача: Битлса, Јуритмикса, Тине Тарнер, 
Стивија Вондера, Ерика Клептона и Арете 
Френклин”, каже  солиста квартета Нина 
Ћосић. Од ове четири даме две су завршиле 
ћупријску Школу за музичке таленте, а 
виолинисткиња Ивана Матејић је и родом 
Ћупричанка. 
“Толико смо слушале о тој школи да је просто 
било неизоставно да је током боравка у 
Ћуприји и посетимо. Фасциниране смо 
наставом, приступом и начином на који се 
ради са децом, и мислим да Ћуприја заиста 
треба да буде препоносна што има школу 
оваквог реномеа”, сложиле су се чланице 
квартета “4 soul”. 

“4 soul quartet“- Битлси и Тина Тарнер на гудачки начин

РПГ

ГИТАРОМ КРОЗ ВРЕМЕ 
Магистар Алексадар Стојић провео Ћупричане

више свира класичну гитару и приближи је 
публици, јер сматра да потпуно незаслужено 
класичне гитаре нема довољно нити у 
јавности нити у медијима. 
Ћупријска публика је овог августа била 
почастована солистичким концертом 
магистра Александра Стојића у амфитеатру 
Моравског парка. Концерт је носио назив 
“Гитаром кроз време”.  

“Гитара је оркестар у малом” каже магистар 
Александар Стојић, врхунски уметник 
на овом инструменту, популарном међу 
свим генерацијама слушалаца. Ипак, 
класична гитара није толико заступљена 
у јавности, концертима, а онда ни у 
медијима. Установа културе имала је 
за циљ да Ћупричанима приближи овај 
инструмент и учини да класична гитара 
допре и до млађих слушалаца. Најбољег 
сарадника за то пронашли су у Александру 
Стојићу, уметнику из Деспотовца који је 
овај инструмент магистрирао у Бечу и 
добар део живота провео у аустријској 
метрополи. Откад се вратио у свој родни 
град не престаје да концертира. Тренутно 
је професор у музичкој школи у Параћину. 
Сарађује са многим музичарима и радо је 
виђен на сценама широм Србије. Стални 

је члан ансамбла који прати младу певачицу 
изворне музике Даницу Крстић. Шира 
публика га зна као члана оркестара као што 
су “Стоикс” и “Квазартет”. 
Александар Стојић каже да је сусрет са 
гитаром био случајан. Родила се љубав 
на први поглед и она траје до данашњег 
дана. Решен је да у наставку своје каријере 

РПГ
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70 ГОДИНА ФУДБАЛА У ОСТРИКОВЦУ
Одигран 16. “Вујин меморијал”

На прослави ветерани Црвене Звезде
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прави потез. Турнир смо обновили помоћу 
екипа које су биле стални учесници, а овога 
пута снаге су одмерила три домаћа састава 
из млађих категорија и четири сениорске 
екипе: ОК “Младост” из Јовца, ОК 
“Јагодина”, ОК “Морава” из Ћуприје и ОК 
“Параћин”, објашњава Драгиша Николић.
“Када се пронео глас да ће се турнир 
поново одржати завладала је права 
одбојкашка грозница. Најбоље је то што 
се ове године, за разлику од претходних 
када је било више дечака, пријавило пуно 
талентованих девојчица, и зато смо у 
млађим категоријама направили мешовите 
екипе од четири играча и две играчице. То је 
принцип који се у свету често примењује на 
рекреативним и ревијалним утакмицама, 

ЈОВАЧКИ ПРАЗНИК ОДБОЈКЕ
У Јовцу је одржан меморијални турнир у 
одбојци, манифестација посвећена сећању 
на спортске раднике и ентузијасте из овог 
краја. Од 3. до 5. августа јовачки школски 
терен био је стециште бројних љубитеља 
одбојке свих генерација, које је, након 
11-годишње паузе, на истом месту окупила 
обнова једног од најбољих омладинских 
одбојкашких турнира у Поморављу. 
“Први меморијал је одржан сада већ давне 
1998. године, а последњи 2007. Било је 
укупо десет турнира, а највише успеха 
имао је ОК “Јагодина” који га је освајао 
четири пута, затим ОК “Морава” из Ћуприје 
три пута, док ОК “Темнић”, ОК “Борац” из 
Параћина и домаћи ОК “Младост” имају 
по једну титулу. На десетом, јубиларном 
јовачком меморијалу учествовало је чак 
13 екипа, и то такмичење је трајало пет 
дана”, присећа се Драгиша Николић, виши 
спортски тренер и јовачка одбојкашка 
легенда. 
Замисао свих нас који “живимо” спорт за 
џентлмене како одбојку често називају, 
била је да се одржи десет меморијала. 
Када смо у томе успели закључили смо да 
је дошло до благог засићења и да треба 
направити паузу, што се показало као 

а тиме смо им омогућили да заиграју на 
турниру”, објашњава Драгиша Николић.    
Овај турнир посвећен је успомени на Мирка 
Стојановића, Љубишу Алексића, Владана 
Поповића, Бобу Обрадовића, Драгишу Јоцића 
и Јагодинца др Оливера Милошевића. Сви 
они били су велики заљубљеници у одбојку, 
али су такође симбол љубави према спорту 
уопште, кажу организатори.
Освајач турнира  у сениорској конкуренцији 
била је домаћа екипа ОК “Младост”, док су се 
звање вицешампиона окитили одбојкаши ОК 
“Јагодина”. Борбеност и компетитивност које 
су приказали учесници јовачког меморијала 
прави су показатељ зашто Јовац и даље 
слови за  расадник одбојкашких талената, и 
место на ком се негује спортски дух.    

Након више од деценије у Јовцу је поново одржан меморијали турнир у одбојци, који 
слови за једно од најбољих омладинских надметања у Поморављу

Победник 16. фудбалског меморијалног 
турнира “Мирослав Николић Вуја” је 
екипа “Поморавље 1948” из Остриковца, 
домаћин овог традиционалног окупљања 
које се одржава у част бившег играча, 
спортског радника и новинара Вује 
Николића.
Остриковчани су у финалу савладали 
“Партизан” из Мајура резултатом 1:0. 
У утакмици за треће место “Младост” 
из Јовца победила је на пенале екипу 
“Колара” из Колара. У регуларном току 
било је 2:2.
За најбољег играча турнира проглашен је 
Никола Ракић, члан “Поморавља 1948”. 
Најбољи стрелац био је Миленковић из 
екипе “Колара”, а голман Станојевић, члан 
“Поморавља 1948”.
Најбољи десни бек (позиција на којој 
је у тиму својевремено успешно играо 
Вуја Николић) је Мирослав Симић, члан 
“Партизана” из Мајура.
Успешни организатори турнира, као и 
много година до сада, били су породица 
Николић и ФК “Поморавље 1948” из 
Остриковца. 
Остриковац је одавно расадник добрих 
фудбалера. У овом моравском селу 

фудбал се игра већ 70 година. Прославу 
овог јубилеја, односно постојања 
ФК “Поморавље 1948”, увеличали су 
ветерани Црвене Звезде који су дошли у 
пуном саставу, предвођени Станиславом 
Карасијем, Стеваном Остојићем, Здравком 
Боровницом, Јовицом Николићем, Јованом 
Кулетом Аћимовићем и другим великанима 
популарног клуба. Иако је резултат у 
другом плану када су утамице оваквог типа 
у питању, остаће забележено да је Црвена 
Звезда победила домаћина са 5:1. 
“Звездаши” се радо одазивају позивима 
за прославу годишњица фудбала у Србији. 

Један од наших највећих клубова има 
пуно навијача и у Поморављу. Стадион 
у Остриковцу је био пун, а фудбалери се 
нису штедели нити калкулисали. Играо се 
отворен фудбал. Остриковчани су желели да 
се докажу и зато се нису бранили. Нападали 
су, али и примали голове. Кроз редове 
“Поморавља 1948” на тој утакмици прошло 
је много бивших и садашњих фудбалера.  
Након “Моравца” из Крушара, и “Поморавље 
1948” је на достојан начин обележило велики 
јубилеј. Подсећамо да највећи ћупријски 
клуб “Морава 1918” ове године прославља 
100 година постојања, односно играња 
фудбала у граду на Великој Морави. 

РПГ



су кренули пут брда изнад Крушара, одакле 
су се вратили у Ћуприју. Партнер четврте 
Бициклијаде било је удружење “Мождани 
удар”, чији су представници бициклистима и 
посетиоцима ове манифестације говорили 
о важности здравог живота и физичке 
активности за спречавање можданог удара 
и других болести. На полигону спретности 
најбољи су добили награде, а признања 
нису мимоишла ни најстаријег и најмлађег 
учесника Бициклијаде. 
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КОШАРКОМ ДО ВИСИНА
У Србији јужно од Београда игра се 
добра кошарка. Доказ за то је одличан 
рад у млађим селекцијама играча 
који се годинама уназад потврђује на 
многобројним турнирима, како лигашким 
тако и ревијалним, током летњих припрема. 
Један од таквих турнира је и међународни 
“Субићев меморијал”, који је овог августа 
доживео десето издање. Сви у Србији знају 
за одржавање овог кошаркашког скупа, а 
његов међународни карактер обележили 
су током протеклих година и великани 
попут ПАОК-а и ЦСКА, али и екипе из 
Румуније и Бугарске. Селекције пионира 
одувек су важиле за расадник талената. 
Баш са овог турнира у велики свет кошарке 
кренули су Радојковић, Ђекић и Пажин. 
Данас свој пут крче неки нови клинци. 
Учесници 10. “Субићевог меморијала”, 
“Будућност” из Бјељине, “Црвена Звезда” 
из Београда, “Шумадија” из Крагујевца и 

екипе из Јагодине и Параћина кажу да су 
задовољни организацијом и квалитетом 
турнира. “Овакви турнири су прилика за све 
младе играче да се друже, уче, раде, још 
више заволе “игру под обручима” и стасају 
у велике шампионе”, кажу и организатори 
и учесници.
Домаћин и организатор ОКК “Ћуприја” има 
пуно разлога за задовољство. “Турнир је на 
добром гласу и наредних година би могао 
још за који степеник више, јер то заслужује”, 
кажу гости.
Кошаркашка историја Ћуприје бележи да је 
неколико играча носило дресове српских  
прволигаша, али и европских тимова. од 
Шоша Павловића, преко Радојковића,  до 
Ђекића и Пажина, тренутних узданица 
ћупријске кошарке. Организацијом 
оваквих турнира рађају се нове звезде које 
ће једнога дана причати да су каријеру 
започеле баш у ОКК “Ћуприја”.  

Драгослав Субић, популарни Суба, чије име 
турнир носи, некада је био играч Мораве, 
како се ћупријска екипа тада звала, и важио 
је за једног од највећих пријатеља младих 
играча и заљубљеника у кошарку.

ЗВЕЗДА ПОБЕДНИК ТУРНИРА
Јубиларно десето издање “Субићевог 
меморијала”завршено је победом пионира 
Црвене Звезде у занимљивом и неизвесном 
мечу против одличних дечака из Бијељине 
резултатом 64:53. За најбољег играча 
турнира проглашен је Филип Радаковић, 
члан Црвене Звезде, док је најбољи крилни 
нападач Андрија Радојевић, члан домаће 
екипе, ОКК Ћуприја.

ЋУПРИЈА У РИТМУ БАСКЕТА
Не могу временски услови да покваре жељу 
и вољу за спортом, нарочито код девојчица 
и дечака који хоће доказивање пред својом 
публиком. Летњи кошаркашки турнир 3 на 3, 
односно “Ћуприја у ритму баскета”, одржан 
је почетком августа већ четврту годину 
године заредом. Овај занимљиви спортски 
догађај ревијалног карактера не престаје 
да изазива пажњу играча и навијача. Ове 
године учествовало је тридесетак екипа у 
седам узрасних категорија.
“ОКК “Ћуприја” има преко 250 чланова у 
женској и мушкој конкуренцији, а жеља 
за приказивањем онога што је будућност 
ћупријске кошарке научила током тренажног 
процеса у хали, натерала нас је да и ове 
године организујемо овакав летњи турнир”, 
каже Саша Јовановић, спортски директор 
клуба и координатор свих селекција.

Јубиларно, десето издање “Субићевог меморијала”

ОДРЖАНА ЧЕТВРТА БИЦИКЛИЈАДА

РПГ

РПГ

Бицикл је у Ћуприји одувек био омиљено 
превозно средство. Ни закрчене 
градске улице препуне аутомобила, са 
намргођеним и нервозним возачима, не 
могу да поремете уживање свих који су 
схватили да ће се вијугавом равницом 
брже превести са једног на други крај 
града ако “узјашу точак”. То су препознали 
и људи из Спортског савеза, па већ четврту 
годину заредом организују Бициклијаду, 
која окупља све већи број поклоника. Као 
и протеклих година учесници су прошли 
полигон спретости, а посебан ужитак је 
вожња до оближњих села или културно-
историјских споменика. Овога пута 
дестинација је био Крушар, 11 километара 
удаљен од Ћуприје, где су бициклисти 
обишли цркву светог Илије и спомен-
костурницу из Првог светског рата, једну од 
свега пет таквих у Србији. Након тога возачи 

Међу најмлађима био је Игор Бајчета, 
дванаестогодишњак који “точак јаше” 
од малена. Одавно је учесник свих 
манифестација оваквог типа. Нема страха, а 
енергије има довољно да без проблема вози 
и много дуже деонице. Млади Бајчета је и 
планинар. Недавно је са много искуснијим и 
старијим планинарима и у пратњи свог оца 
Драгана освојио врх Проклетија. Његов отац, 
чувени ћупријски бициклиста Драган Бајчета, 
усадио му је од малих ногу љубав према 
бициклу и природи. У њиховим рукама 
бицикл је предмет обожавања и уживања.
Нису Бајчете једина ћупријска породица 
која се са посебном пажњом односи према 
бициклу. Хвала Богу, има их много и све их 
је више. Томе осигурно доприноси и овакав 
вид окупљања које организује Спортски 
савез. 

Спортско лето 2018

Овакви турнири су прилика за све младе играче да се друже, уче, раде, још више заволе 
“игру под обручима” и стасају у велике шампионе – кажу организатори и учесници
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