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Поштовани читаоци,

Пред Вама је још један број Поморавског гласника, додуше у нешто свечанијем руху но обично. Ово 
издање посветили смо “Матићевим данима” и Дану општине Ћуприја као централним манифестацијама 
које су обележиле почетак јесени, али се на страницама часописа нашло довољно простора да се сликом 
и речју забележе и сва остала дешавања у граду и селима наше општине. 

Михољско лето у град на Морави донело је мирис зимнице и ајвара, и вратило Кебу на заказани концерт 
у парку крај реке. На истом месту удице је у оквиру првог “Мост куп”-а забацило око 80 љубитеља 
спортског риболова из читаве Србије. Своје јубилеје обележили су ФК “Морава” и Медицинска школа, а 
НОУ тим је успешно организовао  још једну “Ноћ истраживача”.

Наш скромни поклон граду за рођендан је билтен у коме смо документовали најактуелније догађаје 
између два Дана општине. 

Сви остали своје трајно место за неке будуће генерације нашли су у архиви досадашњих Поморавских 
гласника.

Ћупријо, срећан ти рођендан!
Твоји гласници, поморавски!



АКТУЕЛНО
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Од 13. октобра прошле, 2017. године до данас, одржано 
је 11 редовних и једна хитна седница Скупштине општине 
Ћуприја, које су генерално сагледано протекле у једном 
коректном и конструктивном односу одборника владајуће 
коалиције и опозиције при доношењу одлука важних за 
наш град. Оно што се види из односа редовних и хитних 
седница довољно говори да се ради о једном стабилном и 
постојаном функционисању локалног парламента. 

Оно што бих издвојио у вези са нашим радом овог пута, 
како сам и најавио на свечаној академији у оквиру 
прославе дана наше општине прошле године, то је да 
смо увели електронску доставу материјала одборницима. 
За ту сврху издвојили смо средства за набавку мобилних 
уређаја - таблета, које смо дали одборницима на 
коришћење, и од Нове године све седнице одржане су 
са електронски достављеним материјалом. Оваквим 
начином рада постиже се велика уштеда у буџету - по 
нашим прорачунима већ до ове Нове године сва средства 
уложена у дигитализацију биће повраћена, и све после 
тога је уштеда. Нажалост, немамо своју салу адекватну 
за одржавање седница како бисмо кроз другу фазу у 
потпуности заокружили одржавање електронске седнице 
са електронским гласањем, међутим, не одустајемо од 
тога, и обавили смо консултације са директорком филијале 
Фонда ПИО око предстојећег реновирања њиховог објекта 
и сале у којој одржавамо седнице. 

У вези са капиталним пројектима у нашем граду 
планираним за ову годину напоменућу да се јавна набавка 
за извођење радова на изградњи новог атлетског стадиона 
понавља други пут и да је тренутно у току, што значи 
да се није одустало од тог најављеног пројекта. Такође 
је у завршној фази и израда планске документације за 
индустријску зону поред ауто-пута. Приводе се крају и 
радови на замени свих подземних и инфраструктурних 
инсталација у Улици Станоја Главаша, након чега следе 
радови на новом асфалтирању и изради новог тротоара у 
тој улици. У последњих годину дана стигла је и такозвана 
“свежа крв” у погоне Пољопривредног добра “Добричево”, 
у погоне ФСХ “Компонента”, као и погоне ДП “Раваница”, 
којима је била преко потребна нова енергија како би се 
поново покренули и вратили у живот. 

Када се помињу нови власници “Добричева” и 
“Компоненте” који су од ове године и почасни грађани 
наше општине и којима желим пуно пословних успеха, не 
смем да не поменем и нови спортски аеродром, као и нови 
пут који се управо гради и који их све спаја. Са жељом и 
надом да оваквих и сличних спајања буде још више у нашем 
граду чији и сам назив спаја различите обале, срдачно вам 
честитам Дан општине Ћуприја. 

Председник Скупштине општине
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр

Поштовани суграђани,

Фабрика кекса и кондиторских производа 
“Раваница” има новог власника

ОД “МЕДЕЛЕ” НАЈБОЉА 
ЦЕНА И УСЛОВИ
Завршена је дуго очекивана приватизација фабрике кекса 
и кондиторских производа „Раваница“. Нови власник је 
АД „Медела“ из Врбаса, предузеће које послује у саставу 
“Инвеј” корпорације. Постигнута купопродајна цена износи 
320 000 евра, а нови власник се уговором обавезао да у 
„Раваницу“ инвестира минимум милион евра у опрему и 
погоне. Према речима председника општине Нинослава 
Ерића, на тај начин сачуван је бренд који ће остати у 
Ћуприји, и што је најважније, осигурана су радна места и 
будући просперитет овог надалеко познатог ћупријског 
кондитора. 

Приводи се крају реконструкција 
Улице Станоја Главаша

ЖИЛА КУЦАВИЦА 
НОВОГ НАСЕЉА
Радови у Улици Станоја Главаша су у завршној фази. 
“Комплетирана је замена подземних инсталација, након 
чега следи асфалтирање улице”, изјавио је Поморавском 
гласнику Илија Пауновић, заменик председника општине.
“Након овако обимних радова и детаљне замене свих 
подземних инсталација, изградњом нових шахти и 
постављањем нових вентила, можемо рећи да су грађани 
овог дела града лишени брига за време великих падавина”, 
каже Илија Пауновић. 
Према његовим речима замењена је комплетна 
канализациона мрежа дужине 650 метара са свим 
прикључцима. Постављена је нова водоводна мрежа 
дужине 1600 метара. Исти је случај и са канализационом 
мрежом, па грађани више неће морати да стрепе од 
изливања фекалних вода у подруме и друге просторије. 
“Сада следи асфалтирање које ће бити финансирано 
средствима општине, а у плану је и изградња тротоара, 
чиме ће комплетна реконструкција Улице Станоја Главаша 
и вишегодишњи проблеми житеља овог насеља бити 
окончани. У питању је велики посао са којим овај део града 
али и цела Ћуприја много добијају”, каже Илија Пауновић, 
заменик председника општине. 

ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ
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је др Весна Перић, уредница драмског 
програма Радио Београда. Радио Београд 
поклонио је Народној библиотеци звучне 
записе Душана Матића који ће се чувати у 
његовом легату у Ћуприји. 

На отварању 37. “Матићевих дана” 
учествовали су ученици Школе за музичке 
таленте, а присуствовали су председник 
Скупштине општине Бранимир Тазић и 
његов заменик Славко Цветковић, као 
и многобројне личности из културног 
и просветног живота Ћуприје. Посебно 
радује и присуство ученика ћупријских 
средњих школа на отварању ове 
манифестације. 

О Душану Матићу увек има нешто ново да 
се каже. “Матићеви дани” су прилика за то, 
али о њему као ствараоцу који је задужио 
свеопшту српску културу није довољно 
говорити само седам дана у години – 
речено је на отварању 37. “Матићевих 
дана”, манифестације у славу најзначајнијег 
српског песника надреалисте, академика 
поштованог и уважаваног и  ван граница 
земље.
“Овогодишња манифестација је посвећена 
обележавању 120. годишњице рођења 
Душана Матића и 150. годишњице од 
отварања првог “Читалишта” у Ћуприји, 
односно данашње библиотеке”, рекла је 
Љиљана Ђорђевић, директорка народне 
библиотеке “Душан Матић”. Она је 
најавила да ће наредне године бити 
изведено драмско дело о животу великог 
песника у продукцији народне бибилотеке. 
“У питању је праизведба монодраме, о 
чему ћемо говорити када за то дође време. 
За сада је извесно да ће премијера бити на 
38. “Матићевим данима”, наредне године”, 
рекла је директорка Ђорђевић.
Тонском поруком на отварању 

манифестације обратио се Милош Јевтић, 
новинар и дугогодишњи уредник Другог 
програма Радио Београда, који је рекао да 
Ћуприја и Ћупричани са поносом већ скоро 
40 година чувају успомену на свог великог 
суграђанина.  
Владимир Васиљевић, члан општинског 
већа задужен за културу, спорт и туризам 
нагласио је да је сама организација 
“Матићевих дана” много лакши посао од 
преношења лика и дела Душана Матића 
свих 365 дана у години. “То је наш задатак 
и обавеза. Успомена и дело Душана 
Матића мора да буде свеприсутно”, рекао 
је Васиљевић.
У панел дискусији “Неограничени звучни 
простори поезије – Душан Матић и 
радио” учествовали су проф. др Рашко В. 
Јовановић, театролог и радио критичар, др 
Весна Перић, главни и одговорни уредник 
драмског програма Радио Београда 
и Ранко Стојиловић, новинар Другог 
програма Радио Београда. 
“У фонотеци Радио Београда чува се осам 
дела која су драматизована према делима, 
односно песмама Душана Матић”,  рекла 

Богатим и разноврсним програмом обележени 37. “Матићеви дани”

“Матићев шал” додељен Слађани Бранислави Бушић из Крагујевца

У УХУ ДУХ

идеје о животу и књижевном стваралаштву 
и данас актуелне и примењиве”, рекла 
је проф. др Јелена Новаковић, предавач 
француског језика и књижевности на 
Филолошком факултету у Београду и 
председница Друштва српско-француског 
пријатељства. 
Душана Матића најисправније би био 
назвати острвом са посебном флором 
и фауном, поред ког су протицале реке 
неквалитета и неукуса које га никада 
нису дотакле. Он је био један поносни 
интелектуалац који се, за разлику од неких 
својих колега, никада није политички 
ангажовао, никада није био туђ већ само 
свој, и заувек ће остати упамћен као светли 
пример коме само можемо да се дивимо, 
закључили су учесници округлог стола.  

ОКРУГЛИ СТО О МАТИЋУ
Између српских и француских надреалиста 
постојале су тесне везе, а стожер тих 
веза био је управо Душан Матић који се, 
након што је као гимназијалац преживео 
Албанску голготу 1915, једно време 
школовао у Француској. Веома добар 
познавалац и говорник француског 
језика, Матић је за време студија активно 
учествовао у културном животу тадашњег 
Париза, а контакти које је тих година 
остварио, а нарочито касније познанство 
са оснивачем европског надреализма 
Андреом Бретоном, пресудно су утицали на 
његово стваралаштво, а уједно допринели 
учвршћивању српско-француског 
пријатељства, чуло се на традиционалном 

округлом столу о  животу и делу Душана 
Матића. 
Матић не само што је писао о француским 
књижевницима, држао предавања о њима 
и преводио њихова дела, већ је неговао 
своје везе са Француском и када се 
вратио да живи у Београду. Такође је био 
председник Друштва за културну сарадњу 
Југославије и Француске од 1957. године 
до своје смрти 1980. Стога не чуди што је 
већ наредне, 1981. године, у француском 
пандану овог удружења одржан округли 
сто у Матићеву част, на коме су тада 
најреномиранији писци и друштвено-
политички радници изразито похвално 
говорили о српском надреалисти.
“Душан Матић био је човек испред свог 
времена, и баш зато су његове мисли и 
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августа 1914. године заједно са великом 
групом енглеских волонтерки обрела 
на железничкој станици “Черинг крос” у 
Лондону, чекајући воз за Србију. Најпре 
прошавши обуку за болничарку, она је 
затим постала војник, а до краја рата стигла 
је до чина поручника. Имала је врло близак 
и срдачан однос са својим саборцима и 
била позната по томе што није крила велике 
симпатије према српском народу, који је 
сматрала за јако специфичан, али и јако 
храбар.
За допринос у Великом рату одликована је 
Карађорђевом звездом, а након завршетка 
активне службе као резервиста дошла је 
до чина капетана прве класе. Њен крајње 
необичан животни пут описан је у књизи 
Луиз Милер “Наш брат”. 

У програму 37. “Матићевих дана” говорило 
се још о Матићу и његовом односу са 
младима, а представљен је и легат великог 
песника, односно спомен-соба која се 
налази у склопу Народне библиотеке. Што 
се конкретно легата Душана Матића тиче, 
у библиотеци су поносни на чињеницу да 
се он из године у годину стално допуњује и 
обогаћује, а највреднија допуна још од 1986. 
јесте колекција од 70 Матићевих цртежа под 
називом “Поеме у боји”, коју је 2015. године 
библиотеци поклонио Матићев рођак из 
Париза, професор Дејан Богдановић.

“МАТИЋЕВ ШАЛ” СЛАЂАНИ 
БРАНИСЛАВИ БУШИЋ
Слађана Бранислава Бушић из Крагујевца је 
37. добитница “Матићевог шала”, престижне 
награде која се додељује песницима 
млађим од 27 година за првообјављену 
књигу.  Једногласном одлуком трочланог 
жирија у саставу Радомир Андрић, Љиљана 
Ђорђевић и Видак Масловарић, оценио 
је збирку поезије  “У уху дух” најбољом 
првообјављеном књигом песама издату 
у протеклих годину дана. Жири је у 
образложењу навео да је поезија Слађане 
Браниславе Бушић несвакидашња, иако 
своје садржаје открива у свакодневици и 
разноликим датостима живота одређеног 
контраверзним значењима. Млада 
песникиња је, како каже, у Матићевој 
крилатици  “Да немогуће ствари учиниш 
могућим” препознала своју идеју водиљу 
, коју ће следити и током свог будућег 
стваралаштва.
Ово ласкаво признање шармантној 
двадесетпетогодишњој Крагујевчанки 
уручила је директорка Народне библиотеке 
Љиљана Ђорђевић, истакавши да “Матићев 
шал” треба да буде велики комплимент 
и подстрек за сваког младог песника чија 
каријера тек почиње. 
Образлажући овакву одлуку, председник 
жирија Радомир Андрић, песник и актуелни 
председник Удружења књижевника Србије, 
стихове Слађане Браниславе Бушић 
окарактерисао је као несвакидашње, 
авангардне и стиски блиске поезији самог 
Матића.
Видно узбуђена и преплављена емоцијама, 
добитница “Матићевог шала” која ће ускоро 
стећи звање дипломираног новинара на 
Факултету политичких наука у Београду, 

објаснила је да збирка коју је посветила 
преминулом деди Драгану, говори о 
онима којих више нема, онима који тек 
долазе, и онима који тренутно постоје, 
стварају и пишу, на начин инспирисан 
Душаном Матићем. “Теме мојих песама су 
појаве и догађаји са којима се срећемо у 
свакодневном животу, јер сматрам да се из 
стихова такође може учити. Пишем од ране 
младости, интензивно од пре три године, 
а ускоро ће изаћи и моја друга збирка 
песама”, каже Слађана Бранислава Бушић. 
Она је нагласила да јој је много драго што 
Ћуприја организује једну овако значајну 
манифестацију. “Пример Ћуприје требало 
би да следе и други градови у Србији, тако 
што ће давати више простора младим 
писцима, али и завичајним писцима из свог 
непосредног окружења.”   

ФЛОРА СЕНДС
У оквиру програма 37. Матићевих дана 
одиграна је позоришна представа “Флора 
Сендс” “Ферзенг театра” из Београда. Ова 
необична монодрама говори о животу и 
успоменама Британке Флоре Сендс, једине 
жене из Западне Европе која је као војник 
учествовала у Првом светском рату, и то као 
официр српске војске. У улози жене која је 
супротно свим правилима викторијанске 
Енглеске као мушкобањаста девојчица 
учила да пуца и јаше, а потом се, у одраслом 
добу, одмах након избијања Великог рата 
пријавила као добровољац и кренула пут 
Србије, ћупријска публика имала је прилику 
да гледа Татјану Кецман, која је на сјајан 
начин представила њено несналажење у 
мирнодопским условима и приликама када 
се не носи оружје. 
Флора Сендс је имала 38 година када се 

Благојевић,  Бранислав Томашевић и Весна 
Станковић која је уједно била и драматург 
текста представе, одушевила је и од срца 
насмејала ћупријску публику. 
О Нушићу се говорило и писало да је 
он одличан забављач шире позоришне 
и читалачке публике, да његова дела 
налазе много више одјека у редовима те 
публике него у ложама критичара. Све 
то говори о величини овог писца, коме 
није било нимало страно позориште као 
живот, а живот као својеврсно позориште, 
који се није плашио да живи и људски 
и глумачки. Зато и слови за једног од 
највећих визионара и записничара српског 
менталитета, српског духа и нарави. 

Кабаретска представа “Добри човек” нам 
је на веома непосредан начин показала 
ванвременост Нушићевог дела, његову 
генијалност да нам шармантно, у лице, 
саопшти све наше мане и слабости, како 
друштва тако и појединаца.  Кад је због 
сатиричне песме “Два раба”, уперене 
против двора осуђен и затворен, Нушић 
пише фељтоне, које по изласку објављује 
под насловом “Листићи”, на којима 
је базирана представа “Добри човек” 
сачињена у форми кабареа. У овим 
фељтонима Нушић се смеје и себи и 
другима. Испрва, он се смеје с извесним 
елегантним хумором, да би се затим 
слободно, спадалачки, с маском наивног 
лакрдијаша смејао много чему што је 
апострофирао као животно и комично 

истовремено. Сатирична и духовита 
представа “Добри човек” чију режију 
потписује  Тамара Антонијевић Спасић, а 
у насловним ролама бриљирају Љиљана 

Генијални Нушић нам увек шармантно, у лице, саопшти све наше мане и слабости, како 
друштва тако и појединаца

КАБАРЕ “ДОБРИ ЧОВЕК”
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УЗВРАЋЕНО ГОСТОПРИМСТВО И 
ПРОМОВИСАН СПОРТСКИ ТУРИЗАМ
Са обала Велике Мораве, у центру града, пецало преко 80 риболоваца из целе Србије. Туристичка 
организација и ћупријски риболовци прихватили се озбиљног посла и добили похвале
Један од циљева развоја локалне самоуправе је и промовисање 
спортског туризма, за шта Ћуприја са својом околином има 
потенцијала. У то су се уверили спортски риболовци пецајући два 
дана са обала Велике Мораве, у центру града. Њихов утисак је био 
јединствен: велика река, велики парк, комплетна инфрастуктура, 
изузетни терени за риболов, и све то у непосредној близини центра 
града – то још нисмо доживели.
Каже један господин, љубитељ риболова, посматрајући са обале 
Велике Мораве дешавања на провом риболовачком “Мост купу”: 
“Има, свега има. Нешто се дешава целог лета. То је добро за град и за 
нас који не путујемо. Коначно смо и ми риболовци добили прилику да 
посматрамо како то други раде, па да можда и нешто ново научимо.”
Реченица овог Ћупричанина је сиже првог дводневног дешавања 
риболова у Ћуприји, 22. и 23. септембра. Туристичка организација, 
која стоји иза овог такмичења, и ћупријски риболовци као техничка 
подршка, прихватили су се озбиљног посла и добили похвале. 
Покровитељ је била општина. 

ФИДЕР И ПЛОВАК
Последњег дана лета у једином граду који лежи на обалама 
Велике Мораве окупили су се најбољи спортски риболовци из 
целе Србије, који су своје риболовачко умеће приказали на првом  
“Мост купу”, Ћуприја 2018. Морава ћудљива и хировита била је овог 
пута дарежљива према “пловкарошима” и “фидерашима”. Њих  
тринаесторо борило се пуна четири сата за сваку рибу. О најбољима 
су одлучивале финесе, боље стрпљење и спортска срећа. Након 
мерења најбољи улов у категорији риболова “фидер” техником имао 
је Стефан Арсић, док је у категорији “лов рибе удицом на пловак” 
најуспешнија била једна дама, једина на стази, Анђела Петковић  из 
Ниша, репрезентативка Србије у овој категорији.
“Иако је први риболовачки “Мост куп” био ревијалног карактера 
на обалама Мораве штапове су укрстила најзвучнија имена међу 
спортским риболовцима, од којих су многи вишегодишњи прваци 
државе и актуелни репрезентативци”, рекао је Алекса Илић, 
репрезентативац Србије у лову рибе “фидер” техником.
Организатор такмичења је Туристичка организација Ћуприје која се по 
ко зна који пут  показала као одличан домаћин. Према речима Јелене 
Петровић, директорке Туристичке организације, ова манифестација 
има потенцијала да се развија и постане традиционална. “Истрајни 
смо у напорима да туристичке предности Ћуприје истакнемо у први 
план и на најбољи могући начин искористимо природне лепоте 
нашег краја, а све то кроз промоцију здравог живота поред велике 
реке”, каже Јелена Петровић. 

ВАРАЛИЧАРЕЊЕ
Након “пловкароша” и “фидераша” на стазу су у недељу, 23. септембра, 
изашли најбољи српски “вараличари”. Оваква такмичења ревијалног 
типа имају за циљ промоцију спортског риболова, подизање еколошке 
свести када је у питању очување животне средине и рибљег фонда, 
едукацију младих у лову рибе на вештачке мамце и презентацију 
туристичке понуде. Сви од ових услова су испуњени. Седамдесетак 
“вараличара” из Ћуприје је отишло задовољно. Понешто су упецали, 
за то су добили лепе награде, приказали су најмлађима тајне свог 
спорта, демонстрирали су како се чува рибљи фонд враћањем сваког 
улова у воду и упознали су се боље са теренима за лов грабљивица, 
које једино Ћуприја има, практично у центру града.
Туристичка организација и ћупријски “вараличари” кажу да су 
презадовољни одзивом учесника који су дошли скоро са свих страна 
Србије- од Београда до Куршумлије, и од Крагујевца до Књажевца и 
Зајечара.
“Пецали смо на многим вараличарским теренима у земљи и дружили 
се са организаторима и такмичарима. Сада је дошло време да им 
узвратимо гостопримство”, сложни су Слободан Брус Малинић и 
Владимир С. Милојевић, суорганизатори вараличарског дела “Мост 
купа”.
Победник међу “вараличарима” је Марко Алексијевић из Крагујевца, 
који је уловио сома дугачког 68 центиметара. Куриозитет је да Марко 
у Швајцарској, где тренутно живи, искључиво пеца шарана и да није 
вичан забацивању варалице. Други је био Бојан Мијаловић, а треће 
месето заузео је Владан Миладиновић.
Најмлађи учесник такмичења био је Лазар Стојадиновић из 
Деспотовца са само шест година и упецаним буцовом, који му је 
донео седмо место у пласману. Организатор је уз помоћ многобројних 
спонзора и пријатеља манифестације обезбедио награде за све 
учеснике, а посебна признања добили су сви пласирани од првог до 
десетог места, те дама, најстарији и најмлађи учесник купа. 
Први риболовачки “Мост куп” био је одлична позивница за све 
риболовце из Србије да посете Ћуприју и увере се у разноликост 
терена које река пружа риболовцима у самом центру града. “Све 
се може пецати и упецати, али обавезно је рибу вратити у воду, јер 
веће среће и задовољства од тога нема”, поручили су учесници и 
организатори “Мост купа”. 

Први риболовачки “Мост куп”, Ћуприја 2018
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ИСАКОВАЧКИ КРАЉЕВИ АЈВАРА 
ОДБРАНИЛИ ТИТУЛУ 
Посетиоце и учеснике познатог гастрономског изазова песмом забављао 
Драган Којић Кеба
У Ћуприји је по други пут одржано такмичење у прављењу ајвара 
“Изађи ми на теглу”. Караван ове гастрономске манифестације који 
обилази више од 30 градова и општина у целој Србији зауставио 
се и у граду на Великој Морави, са циљем  да пронађе краљицу 
или краља ајвара. Учешће на такмичењу пријавио је велики број 
екипа у којима су доминирале даме, а сваки тим за ову прилику из 
рукава је извукао свој тајни рецепт за припрему највећег зимског 
деликатеса. 
“Изађи ми на теглу” одржава се већ пету годину заредом, а од 
настанка манифестације до данас вредне домаћице из свих крајева 
наше земље направиле су више од 17 000 тегли ајвара. Занимљиво 
је и да се такмичари врло радо одлучују да направљени ајвар 
поклоне социјално угроженима и тако прикључе нашој акцији 
“Једна тегла за пуно осмеха”. На овај начин смо до сада успели да 
поклонимо чак 3000 тегли сертификованог ајвара, а сигурна сам 
да ће и учесници из Ћуприје следити овај пример”, каже Љиљана 
Вукотић, координаторка пројекта “Изађи ми на теглу”.
“Моравски парк је доказано право место за туристичко-
гастрономске манифестације, које користимо да промовишемо 
потенцијале наше општине и нашу Велику Мораву, а “Изађи ми на 
теглу” је прави догађај за развијање такмичарског духа и неговање 
традиције”, објашњава Јелена Петровић, директорка Туристичке 
организације Ћуприја. 

Победник такмичења “Изађи ми на теглу” за 2018. 
годину је екипа “Цицос мацос дел ајварос”. Ново име, 
али позната лица. Одбраном прошлогодишње титуле 
чланови породице Трујић из Исакова потврдили су да 
имају прави рецепт, који је жири убедио да праве најбољи 
ајвар у Ћуприји. Капитену победничког тима награду је 
уручио Драган Којић Кеба, иначе радо виђен гост у граду 
на Великој Морави, а екипа “Цицос мацос дел ајварос” 
представљаће општину Ћуприја на финалном надметању 
13. октобра у Београду. 
Звање вицешампиона понеле су чланице екипе “Црвене љуте 
папричице”, док су “Библиотекари” освојили треће место, а за 
најлепше уређен проглашен је штанд екипе “Ајварке из Ћуприје”. 
По завршетку такмичарског дела манифестације, микрофона 
се латио Кеба кога су Ћупричани са нестрпљењем очекивали 
још од Цреваријаде, и својом песмом атмосферу подигао до 
праве температуре, а публици је једино преостало да уживају у 
његовим хитовима.     

РПГ

Такмичење “Изађи ми на теглу” по други пут одржано у Моравском парку



“Човек вреди онолико колико 
језика говори”
Учење страних језика је некада била 
ствар престижа, данас је то неопходност. 
Управо ту неопходност приказали су 
ученици Основне школе “Вук Караџић”, 
обележавајући пригодним програмом 
Европски дан језика. Директорка ове 
школе Весна Вијоровић истакла је 
важност познавања страних језика, те 
да је у популарном “Вуку” обележавање 
Европског дана језика постало традиција. 
Она је нагласила да ће од наредне године 
позвати и остале школе, пре свега из 
Ћуприје, а онда и Поморавља, да се 
прикључе обележавању 26. септембра, 
Европског дана језика. “Наравно, не 
смемо заборавити матерњи језик, јер 
је он основа наше писмености”, рекла 
је директорка Вијоровић. У Основној 
школи “Вук Караџић” деца уче немачки 
и енглески, али постоји све већа потреба 
и интересовање за италијански, шпански 
и језике који су се некада сматрали 
егзотичним, као што су кинески и јапански, 
а сада су све распрострањенији.

ЗА ЧИСТИЈУ ПЛАНЕТУ И ГРАД
Ћуприју чистило преко 200 волонтера на више од 20 локација
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директорком Зорицом Маринковић.
Канцеларија за младе и Удружење младих 
чистили су строги центар града. Учествовало 
их је петнаестак и добро су напунили своје 
кесе отпадом.
И ћупријски риболовци прикључили су се 
акцији. Они су у договору са ЈКП “Равно 2014” 
и Туристичком организацијом чистили стазу 
за први риболовачки “Мост куп”.
Један дан није довољан за чистију планету. 
Овакве акције спроводе се с циљем подизања 
еколошке свести грађана и потребе за 
очувањем животне средине.

Глобалној акцији очистимо планету, 
односно Светском дану чишћења, 
одазвао се велики број Ћупричана, 
појединаца и установа. Чистио се ужи 
центар града, али и дивље депоније по 
ободу. На преко 20 локација сакупљена 
је велика количина отпада, нарочито 
пластике. Радује велики одзив младих, 
који су на овај начин дали пример 
својим вршњацима али и старијим 
суграђанима да чувају свој град и 
околину. “Тиме показујемо да смо део 
чистог света”, каже Јадранка Ђорђевић, 

помоћница председника општине. Акцијом 
је руководио Одсек за екологију Општинске 
управе, а њиховом позиву одазвало се 
више еколошких, друштвених и спортских 
организација, али и појединци, који су 
чистили своју околину. Јадранка Ђорђевић, 
помоћница председника општине, каже 
да је задовољна одзивом учесника и да је 
урађен велики посао.
Иако им није била радна субота, ученици 
Средње медицинске школе одазвали 
су се позиву да учествују у акцији “Дан 
чишћења”. Учествовало је њих 85, на челу са 

Обележен 15. септембар, Светски дан чишћења

НАЈБОЉОМ ПОНУДОМ ДО 
СИГУРНОГ ПРЕВОЗА
Од почетка школске године аутобуси 
“Кавим - Јединства” из Врања превозе 
ученике основних школа на територији 
општине Ћуприја. Ово предузеће дало 
је најбољу понуду и услове вожње на 
тендеру који су спровеле школе. 
Према речима Мирослава Пешића, 
стручног сарадника у “Кавиму”, посао 
је кренуо добро. “Период уходавања 
је прошао и драго ми је да постоји 
обострано задовољство. Посебно ми је 
драго што смо у ситацији да  ученицима 
омогућимо сигуран и безбедан превоз 
од куће до школе и назад”, нагласио је 
Пешић.
Подсећамо да “Кавим  - Јединство” 
превози и путнике на приградским 

линијама. “Нажалост, због прописа који 
разганичава линијски и превоз ђака 
основних школа, нисмо у могућности да 
изађемо у сусрет ученицима средњих школа 
и осталим пуницима, па морају да сачекају 
наше редовне аутобусе”, каже Мирослав 
Пешић. Он се нада да ће се у договору 
са локалном самоуправом наћи решење 
и за тај проблем, како не би долазили у 
непријатну ситуацију да путнике остављају 
на станици. 
“Кавим - Јединство” из Врања превозиће 
ђаке основних школа до краја новембра, 
односно до окончања тендера за 
обједињени превоз путника и ђака на 
приградским линијама по концесионом 
акту.

“Кавим - Јединство” вози ученике на територији општине

РПГ

ОД ПРЕСТИЖА 
ДО ПОТРЕБЕ

ОШ “Вук Караџић” 
обележила Европски 
дан језика
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ТВОЈИХ ПЕТ МИНУТА - НЕЧИЈИ ЦЕО ЖИВОТ
У Дому културе “Синђелић” организована акција добровољног давања крви

за крвљу морати да врши требовање код 
банке крви, која затим наведену количину 
тражи од надлежног завода за трансфузију, 
а то је у случају Ћуприје нишки. Искористио 
бих прилику да кажем да очекујемо помоћ 
локалне самоуправе и Опште болнице у овом 
процесу, како би се сви даваоци крви на 
евиденцији ћупријског Завода за трансфузију 
упутили на Црвени крст и информисали о 
терминима будућих акција, а на досадашње 
наменске и породичне даваоце апеловало 
да се прикључе и дају крв анонимним 
примаоцима.”  
Добровољни давалац крви може бити 
свака здрава пунолетна особа до 65 година 
старости, која прође лекарски преглед 
обављен на лицу места. Екипа “Поморавског 
гласника” такође се прикључила овој акцији, 
како бисмо личним примером показали да 
бити хуман није тешко, а ваших пет минута 
заиста може спасити нечији живот. 

У сарадњи Завода за трансфузију 
крви Ниш и Црвеног крста Ћуприја у 
просторијама Дома културе “Синђелић” 
спроведена је акција добровољног 
давања крви под називом “Твојих пет 
минута - нечији цео живот”. Стална 
потражња за најдрагоценијом течношћу 
и њен чест недостатак нагнали су две 
установе које и иначе присно сарађују, 
да апелују на хуманост грађана, у нади 
да ће на овај начин успети да допуне 
резерве крви. На лицу места затекли смо 
неколицину вишеструких давалаца, али 
и оне нешто млађе који крв дају први пут. 
Сви они сложни су у закључку да то чине 
због личног осећаја задовољства што су 
неком помогли, и да овакве акције треба 
организовати много чешће.
Према новом закону о давалаштву 
који ступа на снагу од 2019. године, 
крв се више неће давати у локалним 
заводима за трансфузију, већ ће се они 

претворити у банке крви, које ће драгоцену 
течност добијати из централних завода у 
Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу 
искључиво према исказаним потребама. 
Овако измењен начин рада захтеваће добру 
координацију свих учесника, наглашава 
др Мирослав Поткоњак из Завода за 
трансфузију крви Ниш.
“То значи да ће од Нове године свако 
болничко одељење које има потребе 

ОБЕЋАВАМ... ЗА МОЈЕ 
СРЦЕ, ЗА ТВОЈЕ СРЦЕ, 
ЗА СВА НАША СРЦА

Обележен Светски дан срца

ризика мој је став да цигарете треба потпуно 
избацити из употребе, унос алкохола 
смањити, кориговати исхрану и редовно се 
бавити физичком активношћу.”
Др Ђорђевић наглашава да је такође 
неопходно водити рачуна о крвном 
притиску и нивоу шећера у крви јер њихове 
повишене вредности су знак упозорења на 
многа обољења, а циљ оваквих акција јесте 
алармирање грађана у случајевима где је то 
потребно, како би се обратили изабраном 
лекару и благовремено спречили теже 
последице.   

Акцијом мерења крвног притиска и нивоа 
шећера у крви на градском вашаришту, 
Завод за јавно здравље “Поморавље” у 
партнерству са Патронажном службом 
Дома здравља, Црвеним крстом, 
Канцеларијом за младе и Удружењем 
младих Ћуприје, обележио је Светски 
дан срца. 
Према речима др Наде Ђорђевић из 
ЗЗЈЗ, овогодишњи слоган “Обећавам...
за моје срце, за твоје срце, за сва наша 
срца” у складу је са мишљењем лекара 
да свако од нас начином понашања 
и живљења може да помогне свом 
кардиоваскуларном систему, уколико 
обратимо пажњу на неке факторе ризика. 
“Ако знамо да у свету годишње 17,5 
милиона људи умре од последица неког 
обољења срца и крвних судова, да је у 
Србији у 2017. преминуло око 52 хиљаде 
људи, а да је на подручју Поморавског 
округа забележено нових 500 оболелих, 
то значи да је ситуација алармантна, 
а могла би бити знатно повољнија уз 
одговарајућу превентиву.”
На негативну статистику надовезују 
се још суморније прогнозе да ће до 
2030. планетарни годишњи биланс 
морталитета износити чак 23 милиона 
људи. То нам јасно поручује да брига 
о срцу једноставно мора да постане 

глобална, јер путем ефикасне превенције 
можемо за 80% да смањимо изгледе за 
смртни исход од болести срца и крвних 
судова, истиче др Ђорђевић.
“Утолико је важније да што пре почнемо да 
следимо препоруке и савете стручњака за 
здрав живот. Када говоримо о факторима 

У оквиру програмских активности Црвени 
крст Ћуприје организовао је поделу 350 
прехрамбених и хигијенских пакета за 
породице - кориснике социјалне помоћи. 
Спискови корисника сачињени су у сарадњи 
са Центром за социјални рад и општином 
Ћуприја, а на основу евиденције о броју 
корисника у стању социјалне потребе. 
“Пакете је обезбедило Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања”, 
каже Слађан Младеновић, секретар Црвеног 
крста Ћуприја, “а корисници ће осим пакета 
хране и средстава за хигијену добити и 10 
килограма брашна по породици.”
“Поред бриге о социјално најугроженијим 
породицама Црвени крст организује и 
многобројне акције које се односе пре свега 
на едукацију деце, попут акције “Безбедност 
у саобраћају” која се организује у сарадњи 
са Полицијском станицом Ћуприја. Много 
новина биће и у систему давалаштва крви, 
пре свега у промени динамике и места 
одвијања акција добровољног давања 
крви”, нагласио је Младеновић.
Црвени крст Ћуприје наставиће и у 
наредном периоду да ради на едукацији 
младих давалаца и организацији акција 
добровољног давања крви, које ће се 
убудуће одржавати сваког другог петка у 
месецу, у просторијама Црвеног крста. 

ПОДЕЉЕНА 
ХУМАНИТАРНА
ПОМОЋ 

Црвени крст помаже 
најугроженијим 
породицама
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У организацији Регионалног тима подршке за науку, образовање и 
уметност  НОУ ТИМ-а, у Ћуприји је трећу годину заредом обележена 
“Европска ноћ истраживача”. Манифестација која има за циљ 
промоцију науке и њену популаризацију на начин који одудара од 
строге званичне форме, у хол Средње медицинске школе привукла 
је велики број основаца и средњошколаца, који су имали прилике да 
присуствују прављењу еколошки нешкодљивих возила на ваздушни 
погон, да проуче телескоп, направе свој ДНК профил, проникну у свет 
магнетизма и других физичких сила, и да сами себи направе играчку, 
чувеног љигавца. “Ноћ истраживача” која је ове године обележена 
у 27 земаља широм Европе, у Поморављу је посетило више од 4,5 
хиљада људи Уз Ћуприју, градови домаћини били су Јагодина, 
Свилајнац, и по први пут Деспотовац. Јагодински истраживачи 
између осталог бавили су се феноменом светлости, откривали тајне 
форензике и окушали се у решавању научних загонетки откривајући 
мистериозни прах и течност; у Свилајнцу сте могли научити како 
настају фосили, ићи на пут око света за 60 минута и постати поносни 

родитељи бебе диносауруса; док су у Деспотовцу изводили огледе 
из области магнетизма и генетике, правили моделе планета, 
колица која покреће ваздух, и цртали ликове, догађаје и детаље из 
научнофантастичних филмова и литературе.
Главна мисија “Ноћи истраживача” је да кроз посматрање и 
активно учешће у интересантним и несвакидашњим огледима 
науку приближи онима који иначе немају афинитета према њој, 
објашњавају организатори.  Кроз све експерименте и демонстрације 
посетиоце су провели вредни волонтери НОУ ТИМ-а. Како кажу, након 
што саслушају причу на одређеном штанду, посматрачи, нарочито 
они млађи, обавезно су постављали врло проницљива питања, на 
која су се волонтери, у консултацији са професорима, својски трудили 
да дају што тачнији одговор.
Наука, ипак, може бити и забавна ако јој се приступи на одговарајући 
начин, поручили су из НОУ ТИМ-а, а велико интересовање за садржаје 
образовног карактера је, показало се, било у савршеној хармонији 
са овогодишњим слоганом Ноћи истраживача “Истражуј кроз ноћ, у 
знању је моћ”. 

ИСТРАЖУЈ КРОЗ НОЋ, У ЗНАЊУ ЈЕ МОЋ
Поморавље обележило “Ноћ истраживача”

Предшколска установа “Дечја радост” 
прославила је недавно 50 година постојања. 
Славље је употпунила куповина новог аута 
за превоз хране. “Частили смо себе за 
јубилеј возилом које нам је било неопходно, 
како бисмо употпунили и на виши ниво 
подигли услуге нашим малишанима”, 
каже Снежана Илић, директорка ПУ 
“Дечја радост”. Она се захвалила локалној 
самоуправи на разумевању. “Сарадња са 
локалном самоуправом само доприноси 
подизању квалитета на ших услуга. То 
препознају и родитељи и деца. Ове године 
у предшколске групе уписали смо скоро 
200 будућих ђака првака, а капацитети су 
попуњени и у осталим васпитним групама”, 
каже дректорка Илић.
Примопредаја аута извршена је уз малу, 
спонтану, скромну свечаност коју су сами 
запослени приредили, и на тај начин 
показујући колико им је стало да у њихову 

установу уђе нешто ново и толико потребно.  
“Возило је урађено по свим стандардима и 
прописима за нашу делатност, а поседује и 
комплетну пратећу опрему која је законом 
прописана”, каже директорка Снежана 
Илић.
У Предшколској установи “Дечја радост” 
радило се и током лета. “Децу смо дочекали 
спремни. Највише посла било је у вртићу 
“Лептирић”, али ни други објекти нису 
запостављени. Пратимо приоритете, план 
и програм рада и тиме се руководимо”, 
закључила је Снежана Илић. 
Случај је хтео да се испорука возила 
поклопи са представом добродошлице за 
предшколце. Глумци позоришта  “Максимус 
арт” из Београда извели су представу  
“Храбри кројач”. Њоме је  Предшколска 
установа “Дечја радост” честитала свим 
предшколцима почетак нове школске 
године. 

ЗДРАВИЈЕ, БРЖЕ, КВАЛИТЕТНИЈЕ
ПУ “Дечја радост” има нови ауто за превоз хране

Ћупријски фолклорни ансамбл, чији 
активни наступајући састав у овом тренутку 
броји 23 припадника из редова основаца, 
средњошколаца и младих, у потрази је за 
новим члановима који би представљали 
право појачање за предстојећу јесењу 
сезону. 
 У најзапаженије наступе “Железничара” у 
новијој историји могу се убројати гостовање 
на “Коларцу” крајем 2016, и учешће на 
Међународном студентском фестивалу 
фолклора у Ћуприји, јула ове године. 
“Најлепши део ангажмана у једном КУД-у 
за сваког члана су путовања и дружења, 
а то нам управо мањка због недостатка 
средстава. Надам се, ипак, да ће се ситуација 
ускоро променити”, каже Пеливановић.
Сви они који имају жељу да постану део 
“Железничара”, то могу учинити сваке 
суботе и недеље од 10:30 у просторијама 
бившег Дома омладине “Синђелић”.

УПИС ЧЛАНОВА
ГКУД “Железничар”
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Богат уметнички  и спортски програм подељен у три дана и испраћен 
сусретом различитих генерација професора и ученика,обележио 
је  значајан јубилеј Медицинске школе. Све ове активности могу 
се сажети у један општи закључак који су готово неформално 
дефинисали и они који су још увек у школским клупама и они који су 
из њих давно изашли.  Шездесет година сталног развоја обезбедиле 
су Медицинској школи престижно место, или прецизније оно у самом 
врху сродних школа у републици. Тако је било и претходних деценија 
- тако је и данас. За то су заслужне генерације професора, врсних 
предавача и педагога који су своје знање и искуство преносили 
генерацијама ученика, стварајући од њих истинске професионалце у 
здравству. Многи од њих ће касније преузети место својих професора 
и наставити да образују нове генерације. И тако свих шездесет година.
Обележавање јубилеја почело је промоцијом монографије о школи. 
Својеврстан споменар сећања и успомена изванредно су припремиле 
Зорица Маринковић, директорка школе, и Драгана Грубач, школски 
педагог. А о школи јуче и данас говорили су бивши и садашњи 
наставници и ђаци. Професор доктор Миладин Радисављевић 
инсистирао је на надимку Срећко, јер га је добио управо у 
Медицинској школи, наглашавајући нераскидиву везу једног и другог. 
Своје сећање на школске дане са присутнима је поделио надахнуто 
стојећи, јер само тако може да изрази своје дубоко поштовање 
према својој школи. Први дан свечаности завршен је асоцијацијом на 
школу некада и представом “Шешир професора Косте Вујића“, коју су 
приредили и одиграли ученици Медицинске школе.
Наредни дан био је одређен за централну манифестацију, свечану 
академију посвећену шездесетогодишњици рада и постојања. Након 

додела признања заслужним појединцима и установама академију 
је беседом отворила директорка Зорица Маринковић, подвлачећи да 
је континуитет подразумевао стални развој: 
„ Трајала је ова наша школа и опстајала. Била је и остала утемељена 
по својој вокацији на хуманости, помагању и несебичном давању 
себе ђацима, родитељима, колегама и заједници. Генерације оних 
који су најлепши период младости живели са Медицинском школом, 
научили су да је способност да осећамо, помажемо, будемо хумани, 
једино што даје лепоту и вредност нашем постојању. И данас 
као некада, једина смо стручна школа подручја рада здравство и 
социјална заштита у округу. Наши ђаци долазе са различитих страна. 
За време које проведу у њој науче да ће једном све проћи, али душа, 
знање и оно што је добро и племенито остају заувек“
Шлаг на торту ставили су поново ученици Медицинске школе. 
Представа „Матуранти“ по тексту Зорице Ивановић, професорке 
српског језика и књижевности Технолошке школе из Параћина, 
и изванредна Анђела Павловић у главној улози. Прича о некад 
подељеној стварности данашњих тинејџера заслужено је побрала 
аплаузе публике, а по својим дометима  високо прескочила домете 
средњошколских представа.
Јубиларне свечаности завршене су спортским такмичењима 
ћупријских средњошколаца у баскету три на три за дечаке и 
одбојци за девојчице. Победници нису познати. Или можда јесу, 
али резултати у ова три дана дружења  и нису били важни. Важно 
је да су последњим кошем  и поеном ученици три градске средње 
школе спустили  завесу на обележавање  једног јубилеја, и започели 
утакмицу ка новом, наредном јубилеју.

Медицинска школа у Ћуприји је свој први школски час 
одржала 24. септембра 1958. године. На иницијативу и 
упорно инсистирање доктора Митра Шарановића, шефа 
Интерног одељења ћупријске болнице, народна власт је 
те године донела одлуку  о оснивању Средње медицинске 
школе и исте године ту одлуку и реализовала. Прве године 
уписано је 38 ученица у смер општа медицинска сестра. 
Данас Медицинску школу похађа 510 ученика у пет стручних 
образовних профила.

ГОДИНЕ ВЕЛИКИХ КОРАКА
Медицинска школа обележила шест деценија постојања
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одређена улагања то у блиској будућности 
променити.” 
Изложба је настала превасходно као 
едукативно средство за грађане Параћина, 
а онда смо након позива директора Новака 
Новаковића ову врло занимљиву поставку 
допунили за део који се односи на Ћуприју, 
објашњава аутор Филип Стефановић 
“Морава је “жила куцавица” овог дела 
Европе. Кроз Параћин, Ћуприју и Јагодину је 
још у 1. веку пролазио римски војнички пут 
Via militaris, који представља најзначајнију 
саобраћајницу отада па до данас. Људи нису 
свесни важности културног наслеђа наша 
два града. Да би постали свесни морају 
прво да о њему науче, затим да га заштите, 
и најзад искористе у комерцијалне сврхе. 
Што се тиче изложбе, мени је од експоната 
најзанимљивији мач из 15. века пронађен у 
Морави приликом експлоатације шљунка. 
Ради се о правом витешком дворучном 
мачу какав су користили наши витезови 
у време кнеза Лазара и деспота Стефана 
Лазаревића.”    

Ћупријској публици представљена је 
изложба “Средњовековно наслеђе 
Паракиновог брода”, која је свечано 
отворена у изложбеном простору 
музеја “Хореум Марги-Равно”. Поставка 
Завичајног музеја из Параћина садржи 
текстове, експонате и макете који се 
превасходно односе на шири рејон 
Петрушке области у периоду Средњег 
века, али им је, специјално за излагање 
у Ћуприји, придодат сегмент о манастиру 
Раваница и граду Равно. 
Изузетно ми је велика част што су са нама 
вечерас Бранислав Стојановић, директор 
Завичајног музеја из Параћина, и Филип 
Стефановић, археолог ове установе и 
аутор изложбе, јер је то прави доказ лепе 
и плодоносне сарадње две културне 
институције, рекао је овом приликом 
директор ћупријског музеја Новак 
Новаковић.
Становници поморавског трограђа 

нису ни свесни колики је културно-
историјски значај овога краја, а управо 
уз помоћ оваквих изложби можемо пуно 
да научимо о крају из кога потичемо, 
каже Бранислав Стојановић, директор 
параћинског Завичајног музеја.
“Наш регион је нарочито богат 
археолошким остацима из свих епоха, од 
раног неолита па све до Средњег века, јер 
су долином Велике Мораве у прошлости 
пролазили сви најзначајнији војни и 
трговачки путеви. Нажалост, туристичке 
потенцијале до сада нисмо довољно 
искористили, али се надам да ће се уз 
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обзира што су неки експресивнији а други 
“разигранији”, радови одишу једном 
карактеристичном цртом која је, рекао 
бих, ауторкин лични печат, а то су јаке 
боје у изражају и промишљено, слојевито 
грађење слике”, наглсио је директор Новак 
Новаковић.
“Ја бих рекла да је наша култура у једном 
стању субреализма у врло негативном 
смислу, а да је чињеница да данас и даље 
постоји  манифестација попут “Матићевих 

дана” и конкурс “Матићу у част” за сваку 
похвалу за Ћуприју. Мени лично признање 
је донело много радости и унело једну 
нову димензију у моје стваралаштво”, каже 
ауторка Александра Мирић.
“Баш у овом добу таквом какво јесте – доба 
тешких и стресних тема, ја сам пробала да у 
свом животу пронађем простор у ком ћу да 
се бавим питањем среће. Има ту Матића, 
има и његовог утицаја јер ми је награда 
била леп подстицај и ветар у леђа, тако да 
сам помоћу пар сугестија  жирија конкурса 
развила један нови циклус, који је изложен”, 
закључила је Александра Мирић.   
Она је нагласила да је Поставка “Света 
срећа” настала током њених путовања по 
Азији и Европи, у протеклих нелико месеци. 
Генерално јесте подстакнута Матићем, али 
теме су дубоко личне и итекако инспирисане 
окружењем у ком су слике настајале, а 
одговор на питање шта је у ствари срећа, 
ауторак каже да ипак није успела да пронађе. 

Зидове галеријског простора музеја 
“Хореум Марги-Равно” до 5. октобра 
красили су радови архитекте Александре 
Мирић, прошлогодишње победнице 
ликовног конкурса “Матићу у част”. 
Изложбу циклуса слика под називом 
“Света срећа”, рађених у техници акрилик 
на платну, свечано је отворио директор 
музеја Новак Новаковић, који је нагласио 
да је поставка настала специјално 
за ову прилику, те да је премијерно 
презентована баш ћупријској публици. 
Он је такође истакао да је, иако се састоји 
из три тематске целине, евидентно да 
је “Света срећа” настала у једном даху, 
инспирисано победничким радом из 
2017. године “Свеци који марширају”. 
“Александра је на својим сликама 
покушала да представи атмосферу, 
колорите и начин размишљања из ког је 
проистекло дело “Свеци који марширају”, 
и у томе је успела у великој мери. Без 

Изложба Завичајног музеја из Параћина

СВЕТА СРЕЋА АЛЕКСАНДРЕ МИРИЋ
Прошлогодишња победница конкурса “Матићу у част” самостално излагала у Ћуприји

студенти са посебним потребама. 
Ове године Висока медицинска школа струковних студија слави 20 
година постојања. “У години јубилеја школа остварује позитивне 
резултате и шири своје деловање и утицај широм Србије”, рекао је 
директор ове образовне установе проф. др Христос Алексопулос. 
Школи и њему лично благослов је стигао из манастира Хиландар, 
а икону Богородице Тројеручице уручио му је Милош Стојковић, 
повереник манастира.

Поздрављени химном Србије “Боже правде” и студентском химном 
“Гаудеамус игитур”, 
преко 500 бруцоша Високе медицинске школе струковних 
студија  добило је индексе. Народни посланици Владимир Орлић 
и Александар Мартиновић уручили су индексе за бесплатно 
школовање студентима из породица погинулих бораца, студентима 
из породица запослених у Војсци Србије и студентима који су из 
породица са четворо деце. Право на бесплатно студирање имају и 

21. ГЕНЕРАЦИЈА СТУДЕНАТА СЕЛА У КЛУПЕ
Додељени индекси новим бруцошима

У години јубилеја школа остварује позитивне резултате и шири своје деловање и утицај широм Србије 
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ВЕК ЛОПТАЊА НА МОРАВСКИМ ЛИВАДАМА
100 година ФК “Морава 1918”

“Будућност припада младима”, каже Владан Ђорђевић, председник клуба 
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имала пропуста. ФК “Виола 035” из Ћуприје 
проверено је добар домаћин и након 
четири године искусан организатор оваквих 
надметања. “Велика нам је част што су 
се ове године нашем позиву одазвала и 
два прволигашка клуба. То показује да се 
наш турнир добро котира у низу сличних 

НОВЕ НАДЕ ОМЛАДИНСКОГ ФУДБАЛА 
Ћуприја је четврти пут заредом била 
домаћин најмлађим категоријама 
фудбалера, члановима фудбалских 
клубова и школа фудбала из целе Србије, 
који су снаге одмерили на сада већ 
традиционалном “Виола 035” купу. 
На турниру је учествовало више од 300 
дечака годишта 2009/2010 из 20 клубова 
из читаве Србије. Младе наде фудбала и 
овог пута срце су оставили на терену и фер 
спортском игром подсетили нас зашто је 
фудбал најважнија споредна ствар у свету.
Ове године на турниру су се надметали 
и најмлађи фудбалери два прволигашка 
клуба, ФК Чукарички из Београда и ФК 
Раднички из Ниша. Ђорђе Аћимовић, 
координатор базе Чукаричког, каже 
да су овакви турнири право место да 
се у најранијем периоду препознају 
перспективни млади играчи, али и добро 
место да се деца друже, уче фер игри и пре 
свега здраво одрастају.
Организација турнира и ове године није 

фудбалских сусрета најмлађих категорија 
фудбалера”, каже Маријан Ранђеловић, 
тренер ФК “Виола 035”.
Ове године свесрдну помоћ у организацији 
турнира пружила је општина Ћуприја и 
Спортски савез, а за најбоље екипе, играче и 
голмана обезбеђене су награде.

“Виола 035” куп 

Историју двадесетог века у граду на 
Великој Морави почели су да пишу Чеси 
изградњом фабрике шећера и покретањем 
културно-спортског живота. Није дуго 
времена прошло и фудбалска лопта 
закотрљала се моравским ливадама. Од 
тада до данас окренуо се читав век. У 
аналима је забележено да је фудбалски 
клуб у Ћуприји основан 1918. године, а да 
је због Првог светског рата и учешћа играча 
у одбрани отаџбине своју премијеру клуб 
имао тек 1920. године.

Морава” је била појам фудбалске игре 
у овом делу Поморавља. Урезана је у 
срцима многих Ћупричана. У свом веку, 
од оснивања до данас, променила је 
неколико имена, па с правом можемо рећи 
да је са “Моравом” започела ера лоптања 
у Ћуприји.
Своје најсветлије тренутке “Морава” 
бележи седамдесетих и почетком 

осамдесетих година прошлог века, а 
највећи успех, пласманом у Другу савезну 
лигу, почетком новог миленијума.
“Морава” данас, или ФК “Морава 1918” 
како се сада званично клуб зове, је друга 
прича. Кажу људи да није важно колико си 
пута пао већ колико си пута устао. Слична 
ситуација је и са “Моравом”. Поново је 
уздигнута и са новим руководством граби 
ка новим победама.
“Желимо да подмладимо клуб. Да фудбал 
ширимо међу децом са обала Велике

Мораве. Све почиње овде и ту требада 
остане. Поставили смо клуб на ноге. 
Извршена је реорганизација и већ три 
године играмо зону “Запад”. Време је за 
виши ранг. То можемо само ако добро 
радимо, вредно тренирамо и играмо 
поштен фудбал, без калкулација и много 
филозофирања”, сложни су председник 
Владан Ђорђевић и тренер Живота Жижа 

Радивојевић.
Младост је очигледно кључна реч за 
будућност ФК “Морава 1918”. У новом 
веку она  ће водити клуб на нов и модеран 
начин али, како то стари воле да кажу, са 
успоменама на светлу историју која се не сме 
заборавити.

ПРОСЛАВА ЈУБИЛЕЈА
Ревијалним утакмицама и пригодном 
свечаношћу обележена прва стогодишњица 
играња фудбала у Ћуприји, што је уједно и 
век постојања фудбалског клуба “Морава”. 
Ветерани “Мораве” и “Синђелића” 
из Свилајнца подсетили су на време 
седамдесетих и осамдесетих година, када се 
у Поморављу играо фудбал срцем и душом, 
а нешто млађи играчи “Мораве”, они који 
су 2003. години изборили пласман у Другу 
савезну лигу и садашњи састав “Мораве 1918” 
приказали су савремене фудбалске токове 
засноване на снази и тактици. У оба случаја 
победио је фудбал, а бивши и садашњи 
чланови “Мораве” окупили су се да на 
прослави евоцирају успомене и кују планове 
за будућност. Заслужним  појединцима и 
установама уручена су признања. Међу 
њима је и локална самоуправа која “Мораву 
1918” у будућности види као лидера у 
ширењу позитивног фудбалског духа међу 
омладином. Присутни су се присетили и 
имена која нису више међу живима, али су 
итекако била важна за историју клуба. 

РПГ



правилне исхране и физичкој активности 
у најранијем добу. Деца су са пажњом 
слушала великог спортисту. “Њима је лопта 
сада најпотребнија, и на часовима физичке 
културе и у свакодневним активностима. 
Већ сада они доста времена проводе 
испред компјутера или мобилних телефона 
и драстично смањују своје кретање”, 
нагласио је Здравковић.
Колико је важно бавити се спортом у 
адолесцентском периоду живота Драган 
Задравковић је говорио гимназијалцима 
на часу физичке културе: “Почео сам 
да тренирам атлетику са 17 година. Ни 
вама није касно да се активно посветите 
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ПЛИВАЊЕМ ДО ЗВЕЗДА
У Ћуприју је дошло око 200 малишана из 
19 клубова. “Овде се такмичарски није 
пливало од седамдесетих година прошлог 
века, када је базен престао да ради”, 
каже професор Милан Маја Џелатовић, 
некадашњи истакнути спортски радник, 
који памти време када су се на базену 
поред шећеране дешавала пливачка и 
ватерполо чуда. “Некада се много касније 
почињало са такмичарским пливањем. 
Данас деца пливају за медаље већ са шест 
или седам година. Лепа слика на нашем 
базену”, каже професор Џелатовић.
Нема страха од воде и величине базена. 
Упорност и ментална снага побеђују. Управо 
су нам то демонстрирали ови будући 
велики пливачи. Никола Данев, председник 
Пливачког савеза централне Србије, каже 
да је и поред овакве масовности ово мали 
број пливача. “Ми желимо још више деце у 
базенима. Пливање је базични спорт, исто 
као атлетика која је у Ћуприји популарна 
од давнина. Због тога нам је циљ да 
овакве средине, које имају потенцијала, 
промовишемо и покренемо пливање. 
Хоћемо пливачки клуб и у Ћуприји. Да 

ваша деца не путују, већ да тренирају у 
свом месту. Онда ће пливање бити још 
популарније и масовније”, каже Данев.
И Ћуприја је имала свог представника на 
базену. То је млади Матија Ђорђевић, 
велика нада српског пливања. Он није 
пливао али је помагао у организацији 
такмичења.

Лепа слика послата је из Ћуприје у свет. 
Установа за спорт спортски центар “Ада” и 
базен на Славији угостили су младе пливаче, 
њихове тренере и родитеље, који су дошли 
из Ваљева, Новог Пазара, Ниша, Лесковца, 
Крушевца, Крагујевца, Краљева, Јагодине, 
Параћина и других градова Србије јужно од 
Војводине и Београда.

Пливачким речником речено – “прокувала је вода” на базену Славија 

ФИЗИЧКОМ АКТИВНОШЋУ ПРОТИВ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА
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Спортски савез Ћуприје је и ове године 
одвојио нешто средстава за набавку 
спортских реквизита основним и средњим 
школама. Прошле године су то били 
дресови за такмичења, а овог пута су то 
лопте. Свака школа добила је по шест 
лопти: две за одбојку, две за фудбал и две 
за кошарку. 
“То је скроман поклон. И ово наше мало 
њима ће значити много. Из године у 
годину, по жељи и потреби школа, ми 
ћемо наставити да поклањамо спортске 
реквизите и на тај начин допринесемо 
унапређењу школског спорта”, каже 
Драган Здравковић, председник Спортског 
савеза Ћуприје. Последњих неколико 
година ћупријски ученици бележе одличне 
резултате на такмичењима широм 
Србије. Лопте су подељене основним и 
средњим школама с циљем побољшања 
спортских активности на часовима 
физичке културе, а понајпре ради развоја 
школског такмичарског спорта, на коме 
Спортски савез интензивно ради. О томе 
сведоче многобројне награде и прва 
места на републичком нивоу такмичења у 
последњих неколико година.  
У сусрету са ученицима основних школа 
Драган Здравковић је говорио о важности 

неком спорту”, поручио је европски првак 
ћупријским средњошколцима, и додао да 
не мора то да буде на врхунском нивоу, али 
је важно да се у доба интензивног раста 
и развоја ученици баве неком спортском 
активношћу.
Према речима Владимира Васиљевића, 
општинског већника веома је важно подићи 
степен интересовања ученика за спортове 
који можда нису толико популарни међу 
децом али их има у наставном програму, а 
самим тим и у програму такмичења. Он је 
поменуо стони тенис и стрељаштво, за које у 
Ћуприји постоје услови и за рекреативно и за 
активно тренирање. 

Спортски савез поклонио лопте основним и средњим школама

Девојчице и дечаци 2008. годиште и млађи такмичили су се на првенству централне Србије

Драган Здравковић: “Почео сам да тренирам атлетику са 17 година. Ни вама није касно да се 
активно посветите неком спорту”, поручио је европски првак ћупријким средњошколцима
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