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Реч уредника
ЈЕР ЖЕЛИМО ДА ЗНАТЕ...
Поштовани читаоци,

Хвала Вам на подршци, сугестијама и критикама. 

Интересовање које сте показали за Поморавски 
гласник превазишло је наша очекивања. 
Очигледно да је један овакав часопис недостајао  
Ћуприји.  Тираж од 1000 примерака је врло брзо 
нестао. 

То је за нас највећа похвала и подстрек у будућем 
раду.

Трудили смо се да други број буде текстуално 
садржајнији и комплетнији а графички 
уобличенији. 

Овај број посветили смо Видовдану у Раваници.  
Лето је у јеку. Пред нама је прегршт догађаја који 
ће га обележити.  Сада их само најављујемо, а у 
наредном броју читајте о њима. У међувремену, 
посетите неку од културних и спортских 
манифестација. 

Видимо се!



ТРИ ДАНА ЉУБАВИ, 
МОТОРА И МУЗИКЕ
Задовољство је бити део оваквог догађаја и на овако лепом месту - заједнички је 
коментар већине учесника, којих је ове године било 1500 регистрованих

Тродневно дружење “бајкера” храбри 
назваше “Српским Вудстоком”! 
Можда и с правом, јер је све одисало 
толеранцијом, миром и љубављу.  
Управо је љубав нит која спаја мотористе 
из читавог света. Љубав према 
двоточкашима, према музици, према 
природи, према даљинама које их вуку 
напред. 

Ни шесто дружење моториста из 
земље и иностранства није изневерило 
очекивања. Сви смештајни капацитети 
у граду су били попуњени, камп на 
моравској плажи пребукиран, а сајам  
“друмских крстарица” још једном је 
показао колика је љубав власника према 
њиховим љубимцима. Према подацима 
организатора, Мото клуба “Iron Bridge”, 
било је 1.500   регистрованих учесника 
и преко 300 мотора у дефилеу улицама 
Ћуприје. 

Пратећи програм још једном је 
задовољио све укусе посетилаца. Од 
познатијих имена првог дана су свирали 
“Освајачи”, а затим и “Деца лоших 
музичара”. Други дан је на велику сцену 
испод моста на Великој Морави извео 
најпре момке из “Блуз машине”. Они су 
добро загрејали посетиоце по хладном 
и облачном времену, које је претило 
кишом. 

“Ако и падне, биће то само кап у 

мору позитивне енергије и доброг 
расположења које свету шаљемо из 
Ћуприје”, поручили су бајкери. 

Киша није пала! Сценом су протутњале 
рок легенде бивше Југославије “Атомско 
склониште”. Њихов оснивач и вођа 
Бруно Лангер је изјавио “Поморавском 
гласнику” да након 40 година постојања 
бенд први пут свира у Ћуприји. Хвала 
им за наступ пун емоција и искрене 
свирке, коју је публика свих генерација 
препознала и наградила овацијама.  
Организатор је одржао обећање. Гости 
изненађења нису се знали до тренутка 
пред излазак на сцену! Делиријум у 
публици је настао када је у свом стилу 
истрчао Прљави инспектор Блажа са 
“Кљуновима”. Рокенрол је “прашио” 
до дубоко у ноћ, а за најупорније и 
најиздржљивије на крају су засвирали 
“Џа или Бу”. 

Момци из мото клуба “Iron Bridgе” знају 
како се организују овакви скупови. Они 
су најбоља позивница за све који до 
сада нису постили дружење бајкера 
у Ћуприји, да се већ наредне године 
појаве на “Српском Вудстоку”. 

Покровитељ је била Oпштина Ћуприја, 
која је овај догађај оценила важним за 
промовисање туристичке понуде града 
на Морави.

Шести интернационални мото скуп

ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ

ЈУН 2017 | ПОМОРАВСКИ ГЛАСНИК 03

Највећи 
мото скуп у 
Србији
“На већем мото скупу у Србији нисмо 
били. Овде нас већ неколико година за 
редом доводе добро дружење, добра 
организација, добри људи, добра музика 
и фантастична природа поред Велике 
Мораве” - кажу Хелена Урбанчич и Исток 
Буковец из Словеније.
Поред њих гости Ћуприје били су и 
бајкери из Републике Српске, Македоније 

и Бугарске. 
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Чувени вокални дует “Браћа Теофиловић” 
својим изведбама косовских 
традиционалних песама Видовданској 
свечаности дао је посебну ноту. 

И ове године посетиоци су били у 
прилици да уживају у традиционалном 
српском витешком борењу, које већ 
годинама негују чланови српског 
витешког реда “Свибор”, који су својим 
одорама, оружјем и вештинама визуелно 
допринели да плато испред манастира 
Раваница буде што  веродостојнији 
средњовековној Србији.
Запажено место на овогодишњој 
манифестацији имали су и чланови 
коњичког клуба “Небеско брдо”, 
уметници Завичајног клуба ликовних 
уметника и деца ПУ “Дечија радост”. 
Традиционално, манифестација 
“Видовдан у Раваници” завршена је 
наступом градског КУД “Железничар”, 
чији су извођачи са  многобројним 
посетиоцима одиграли Видовданско 
коло.

У оквиру централне манифестације 
“Видовдан у Раваници” студенткиње 
глуме београдског Факултета драмских 
и филмских уметности, заједно са својом 
професорком Биљаном Ђуровић извеле 
су сценски приказ “Лазару везеница” 
рађен по стиховима песникиње Милице 
Бакрач. Професорка Биљана Ђуровић 
адаптирала је стихове из неколико њених 
песама, које је преточила у драматичан и 
веома упечатљив приказ, који је побрао 
громке аплаузе публике. Како је сама 
признала, посебан изазов за њу и њене 
студенткиње било је извођење игроказа 
на светом тлу Раванице.

“Када је прочитала текст, Милица Бакрач 
се одушевила начином на који сам њене 
стихове драмски прилагодила. “Лазару 
везеница” је приказ у који сам увела 
нараторе у виду лика књегиње Милице, 
Косовке девојке, мајке Југовића, љубе 
Дамјанове и љубе Топлице Милана, које 
представљају све косовске девојке и 
мајке које су чекале, а нису дочекале”, 
објаснила је са пуно емоција професорка 
Биљана Ђуровић.

Подно зидина средњовековног 
манастира Раваница одржана је свечана 
академија посвећена Видовдану. 
Свечаној академији је поред великог 
броја посетилаца присуствовао и 
епископ браничевски др Игњатије 
Мидић, који је у преподневним сатима 
у манастирској Цркви Вазнесења 
господњег служио парастос косовским 
јунацима. Председник општине Ћуприја, 
Нинослав Ерић, подсетио је на симболику 
коју Видовдан са собом носи и колико је 
општина Ћуприја благословена што се на 
њеном подручију налази манастир попут 
Раванице. 
“Имамо велику срећу да се у нашој 
општини налази један овакав велелепни 
манастир попут Раванице, коју је 
саградио кнез Лазар. Жеља је локалне 
самоуправе да развија туристичке 
потенцијале општине Ћуприја, нарочито 
верски туризам. У складу са стратегијом 
развоја наше општине на улазу у Ћуприју 
биће подигнут споменик кнезу Лазару, са 
којим ће се добити заокружена целина 
коју намеравамо да презентујемо 
туристима”, рекао је Нинослав Ерић. 
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ТЕМА БРОЈА

Манифестација “Видовдан у Раваници”

У  СЛАВУ  КНЕЗА  ЛАЗАРА  И 
КОСОВСКИХ  ЈУНАКА 



Предавање “Слободарска 
традиција Срба” 
Видовданске свечаности 2017. 
заокружене су предавањем 
“Слободарске традиције Србије” проф. 
др Предрага Марковића, одржаном у 
галерији музеја “Хореум Марги-Равно”. 
Историја српског народа заправо 
је хронологија непрестане борбе 
за слободу, а Видовдан као датум 
одигравања Косовског боја несумњиво 
најмоћнији симбол те борбе због ауре 
светости која га окружује, започиње 
причу проф. Марковић.
“Видовдан је најзначајнији дан у 
вековној српској борби за слободу, 
тренутак када се један мали народ 
супротставио огромној царевини. 
Погрешно је рећи да је Косовски бој 
мит. Исправнија је оцена да је то један 
од најпоетичнијих догађаја у светској 
историји. На прсте једне руке се могу 
избројати битке у којима су владари 
обе сукобљене стране погинули на 
бојишту, поготово у тако драматичним 
околностима да се у прво време није 
ни знало ко је победио.” 
Битка на Марици са историјске тачке 
гледишта била је далеко значајнија 
од Косовског боја, али начин на који 
је описана погибија косовских јунака 
и величанственост њихове жртве 
допринели су, супротно очекиваном, 
давању примата баш овом догађају. 
Разлог за то је људска природа, која 

најживље памти оно чему је придодала 
романтичарску ноту, објаснио је  проф. 
Марковић.
“После битке на Марици су престала 
да постоје два царства, бугарско и 
византијско, што је чињенично гледано 
историјски значајније него то што је 
Србија после Косовског боја дошла у 
вазални положај према Османлијском 
царству. Али као што видите, у историји 
нису важне само чињенице, битна је и 
лепота приповедања и драматичност.”

Слобода је ретко добро које се с 
муком стиче, врло лако губи, и које се 
мора наново освајати целог живота. 
Човек не би био оно што јесте када би 
одустао од борбе за слободу, јер би то 
значило да је одустао од себе самог. 
Српски народ је можда у прошлости 
понекад повлачио и нерационалне 
потезе, али је, показало се на крају 
ипак сачувао своју слободу, закључио 
је на концу свог излагања проф. др 
Предраг Марковић.                      РПГ
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Изложба 
Купиник-последња 
престоница 
српских деспота
Изложбом “Купиник-последња престоница српских 
деспота” у музеју “Хореум Марги-Равно” званично 
су отворене овогодишње Видовданске свечаности. 
Поставка коју чине експонати Завичајног музеја 
из Руме и Војног музеја из Београда, обухвата 
средњовековно оружје и оруђе из периода 
самог краја владавине деспотске династије 
Бранковић, последње српске династије пре 
пада под турску власт. Устаљени је обичај да сви 
садржаји о Видовдану одишу духом и симболиком 
средњовековне Србије, а када је реч о уводном 
догађају 2017. избор је пао на изложбу која носи 
назив по Купинику, помало заборављеном, и чак 
широј јавности релативно непознатом последњем 
утврђеном српском граду, чији се остаци налазе у 
Срему, на данашњој територији општини Пећинци. 
    “Прошле године код нас у Срему обележена су 
три јубилеја везана за породицу Бранковић: 530 
година од њиховог доласка у Срем, пет векова од 
смрти Ђорђа Бранковића и три века од спаљивања 
њихових моштију у сремском манастиру Крушедол, 
који је уједно њихова задужбина. То нам је био 
главни мотив да организујемо изложбу под 
називом “Купиник-последња престоница српских 
деспота”, која се тематски састоји из три целине 
– приче о породици Бранковић, приче о самом 
Купинику, као и изложбе предмета материјалне 
културе, претежно оружја и војне опреме”, рекао је 
Ђорђе Бошковић из Завичајног музеја у Руми.
    “Можда делује да се Купиник као појам налази 
на маргинама наше историје, али то је само 
привид. Ово утврђење представља веома значајну 
карику, град који се након Крушевца, Београда, 
Смедерева, дефинитивно сврстава у ред добро 
позиционираних српских престоница. По површини 
реч је о невеликом утврђењу, али је далеко 
значајнија његова симболика. У ранг престонице 
Купиник је 1471. уздигао Вук Гргуревић, познатији 
као Змај огњени Вук, а падом овог утврђења 1521. 
заиста престаје да постоји било који облик српске 
средњовековне државности”, констатовао је 
археолог Перица Одобашић из Завичајног музеја 
у Руми. 
    Изложени експонати употпуњени су кратким 
филмом о граду-тврђави Купинику, и двоминутном 
3Д анимацијом, која представља реконструкцију 
њеног претпостављеног изгледа. 

.
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Промоција књиге “Српски 
витешки код”

Дух средњовековне Србије, витешког 
кодекса, вредности и начела на прави 
начин оживљени су на промоцији 
књиге “Српски витешки код”, одржаној 
у музеју “Хореум Марги-Равно”. 
Аутор Марко Алексић, по занимању 
археолог-стручњак за средњовековно 
оружје, војску и витештво, објаснио 
је да се трудио да у своје дело унесе 
пре свега личну љубав и страст према 
овим темама, а потом и да све наводе 
у књизи, која је од стручне јавности и 
критике побрала све саме похвале, 
поткрепи историјским чињеницама 
које су плод темељног истраживања.  
  “Ја сам се трудио да у књизи 
пређем преко граница онога што 
до сада знамо. Витештво је један од 
темеља данашње културе, пре свега 
западне цивилизације која је данас 
постала глобална цивилизација, 
али интересантно је сазнање да је 
конкретно српска средњовековна 
култура и традиција била основа за 
грађење појма витештва, што мало ко 
зна”, рекао је Марко Алексић.
По субјективној процени аутора 
најфасцинантније откриће до ког је 
дошао током проучавања историјских 
архива јесте да је на брду Сион 
у Јерусалиму, месту одржавања 
Тајне вечере и најсветијем месту на 
планети за хришћански свет, постојао 

православни манастир, подигнут 
захваљујући личном залагању Светог 
Саве.
   “Мој је утисак да таква сазнања нашој 
средњовековној, али и данашњој 
култури дају један објективан 
цивилизацијски легитимитет. То значи 
да смо ми они који су учествовали у 
стварању и неговању елементарних 
вредности светске историјске 
баштине.” 
  На помен витештва сви по инерцији 
помислимо на западну традицију и 
појам витеза онако како је представљен 
у њој. Књига “Српски витешки код” 
баца светло на битно другачију 
стварност којој легитимитет признају 
и страни историчари, а која каже да 
корене овог појма треба тражити на 
истоку.
“Уврежено је мишљење да је колевка 
витештва Западна Европа, међутим 
оно потиче из Византије, не само у 
војном смислу већ и у смислу етичког 
кодекса, тј. ратника који има морални 
интегритет. Ако вам кажем још и то да су 
најстарији зачеци витештва откривени 
у Србији још у 10. веку, скоро читав век 
пре него што ће се у остатку Европе 
појавити први витезови, мислим да 
ћете остати запрепашћени као што сам 
и ја”, закључио је Марко Алексић. 

ТЕМА БРОЈА



за директне инвестиције. Иако се у почетку постављало питање 
оправданости куповине објеката некадашње Младости гледано са 
ове временске дистанце корист од прибављања у власништво две 
производне хале је вишеструка. Инвеститор, мислим на компанију 
“Тибет мода”, није морао да инвестира у изградњу производних 
објеката већ је уз минимална улагања у кратком временском року 
започео производњу у погону у ком су запослени  грађани наше 
општине, а са друге стране општина приходује од давања у закуп тих 
објеката.  Сврсисходност Одлуке о додели подстицајних средстава 
за директна улагања огледа се у томе да општина на овај начин 
стимулише домаће и стране инвеститоре да своје пословне пројекте 
реализују управо у Ћуприји. Тако ће  Привредном друштву “Еурофајбер 
доо” из Ћуприје овом одлуком бити додељена подстицајна средства у 
висини од 9 милиона динара у току 2017. и још две транше у истом 
износу у наредне две године. Инвеститор се обавезује да у овом 
периоду уложи одређена средства у ревитализацију производње и да 
запосли одређени број радника. 
      - Поред ових Одлука међу значајнијима подвлачим Програм подршке 
за спровођење пољопривредне политике руралног развоја општине 
Ћуприја за текућу годину, за чију ће реализацију из општинског буџета 
бити издвојено 9 милиона динара, од чега ће 7 и по милиона бити 
издвојено на име подстицајних мера руралног развоја, што је највећи 
износ до сада. Одборници су изгласали и  Одлуку о условима и начину 
реализације програма локалног економског развоја за 2017. годину 
а усвојен је и  Програм коришћења средстава буџетског фонда за 
заштиту животне средина којим су за ове намене предвиђена средства 
у висини од  нешто мање од 11 милиона динара. Донета је Одлука о 
оснивању буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја, 
као и Програм коришћења и заштите пољопривреденог земљишта за 
текућу годину. 
   
     Шта је највећи изазов за председавајућег Скупштином општине?
 - Изазов је да седница протекне у мирном и достојанственом духу, без 
конфликата и уз конструктивну расправу о свим тачкама дневног реда. 
Изазов је да се постигне да се кључне ствари изгласају једногласно 
нарочито када се ради о одлукама које се односе на побољшање 
квалитета живота наших грађана. Изазов ми је да реализујем веома 
важан пројекат за сам рад Скупштине, а то је увођење електронске 
скупштине. Стандардизација припреме материјала у градској управи 
допринеће ефикаснијем раду Скупштине а значајно ће се уштедети 
у делу материјалних трошкова. На крају, за мене је највећи изазов 
постизање консензуса о питањима која су битна за функционисање 
локалне заједнице, чиме се одборници морају руководити јер су их 
грађани бирали како би спроводили и штитили њихове интересе.
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СТАБИЛАН КУРС ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА И У 
НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ
У односу на прописане надлежности, Скупштина општине 
има кључну, стратешку улогу за правце развоја једне 
локалне заједнице јер усваја документе од важности 
за укупно функционисање локалне самоуправе. Од 
формирања актуелног сазива Скупштине општине 
Ћуприја одржано је укупно 20 седница, од чега је више од 
половина скупштинских заседања заказана по редовном 
поступку. 
   - У претходне три године однос између редовних 
и седница по хитном поступку био је далеко већи у 
корист хитних,што је понекад за одборнике значило 
мање времена за анализу скупштинског материјала. 
У последњих годину дана то се променило, а 
овај скупштински тренд задржаћемо и у будућем 
периоду. Седнице се заказују у складу са потребама 
и приоритетима, неке од тема су обавезујуће јер то 
законски прописи налажу али наравно не искључујем 
могућност да ће се многе наћи на дневном реду због 
актуелности и неопходности њихове хитне расправе и 
усвајања, каже Бранимир Тазић, председник локалног 
парламента. 
     - Мислим да смо успели да рад локалног парламента 
учинимо достојанственим, конструктивним и  у духу 
истинске толеранције и поштовања. Све седнице су 
транспарентне а простора за дискусију по свим тачкама 
дневног реда има сасвим довољно. И власт и опозиција 
оцењују да су скупштинска заседања пре свега коректна 
што ми је као  председнику локалног парламента веома 
важно. Морам да признам да се не тако ретко дешава 
да дискусија пређе оквире тачке о којој се расправља 
али се трудимо да расправу одборника каналишемо и 
усмеримо на конкретну тему и одлуку коју доносимо. 
      Присуство обрађивача тачака на скупштини?
 - И сам се залажем да представници одељења обрађивача 
одређених тачака буду присутни на седницама како 
би у сваком моменту могли детаљније да образложе 
сврсисходност одлуке која се разматра. Уколико њихово 
присуство из оправданих разлога изостане одборницима 
је пружена могућност да у писаној форми на писарници 
општине доставе захтев обрађивачу и већ на наредном 
скупштинском заседању добију одговор и у усменој и у 
писаној форми.
  

  Које су најважније одлуке које су одборници 
разматрали и усвојили  у претходном периоду а које ће 
поспешити привредни амбијент на територији општине 
Ћуприја?
  - У протеклих шест месеци локални парламент изгласао 
је десетине одлука које имају за циљ побољшање 
услова за привредни развој општине и смањење 
незапослености, која је један од главних проблема и 
у нашој општини.  Међу њима издвајају се Одлука о 
прибављању непокретности погодбом у јавну својину 
производних хала некадашњег Графичког предузећа “ 
Младост” и Одлука о додели подстицајних средстава 

ИНТЕРВЈУ
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Сигурно је да ће овог лета бити много суграђана који ће море заменити летом 
на Славији. Градски базени спремно су ушли у нову купалишну сезону међу 
првима у Србији. Показало се да је то био прави потез. Врели јунски дани, још док 
је школска година била у току, привукли су велики број младих Ћупричана, који 
су једва дочекали да се мало расхладе након обавеза и тако спремно уђу у сам 
финиш дуге и напорне школске године.
Пошто су сада све обавезе завршене, а врућине све веће, базен је пун! Свим 
школарцима са Вуковом дипломом награда је стигла у виду бесплатног купања у 
јулу, а како “Поморавски гласник” сазнаје, можда ова одлука буде продужена и до 
краја купалишне сезоне! Јул је почео школом пливања. Формиране су две групе 
од око 40 непливача са којима раде стручно оспособљени инструктори.  Најмлађи 
почетници имају четири године.
За оне који желе да се опробају у јоги и фитнесу часови увелико трају. Јога је 
понедељком и средом од 19 до 20 часова, а фитнес уторком, четвртком и суботом 
од 19.30. 
То је за оне који желе активан одмор. За оне који желе да уживају у сунцу и топлој 
води, чија је температура од првог дана 25 степени, базени на Славији нуде 
свакодневно купање, ноћно купање, одмор у хладу кафића, уживање у музичким 
вечерима или посету биоскопу на отвореном. Као дан “Д” за сада се најављује 7. 
јул! 
Цена дневне улазнице на градским базенима “Славија “ је 200 динара. Деца до 10 
година имају бесплатан улаз. 
Потражите свој освежавајући тренутак на градским базенима “Славија”!  

Летња забава за све генерације
НАШЕ МОРЕ НА СЛАВИЈИ
Ово је слоган под којим Установа за спорт спортски центар “Ада” позива све Ћупричане, и 
госте из суседних градова,  да лето проведу на базенима крај “Шећеране”.
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Одржана седма манифестација “Морава, моје море”

ПОДИЗАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ
У парку крај Мораве, последње 
суботе у јуну, одржана је седма по 
реду манифестација “Морава, моје 
море” коју је организовао Еколошки 
покрет Ћуприје. Бројни садржаји за 
све узрасте привукли су велики број 
посетилаца који су искористили 
прилику да у топлом летњем 
дану уживају у “дебелом” хладу 
Моравског парка. Посетиоцима су 
и ове године на располагању биле 
бројне креативне радионице и 
разноврсне спортске актвности, а 
на лицу места могли су да на миру 
прочитају коју књигу, учествују у 
интересантним експериментима, 
цртају, праве колачиће, и сликају 
се са диносауросима. Велико 
интересовање и озбиљан 
такмичарски дух исказан је у трци у 
џаковима, а жестока борба водила 
се и на традиционалној трци беба, 
где је у озбиљном финишу победио 
деветомесечни Илија Петровић. 

“Задовољна сам одзивом 
људи нарочито деце јер је ова 
манифестација заправо и намењена 
њима”, каже Ксенија Милошевић из 
Еколошког покрета Ћуприје.
“Свако од њих понео је по коју 
успомену са овог дружења, а 
наш циљ био је да  деца кроз 
различите радионице науче нешто 
ново о природи и важности њеног 
очувања”, нагласила је Ксенија 
Милошевић.
Према њеним речима 
манифестација “Морава је моје 
море” је део међународне 
манифестације чији је покровитељ 
Министарство пољопривреде и 
заштите животне средине, јер 
је Република Србија чланица 
међународне организације којој 
припадају све земље које се налазе 
у сливу Дунава. 
“Ове године придружили су нам се 
пријатељи из Природњачког центра 

из Свилајнца, Удружење младих 
Ћуприје и Удружење “Мост”, као и 
млади ћупријски песници који су 
својим програмским садржајима 
употпунили овогодишњу 
манифестацију”,  додала је она.
Оно на шта је и ове године стављен 
акценат била је изложба паса 
мешанаца, која је за циљ имала 
подизање свести о удомљавању 
ових животиња. 
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Mарљив рад и труд се исплате

ОПШТИНА НАГРАДИЛА НАЈУСПЕШНИЈЕ ЂАКЕ
79 вуковаца и ђака генерације ћупријских 
основних и средњих школа, ШОМО 
“Душан Сковран“ и Школе за музичке 
таленте као и ученике који су на 
престижним такмичењима освојили 
једно од прва три места, Општина 
Ћуприја је и овог Видовдана наградила 
дипломама и вредним књигама.
”Срећан сам што вас видим у овако 
великом броју јер сматрам да сте ви 
нешто највредније што наша општина 
поседује”, поздравио је награђене 
ученике Нинослав Ерић, председник 
општине Ћуприја. 

Локална самоуправа ће и надаље 
образовању давати апсолутни примат, 
а ви сте својим досадашњим радом и 
постигнутим резултатима доказали да је 
знање и даље на цени. Желим вам пуно 
успеха у даљем школовању, да успешно 
положите пријемне испите и упишете 
жељене средње школе и факултете и 
остварите све циљеве у животу које сте пред 
собом поставили”, закључио је председник 
Ерић.  
Ђаци генерације награђени су новчаним 
наградама.

За ђаке генерације ове године именовано је 
седам ученика:
Гимназија – Урош Стоиљковић
Техничка школа – Ћурић Филип
Медицинска школа – Давид Јевремовић
ОШ „Ђура Јакшић“ – Виктор Мичић
ОШ „13. Октобар“ – Марија Илић
ОШ „Вук Караџић“ – Ива Филиповић
ШОМО „Душан Сковран“ ће накнадно 
прогласити свог ђака генерације.



ЋУПРИЈА МЕЂУ ПРВИМА УВЕЛА 
УСЛУГУ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА 
У програму шесторо деце са инвалидитетом
Општина Ћуприја је међу првима у Србији 
увела услугу личног пратиоца за децу  са 
посебним потребама и у те намене из 
општинске касе сваке године издвајају се 
значајна средства. Ова услуга намењена 
је деци са посебним потребама која  у 
оквиру инклузивног система похађају 
основне и средње школе на територији 
општине. 
“Лични пратиоци за децу са инвалидитетом 
представљају веома значајну карику у 
превазилажењу свих баријера које се 
пред њих постављају. За нас, њихове 
родитеље, одлука локалне самоуправе да 
финансијски подржи овај пројекат је као 
да вештачки стварате трећег родитеља”, 
наглашава Лола Благојевић, мама Петре 
Татјане Благојевић, кориснице услуга 
личног пратиоца.
“Морам да нагласим да ни у једном 
моменту локална самоуправа није 
одустала од овог пројекта, те да су све 
законске регулативе спроведене у складу 

са важећим прописима, преко регуларне 
исплате пратиоца до регулисања статуса 
деце кроз образовни систем у школама”, 
додаје Лола Благојевић. 
“Посао личног пратиоца је да пружа 
индивидуалну, практичну и техничку 
подршку детету са сметњама у развоју  
у задовољавању основних потреба у 
свакодневном животу, под условом да 
је дете укључено у васпитно-образовну 
установу.  Лични пратиоци нису педагошки 
асистенти и они се не баве образовањем 
деце али су немерљиво важна карика у 
њиховом одрастању и осамостаљивању”, 
каже Светлана Главинић, руководилац 
пружалаца услуге личног пратиоца у 
Ћуприји. 
“Пројекат личног пратиоца у Oпштини 
Ћуприја, се реализује већ неколико 
година, а локална самоуправа изналази 
начина да ову услугу  социјалне заштите, 
неометано финансира”, каже Јадранка 
Ђорђевић, помоћница председника 

општине.
“Део средстава за финансирање ове 
услуге обезбеђује се из буџета док 
део рефундира Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања. У наредном периоду, општина 
жели да обезбеди и услугу геронто 
домаћица за коју је већ постојало 
интересовање грађана”, додаје Јадранка 
Ђорђевић. 

РПГ
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Завршено је поплочавање последње 
деонице тротоара у улици Милице Ценић. 
Тако је и  преосталих 170 метара пешачке 
стазе замењено бехатоном. Укупна 
инвестициона вредност последњег дела 
износила је милион и 600 хиљада динара.  
Сада се тротоар простире од раскрснице 
са улицом Миодрага Новаковића све до 
ОШ “13. октобар” и Школе за музичке 
таленте.
“То је уједно и почетак грађевинске сезоне 
у Ћуприји”, рекао је Илија Пауновић, 
заменик председника општине.  Он је 
нагласио да је изградњом тротоара, 
у фреквентним улицама, умногоме 
олакшано кретање пешака и побољшана 
безбедност саобраћаја. 
Након добијања потврде од министарства 
привреде локалну самоуправу очекује 
изградња тротоара на обе стране улице 
Лоле Рибара, а у току је и процедура 
за израду пројектне документације за 
замену тротоара у улици Кнеза Милоша. 
“То неће бити само поплочавање већ 
комплетна реконструкција са свим 

Завршено поплочавање тротоара у улици Милице Ценић 

ПОЧЕЛА ГРАЂЕВИНСКА СЕЗОНА
У току је процедура за израду пројектне документације која предвиђа реконстукцију пешачке стазе 
дуж улице Кнеза Милоша, све до Славије

ТРОТОАР И ПАРКИНГ 
ИСПРЕД ШЗМТ
“У току је припрема пројектне 
документације за изградњу тротоара, 
паркинга и реконструкцију јавне расвете 
испред Школе за музичке таленте. Ова 
установа од републичког значаја одавно 
је заслужила да има простор који ће 
омогућити паркирање већег броја 
возила, приступни тротоар и адекватну 
расвету”, рекао је Илија Пауновић, 
заменик председника општине Ћуприја.

потребним инфраструктурним и 
комуналним захватима”, нагласио је  
заменик председника општине Ћуприја 
Илија Пауновић. 
Асфалтирање улица у сеоским месним 
заједницама такође је важан део посла 
који  очекује локалну самоуправу током ове 
грађевинске сезоне. Као приоритети наводе 
се кружни пут у Мијатовцу и наставак 
асфалтирања пута Вирине - Исаково. За 
крај године најављен је почетак регулисања 
стационарног саобраћаја у граду. 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА 
КУЛТУРЕ У СУПСКОЈ
Делом средстава текућих буџетских 
резерви, чију је употребу одобрило 
Општинско веће,  биће израђен 
пројекат  заштите од пожара, за потребе 
реконструкције објекта Дома културе 
у Супској.  Општина је за те потребе 
издвојила три милиона динара.

РПГ
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ВМШСС спремно дочекује 19. 
генерацију студената

ИНДЕКС ЗА 366 
БРУЦОША

У амфитеатру ВМШСС у Ћуприји, на 
Видовдан  директор др сци. мед.  
Христос Алексопулос, свечано је 
уручио 57 диплома студентима који су 
дипломирали у протеклих 6 месеци. 
„Посебна ми је част и задовољство да на 
овај значајан датум у историји државе 
Србије, као директор, 18-ој генерацији 
студената уручим дипломе о завршеном 
образовању на основним  струковним 
студијама, специјалистичким студијама и 
на програму за више образовање. Почев 
од 1999. године, када је дипломирала  
прва генерација студената Више а сада 
Високе медицинске школе, дипломе ове 
акредитоване државне школе добило 
је укупно 6.430 студената.Планови 
школе су да већ следеће године поред 
постојећих  специјалистичких програма, 
акредитује специјализацију из неге 
старих, специјалистички програм за 
анестетичаре и инструментаре и један 
мултидисциплинарни мастер програм 
са три модула, за сестре,бабице и 
физиотерапеуте. 

Богат програм активности народне 
библиотеке “Душан Матић” за 
љубитеље писане речи 

ЧИТАЊЕ ОПУШТА И РАСХЛАЂУЈЕ

У оквиру пројекта ЕУТЕКА у Народној 
библиотеци “Душан Матић” одржана 
је трибина под називом “Подршка 
Европске Уније пројектима из области 
културе” на којој је представљен 
програм Европске комисије за подршку 
секторима за културу и медије.  Трибини 
су присуствовали представници 
Установа културе из Поморавског 
округа,организација које се баве 
културом и представници локалних 
медија а овом приликом представљене 
су им могућности за финансирање 
кроз програм “Креативна Европа”. 
“На конкурсима у сектору Европске 
сарадње до сада је учествовало око 
40 организација из више градова из 

читаве Србије. Средства која су им на 
располагању далеко су виша него што 
се могу обезбедити на националном 
нивоу, а са друге стране  искуства 
и контакти који се овом приликом 
остварују са сличним организацијама из 
осталих Европских земаља драгоцена су 
у даљем раду, рекао је овом приликом 
Димитрије Тадић, испред Деска ЕУ.  
Мрежу ЕУТЕКА чини 48 библиотека 
из целе Србије, које су у функцији 
локалних информативних пунктова где 
ће кроз брошуре и публикације грађани 
моћи да се информишу о Европској 
унији.                                                     

 РПГ   

Библиотека “Душан Матић” члан ЕУТЕКА мреже

“КРЕАТИВНА ЕВРОПА” 
  МЕЂУ КЊИГАМА

ДРУШТВО

Народна библиотека “Душан Матић”  
ће у јулу и августу организовати низ 
програма и радионица под заједничким 
називом „Лети све лети“, по стиховима 
песме Душана Матића “Годишња доба”
  Циљ ових програма је да се деци, 
младима и старима омогући да део 
свог слободног времена проведу у 
пријатном амбијенту библиотеке,  у 
разговорима о књигама и књижевности, 
препоручујући једни другима књиге за 
читање.
  Предвиђене су и бројне радионице од 
којих, као најинтересантније, 
организатор наводи радионицу лепог 
писања и радионицу калиграфије, 
намењене првенствено млађем 
узрасту. 
Уторком и четвртком су радионице за 
ниже разреде основне школе, са 
почетком у 17.00 часова.
Програмске активности подељене су 
по данима, с тим што ће програмска 

шема бити повремено прекидана 
посебним догађајима као што је то у 
уторак, 18. јула, у 19.00 часова, када ће 
бити одржан округли сто под називом 
“Живот и дело Радивоја Миладиновића 
- Пацка”, најављује организатор.

   Средом је планирано читање лектире 
са ученицима виших разреда основнe 
школе . Прва радионица стартује 5. јула, 
у 17 часова.
  Понедељак је дан за дружење са 
младима и њихово упознавање са 
програмом Еутеке, са могућностима 
студирања у другим земљама, те 
претраживање базе података и 
употреба Кооперативног онлајн 
библиографског система и сервиса. 
  Народна библиотека “Душан Матић” 
уврстила је у свој програм овог лета и 
дружење  са пензионерима, које ће се 
дешавати петком од 10 до 11 сати.

УПИСНЕ КВОТЕ
У прву годину струковних студија  
ВМШСС ове године биће уписано 366 
студената на 6 основних студијских 
програма, од чега ће 90 студената 
бити финансирано из буџета док ће 
њих 270 плаћати школарину.

РПГ
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Легат Душана Матића Еутека мреже
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 и фестивалима. Био је ово један од најемотивнијих концерата који су 
ова сјајна деца пружила свом граду. А како директор Горан Стаменковић 
на крају рече: “Само нас слушајте. А ми обећавамо да ћемо марљиво 
радити па ће и наредне године добро родити”. У то сумње немамо.

Музичка школа “Душан Сковран” у Ћуприји, носи име чувеног 
диригента Академског камерног оркестра, Душана Сковрана. Основана 
је 1946 године. Школа располаже са 24 кабинета за индивидуалну 
наставу која се одвија на 6 одсека: клавир,туба,хармоника,кларинет, 
флаута и соло певање.

Емотиван завршни концерт ученика ШОМО “Душан Сковран”

НАЈТРОФЕЈНИЈА ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ШКОЛЕ

Фалила је само мала Александра, па да подмладак породице Ђокић буде комплетан 
на сцени Школе за основно музичко образовање “Душан Сковран”,  одакле су сво троје 
кренули у музичке воде. 
Најстарији син у породици Ђокић је већ искусан концерт мајстор. Он је студент треће 
године клавира у класи професора Александра Сердара, на Музичкој академији у 
Беграду. Реситал који је извео пред ћупријском публиком вредан је пажње и много 
старијих пијаниста. У четрдесетпетоминутном програму, Никола је публику на врло 
занимљив начин, провео кроз историју музике, од барока до експресионизма.
На крају, Никола је свој наступ завршио заједничким наступом са братом Миланом, који 
свира контрабас у Школи за музичке таленте. Занимљиво је да је Милан своју музичку 
каријеру започео као хармоникаш у ШОМО “Душан Сковран”, а сада је врло успешно 
наставља као контрабасиста у “Талентима”. Како рече једна угледна професорка, 
“Милан је веома музикалан и може да свира који год му инструмент дате”. 
Врло занимљив наступ младих музичара изазвао је пажњу ћупријске публике. 

Иако тренутно не живе у граду у коме су рођени, како рече Никола: “У Ћуприји смо свој 
музички пут започели и овде ћемо се увек осећати као код куће!”

Организацију концерта помогли су Установа културе, ШОМО “Душан Сковран” и РТП.   

МУЗИКАЛНИ ЂОКИЋИ
ИЗЛОЖБА 
“ПРАПРОСТОРИ” У 
ЋУПРИЈИ

У галерији музеја “Хореум Марги-Равно” 
отворена је изложба слика Миодрага Ристића 
из циклуса “Прапростори” и “У слици”. 
Овај београдски уметник представио је 
Ћупричанима слике рађене у техници уље на 
лиму рађене у три димензије. Он уз познате 
две димензије уводи трећу правећи удубљење 
у слици и додајући мрежу од жице. 
“Ово је покушај да се уз помоћ слике и 
просторних елемената створи сасвим 
другачије, рекао бих збуњујуће стање ока.  
Представљени радови могу да се посматрају 
из два угла, из даљине и из близине. Из 
даљине видите једну монохрону површину 
без већих одступања, док вас улазак у саму 
слику продубљује и уводи у колористичку игру 
линија, простора и жица. Линија је умножена 
и организована до илузионистичког ефекта. 
Жица ће у реалном простору заменити линију”, 
објаснио је аутор.
 Добар део слика из ове поставке већ је  био 
изложен у многим галеријским просторима 
широм Србије, док су своје премијерно 
приказивање у Ћуприји имали и радови из 
циклуса “Кругови”. 

Величанственим једночасовним концертом ученици и наставници Музичке 
школе “Душан Сковран” крунисали су најтрофејнију такмичарску годину 
од оснивања школе. На 33 наступа у овој такмичарској сезони ученици 
ћупријске Музичке школе освојили су исто толико првих награда. 
“Препоносни смо на све оне који су на бројним познатим и признатим 
такмичењима школу прославили освајањем других и трећих награда и тиме 
поставили високе циљеве за наредну годину и генерације које долазе“, са 
пуно усхићења говорио је директор  школе Горан Стаменковић. 
Фестивал “Музичко пролеће” у Смедеревској Паланци, такмичење 
“Млади виртуоз“ у Београду, 61. Фестивал музичких и балетских школа у 
Зрењанину, “Звездане стазе” у Крагујевцу, такмичење ученика хармонике 
у Београду, само су неки од престижних републичких фестивала са којих 
су се ученици Музичке школе “Душан Сковран” вратили богатији за нова 
одличја и признања. Свима њима школа је на завршном концерту доделила 
захвалнице и признања. Због постигнутих резултата ове године три ученика 
са сва три одсека понела су ласкаве титуле ђака генерације. На одсеку за 
клавир Михајло Милојевић, на одсеку за хармонику Милица Врачаревић 
и на одсеку за дувачке инструменте Марија Илић. Након једночасовног 
музицирања награђених ученика, по устаљеној пракси, годишњи концерт 
ученика Музичке школе својим наступом  затвара оркестар хармоника. Тако 
је и било и овог пута само са неочекиваним обртом и изненађењем које 
је скупина младих хармоникаша у црвеним лептир машнама и патикама 
приредила за своју омиљену наставницу хармонике и вођу оркестра Соњу 
Станковић. Ученици су се кроз сузе захвалили својим наставницима Ненаду 
Стојановићу и Богдану Савићу што су заједничким ангажовањем успели да 
од скупине заљубљеника у звук хармонике направе оркестар који се својим 
изведбама изборио за златна одличја на многобројним такмичењима 

КУЛТУРА / УМЕТНОСТ / НАУКА

Никола Ђокић водио Ћупричане на музичко путовање од барока 
до експресионизма 

Никола Ђокић

РПГ

РПГ РПГ
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ЗАНИМЉИВОСТИ

Мијатовчани завршили на шестом месту зоне “Запад”

ИСТОРИЈСКИ УСПЕХ “ЈЕДИНСТВА”

СПОРТ

Мијатовчани су изненадили. Осим што су заузели шесто место 
на табели, једини су тим који је савладао водећу четворку - пали 
су “Трајал”, параћински СФС ,,Борац”, “Копаоник” из Бруса, а у 
Прокупљу је “Јединство” било боље и од ОФК,,Топличанин”. 
Јесењу сезону Мијатовчани су завршили у доњем делу табеле, 
са само 16 бодова. Руководство клуба је довело Јована Стошића, 
Ђорђа Којића, Бору Ђурића и Игора Милетића, и пролеће је 
донело плодове. Само један кикс, пораз од “Левча” у Мијатовцу 
и чета Маријана Ранђеловића је била хит пролећне сезоне.

Највећи успех у историји клуба који постоји 70 
година. Повреде Срђана Милојевића, Игора 
Станковића и одлазак у иностранство капитена 
Николе Јовановића спречили су клуб да постигне 
још боље резултате. По 14 победа и пораза, само 
два ремија, оба против “Мораве”, је биланс којим 
смо презадовољни. Ако сачувамо овај састав, уз 
три појачања, можемо мирно у нове битке” каже 
Милош Станковић, капитен Мијатовчана.
 Нова сезона стартује 19.августа, а у прелазном 
року, који је од 1.јула до 31.августа, наши “зонаши” 
ће покушати да доведу адекватна појачања.

Пред нама богато спортско и културно лето

РЕД СПОРТА, РЕД КУЛТУРЕ
Судећи по слоганима иза којих се 
крију двомесечни садржаји спортског 
и културног лета ентузијазма, 
креативности и такмичарског духа овог 
лета Ћупричанима неће недостајати. 
 - Идеја локалне самоуправе била је 
да се у месецима годишњих одмора, 
грађанима презентују најразличитији 
садржаји за свачији укус и све 
генерације, којима ће бити испуњено 
и обогаћено лето у граду - речи су 
Владимира Васиљевића, општинског 
већника за спорт, културу и туризам.        
Ћупријско спортско лето ове године 
одржава се под слоганом  “Шта чекаш, 
покрени се” а позив за бављење 
спортом и физичком активношћу  
Спортски савез општине Ћуприја упућује 
како рекреативцима тако и активним 
спортистима. Календарски, спортско 
лето започиње турниром у тзв. тенису 
ногом, популарним футскоцкама, 
а током јула биће организована и 
бициклијада, спортски излет и дан за 
планинарење. Август ће бити у знаку 
традиционалних турнира у фудбалу, 
атлетици и кошарци а део спортских 
активности биће пресељен на једну 
од омиљених дестинација Ћупричана 
током летњих месеци, градске базене 
на Славији. 

Ни за ћупријску Установу културе овог 
лета нема предаха. Културно лето, 
манифестација је која је у прошлој сезони 
побрала све симпатије Ћупричана, 
нарочито оних најмлађих и ове године 
програмски ће задовољити посетиоце 
свих старосних доба. У наредна два 
месеца акценат ће бити стављен управо 
на едукативне и показне радионице из 
домена ликовне и музичке уметности, а 
сви пропратни садржаји биће прилагођени 
предшколцима и школарцима. Поред 
градских зелених оаза где ће се преко 
дана одржавати креативне радионице,  
за расхлађење од “врелих летњих 
ноћи” на градским базенима биће 
задужени бројни извођачи и бендови, 
а као посебна атракција најављује се 
фламенко вече које ће бити уприличено  
у сарадњи са Институтом “Сервантес” из 
Београда. Овогодишње Културно лето 
са својим садржајима сели се на обалу 
реке, тачније у амфитеатар на отвореном 
где ће се место више тражити на stand 
up вечерима, позоришним представама, 
музичким вечерима и кабареима. 
Традиционално и ово Културно 
лето затвориће ћупријски бренд, 
“Цреваријада” која ове године слави 
десетогодишњицу.  

Гост јубиларне “Цреваријаде” биће 
естрадни уметник  Мирослав Илић, 
који ће својом песмом заокружити 
ову гастрономско-туристичку 
манифестацију, закључио је Владимир 
Васиљевић.

РПГ

ФК  ЈЕДИНСТВО МИЈАТОВАЦ



“Морава 1918” обезбедила опстанак у последњем колу

ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО

Прво место на турниру “Силвер Лејк Опен Б”
Шаховски шампион

Пажњу ћупријске јавности на друштвеним мрежама изазвале су фотографије и снимци 
са Моравског моста и из Моравског парка. Наиме, права бакљада осветлила је овај део 
града  и натерала многе суграђане да размишљају о чему се ради. Празник није, Нова 
година је одавно прошла, а слика која се муњевитом брзином ширила фејсбуком и 
осталим друштвеним мрежама личила је на сличне догађаје који су углавном својствени 
велеградима. 
Незванично, Поморавском гласнику је речено да се радило о навијачкој прослави 
освајања дупле круне фудбалера Партизана, у првенству и у купу Србије.  Несвакидашњи 
догађај за наше услове. 

“Добро памтим све...“
БАКЉЕ НА МОСТУ

Свилајнчани најбољи 
МИНИ 
ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ

Више од 200 ђака узраста од првог до трећег 
разреда основних школа из Параћина, 
Јагодине, Свилајнца и Ћуприје учествовало 
је на окружним мини олимпијским играма. 
Екипе од по 12 ученика, 6 девојчица и 
6 дечака, селектоване по разредима, 
такмичиле су се у три дисциплине, трци 
на 60 метара, полигону спретности и игри 
између две ватре. 
“Савез за школски спорт улаже максималне 
напоре у подстицај развоја спорта међу 
децом школског узраста, како би у 
најранијем добу развијали здраве навике 
и бринули о свом психофизичком развоју”, 
нагласио је Дарко Бајкић, координатор 
у Савезу за школски спорт Поморавског 
округа.
“Правилником су у оквиру школског спорта 
предвиђена надметања у 13 спортсих 
дисциплина, а сваке године трудимо се 
да убацимо још коју дисциплину, попут 
баскета 3 на 3, тениса, џудоа”, наставља 
Бајкић.
Вредно је напоменути да је Влада Републике 
Србије школски спорт по важности сврстала 
у прву категорију што Савезу даје велику 
подршку у самој организацији такмичења. 
Првопласиране екипе са окружне мини 
олимпијаде учествовале су на Републичкој 
мини олимпијади која је одржана у 
Параћину.

Ремијем у последњем колу против 
“Јединства” из Мијатовца, ћупријски зонаш 
је обезбедио опстанак и наредне сезоне 
такмичиће се у зони “Запад”, а друштво 
ће правити мијатовачко “Јединство”, 
које је освајањем шестог места пријатно 
изненадило.
Иван Димитров и Милан Милановић, челни 
људи “Мораве 1918” поднели су неопозиве 
оставке и на ванредној скупштини клуба 
изабрано је ново руководство које ће 
наредне четири године водити клуб.
“Седам победа, три ремија и 24 бода,  
донели су “Морави” златну средину, 
али ће се невоље наставити,  јер са 

ФК “МОРАВА 1918“

СПОРТ

1.500.000 динара не може да се игра зона, уз 
још две обавезне селекције. Стадион више 
није у надлежности клуба, ускоро ће остати 
и без помоћног стадиона, јер ће се на њему 
градити атлетска дворана. Поред првог 
тима, кадета и пионира, на главном терену 
тренирају атлетичари, млађе селекције ФК 
“Виола 035”, а неко је дозволио “Супској” и 
“Исакову” да игра првенствене мечеве на 
главном терену, а терен “Радничког” нико 
не користи. “Морава” дугује за струју, има 
свој систем за наводњавање, плаћа само 
она, обележава и коси терен, а користи га 
свако”, каже Славољуб Милић, секретар 
клуба.
У финишу јесење сезоне Милојевић и 
Раденковић су се повредили, али је клуб 
успео победама у Ракитову и Ресавици да 
дође до бодова спаса, али му претходе 
тешки дани и била би права катастрофа, да у 
наредној години, када слави век постојања, 
испадне из зоне.
Претходно руководство дало је велики 
допринос стабилизацији “Мораве”. Само 
пет играча и три лопте су затекли, освојили 
су прве сезоне друго место, нису успели у 
баражу. Прошле године су били први, а ове

сезоне клуб је заузео десето место. 
Новоизабрани председник Дејан Настов 
познаје добро прилике у клубу, јер 
је био члан старог Управног одбора. 
Оба потпредседника, др Ивица Јоцић 
и професор Владан Цветковић, знају 
прилике, јер су некада били челни људи 
клуба. Милан Милановић и Иван Димитров 
су остали у руководству клуба, а Бојан 
Сибиновић, Милош Манојловић, Богдан 
Марјановић, Саша Раденковић, Дејан 
Томић, Зоран Ђурић и Пашко Брајсовац су 
бивши фудбалери који ће својим искуством 
помоћи  рад у клубу.
Марио Пртењача је, пре меча са 
Мијатовчанима, “Морави” поклонио по 20 
дресова, шорцева и штуцни, две лопте и 
тренерку Микици  Манојловићу, тренеру 
Ћупричана. После неколико сезона, појавио 
се још један љубитељ фудбала који је 
помогао клуб. П.Г. 

Дејан Јаковљевић, члан Шаховског клуба 
“Раднички”, освојио је прво место на 
међународном шаховском турниру „СИЛВЕР ЛАКЕ 
Опен Б” одржаном од 18.-25. јуна на  Сребрном 
Језеру.
У конкуренцији 108 играча из 14 земаља, 
Јаковљевић који је са 7,5 поена из 9 партија 
надмашио је актуелног аматерског првака Европе  
Дорук Караоглана из Турске.
Шахисте Радничког у септембру очекују турнири у 
оквиру Друге лиге Централне Србије.

„Нисмо ми запалили бакље на мосту тек да бисмо изазвали пажњу јавности, то може свако. 
Ћупријски Грoбари нису свако, нити је Партизан тренутак. Наша порука оданости, поштовања и 
захвалности вољеном клубу је више од игре, више од пролазности, више од живота!“
Гробари Ћуприја

Дејан Јаковљевић
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МАТУРАНТИ ОСНОВНИХ ШКОЛА 2017.
ФОТОРЕПОРТАЖА
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ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ“

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ“

МАТУРАНТИ СРЕДЊИХ ШКОЛА  2017.
ФОТОРЕПОРТАЖА
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

ГИМНАЗИЈА

РАСТИМО УЗ ПЛЕС  2017.
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