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Ред кише, ред сунца, ред спорта, ред забаве и лагано закорачисмо у последњи летњи месец.
Ако сте и претходне месеце провели у граду засигурно сте могли да пронађете неко културно, спортско
или забавно дешавање које би задовољило ваше укусе и афинитете.
Град се некако, бежећи од врелине асфалта, преселио на обале реке, а била је то прилика да у вечерњим
сатима у летњем амфитеатару посетиоци уживају у концертима и позоришним представама на отвореном,
изложбеним поставкама и промоцијама књига.
Ни забаве није мањкало. За нама је још једна Цреваријада, а кроз Моравски парк продефиловало је више
хиљада посетилаца и никад више такмичарских екипа из свих крајева, које су се надметале у припремању
специјалитета од цреваца.
Ове године прво место припало је комшијама, џигеранима!
Одржане су сеоске олимпијске игре, бициклијада, угостили смо руске кошаркаше и испратили бициклисту
Николу на пут по Европи. Играли смо у ритму народних игара Индонезије, Пољске и Бугарске!
И ми смо вазда били вредни. Успешно смо реализовали снимање још једне емисије у отвореном студију
на овогодишњој Цревријади и том приликом угостили око 10-ак саговорника. Све стигли и постигли и за
Вас забележили!
А Ви нас читајте! Уз јутарњу кафу, ил’ нешто хладно, након ручка, уз лубеницу, пре поподневне дремке,
кад завршите са прањем тепиха ил’ уношењем огрева за зиму.
А одмор..само што није...
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АКТУЕЛНО
Кинеска привредна делегација провинције Гуангдонг у посети Ћуприји

ДОШЛИ СМО КОД ПРИЈАТЕЉА
Ово је само једна од многих група које су нас у последњих неколико година посетиле, у потрази за
местом за инвестирање и отварање фабрика – поручили домаћини

Општину Ћуприја посетила је делегација привредника из Кине,
чланова Привредне коморе провинције Гуангдонг. Четрнаест
предузетника и индустријалаца из области грађевинарства,
пољопривреде, високих технологија и прерађивачке индустрије,
предвођено трочланим руководством привредне коморе једне од
економски најјачих кинеских провинција, у Ћуприју је стигло је како
би сазнали нешто више о њеним привредним потенцијалима и
могућностима за инвестирање.
Гостима са Далеког Истока топлу добродошлицу у поморавску
престоницу атлетике, медицине и музике пожелео је лично први
човек града на Великој Морави, председник Нинослав Ерић. Он је
у пријатељском разговору са привредницима из Гуангдонга најпре
говорио о легендама ћупријске, српске и светске атлетике Вери
Николић, Драгану Здравковићу и Снежани Пајкић, предочивши да ће
општина Ћуприја инвестирањем у изградњу Атлетског центра Србије
дати неопходан ветар у леђа својим талентованим спортистима из
генерација које долазе.
“У нашем граду такође постоје средња и висока медицинска школа
у којима се школују будући стручни кадрови за нашу Општу болницу,
која је у целом Поморавском округу позната као најреномиранија
медицинска установа у овом делу Србије, са убедљиво највише

експерата из свих грана медицине”, објаснио је председник Ерић.
“Не треба заборавити ни Школу за музичке таленте, једну од свега
три образовне установе овог типа на свету. Школу интернатског
типа у којој се образују најталентованији гудачи, од којих касније
постају концерт мајстори светског гласа, имају још само Лондон
и Москва”, нагласио је Нинослав Ерић. Видевши одушевљење на
лицима својих саговорника, он је додао да је недавно у Ћуприји
одржан Фестивал музичке изузетности “Раванелиус”, на коме је
наступио првак Лондонске филхармоније виолински мајстор Роман
Симовић, иначе бивши ученик Школе за музичке таленте, и многи
други славни музичари потекли из ове школе.
Домаћинима из Ћуприје потом су се представили кинески
привредници, и тада се могло чути да међу њима има власника
компанија које граде индустријске паркове, фабрика за производњу
чаја, фабрика пластичне амбалаже, погона за прераду воћа,
производњу аутоматских и дигиталних покретачких механизама,
као и фирми из области банкарства и инвестиција. Они су, како
је навела председница Привредне коморе Гуангдонга, дошли у
Ћуприју са идејом да ту отворе представништво ове економске
организације, а затим да у перспективи у нашем граду реализују и
одређене инвестиције.
У делу састанка затвореном за јавност председник Нинослав
Ерић потенцијалним инвеститорима представио је ћупријску
индустријску зону и њене привредне потенцијале, а понуђена су и
нека конкретна решења за привредне пројекте.

Привредна делегација из Гуангдонга само је једна од
многих које су у последњих пар година посетиле Ћуприју
у потрази за местом за инвестирање и отварање фабрика.
Кинески предузетници рекли су да им се Србија свиђа, да
је земља лепе природе и пријатних људи, те да су циљано
дошли тамо где су пријатељи. За сада, како кажу, највише
интересовања има за гајење лековитог биља и изградњу
стакларе.
РПГ

Посета побратима из Шујанга

КИНЕЗИ ОДУШЕВЉЕНИ ЋУПРИЈОМ
Привредно-политичка делегација побратимског града Шујанг
боравила је у Ћуприји. Циљ посете био је сагледавање могућности за
проширење сарадње – рекли су гости и домаћини.
Драго ми је што се сарадња два побратимска града продубљује на
свим нивоима. На примеру развоја кинеског града Шујанг много смо
научили и сада то знање желимо да применимо у Ћуприји, нарочито
када је привреда у питању – изјавио је председник општине Ћуприја
Нинослав Ерић.
Кинеска делегација од петорице привредника на челу са Ванг
Шаодонгом, првим човеком економског и технолошког развоја
Шујанга, није крила задовољство овом посетом.
Захваљујући се на гостопримству господин Шаодонг је истакао да ова
посета има вешеструки значај, те да ће информације које је добио
од председника Ерића пренети руководству Шујанга и тамошњим
привредницима, који су, како је истакао, веома заинтересовани за
инвестирање у Ћуприји. Он је посебно навео добар положај Ћуприје,
инфраструктурну повезаност са великим центрима и Европом, као
и ниске цене воде и енергената. Господин Шудонг је нагласио да је
од велике важности и то што Ћуприја ужива велику подршку Владе
Републике Србије.
Домаћини и гости разменили су поклоне који имају симболична

значења, односно говоре о љубави, снази, доброти и хуманости.
Делегација Шујанга обишла је и погоне “Еурофибера”, прве
кинеске фабрике у Ћуприји, која успешно производи нити за
потребе индустрије веша и чарапа. Њен пример, сагласни су и
председник Ерић и господин Шаодонг, треба да следе и остали
привредници из Кине.
РПГ
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АКТУЕЛНО
Одржана седница Пословног савета општине Ћуприја

ПОВЕЗИВАЊЕ СА СТРАНИМ
ИНВЕСТИТОРИМА
Допуна Пословника о раду Пословног савета општине Ћуприја, питања и
одговори, као и презентација резултата анкете коју су попуњавали чланови
ћупријске пословне заједнице, биле су главне тачке дневног реда треће
седнице Пословног савета општине Ћуприја. Осим председника савета
Петра Стошића и председника Општине Ћуприја Нинослава Ерића, седници
је присуствовало и 19 чланова Пословног савета. Према очекивању, чланови
Пословног савета највише времена на данашњој седници посветили су
питањима, сугестијама и предлозима који су били упућени председнику
Ерићу. Пре свега, ћупријски привредници инсистирали су на томе да још јаче
буду повезани са страним инвеститорима, а једна од идеја била је да се што
пре изради билтен у коме ће бити презентована делатност свих ћупријских
привредника и предузетника, са својим референцама, како би страни
инвеститори који долазе у Ћуприју имали увид у делатност потенцијалних
пословних партнера. Такође, ћупријска пословна заједница још једном је
затражила да њени чланови имају исти третман као и страни инвеститори, а
било је речи и о проблемима са којима се сусрећу привредници из Пословног
савета општине Ћуприја, пре свега у пословима са Службом за катастар
непокретности Републичког геодетског завода. Још једна од важних тема
која је обухваћена овом тачком дневног реда односила се на неопходност
дуалног образовања и, с тим у вези, на недостатак кадрова у неким
секторима. Пословник о раду Пословног савета општине Ћуприја измењен
је у делу који се односи на кворум, а допуна се односила и на начин избора
чланова Пословног савета, јер до сада документ који прописује организацију
и начин рада савета уопште није садржао тачку која се бавила тиме ко и под
којим условима може да постане део институционалне пословне заједнице,
односно члан Пословног савета општине Ћуприја. Следећа седница Пословног
савета општине Ћуприја биће одржана септембра, када би чланови пословне
заједнице требало да изнесу своје предлоге у вези са буџетом општине за
2020. годину.

НЕ ПАЛИТИ СТРЊИКУ

Општински Штаб за ванредне ситуације недавно је издао упозорење о забрани
спаљивања биљних остатака на отвореном простору. У овом саопштењу
наводи се да је због све веће учесталости пожара на пољопривредном
земљишту, пооштрена казнена политика у смислу повећања износа глобе за
физичка и правна лица.
“У том смислу Закон о заштити од пожара каже да у случају паљења жетвених и
биљних остатака на пољопривредном земљишту, казнене одредбе износе од
300.000 до милион динара за правна лица, а за физичка лица 10.000 динара.
Због паљења биљних остатака, пољопривредно газдинство може доћи у
пасиван статус и у том случају не може да користи субвенције у периоду од
три године.” објашњава Татјана Зејак из Групе за привреду и пољопривреду
при Општинској управи Општине Ћуприја.
Биљни остаци на њивама представљају проблем за пољопривреднике, али
обзиром да могу имати вишеструку примену, заправо је најгора опција
запалити их, наставља Татјана Зејак.
“Ти жетвени остаци могу се користити на различите начине - као сточна храна,
као простирка за животиње, за производњу стајњака, компоста, малчирање,
за обновљиве изворе енергије. Пољопривредни произвођачи спаљивањем
наносе немерљиву штету пољопривредном земљишту, јер тиме ремете
његов ваздушни, топлотни и водни режим, као и микроорганизме који
учествују у процесу стварања хумуса.”
Најбоље решење за биљне остатке је заоравање, јер се на тај начин успешно
уништавају, а истовремено се у земљиште враћа азот који је усевима преко
потребан, закључила је Татјана Зејак.
“Оно што усев изнесе из земљишта са собом, то је потребно вратити у
земљиште. Спаљивањем биљних остатака сав азот одлази у атмосферу у
облику који биљке не могу да користе, и зато је неопходна допуна у виду
ђубрива што поскупљује процес пољопривредне производње.
РПГ
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На седници је презентован и билтен Одсека за
локални економски развој „Анкета о пословној
заједници 2019“, у коме се, између осталог, каже
да су код анкетираних послодаваца најтраженије
архитекте и инжењери техничке струке, али
и да су им изражене потребе за средњим
стручним кадром хемијског и машинског смера,
затим за грађевинским радницима, столарима,
инжењерима обраде дрвета, машинбраварима,
вариоцима,
физичким
радницима,
секретарицама и неквалификованим радницима
са искуством у сточарству.
РПГ

Ћуприји додељена средства за
санацију водотокова другог реда

МИЛИОН ЕВРА
ЗА РЕГУЛИСАЊЕ
БУЈИЧНИХ ПОТОКА
Републичка Агенција за јавна улагања одобрила је
општини Ћуприја средства у износу од милион евра
за регулисање и санацију бујичних потока, саопштио
је општинским већницима председник Нинослав
Ерић на 68. редовној седници овог органа извршне
власти.
„Пошто су водотокови првог реда већ регулисани и
обезбеђени, остао је још проблем бујичних потока
који се приликом обилних падавина изливају и праве
велике проблеме нашим грађанима, као што је то био
случај са “Лудим потоком” током јунских поплава“,
рекао је председник Ерић. Он је додао да је израда
елабората увелико у току, а да ће се са радовима
кренути на јесен.
Општина Ћуприја једна је од десет локалних
самоуправа у Србији којој су, од Агенције за јавна
улагања, додељена средства за пројекте санације
водених токова другог реда.
РПГ

Активности општинског одбора Српске напредне странке у Ћуприји

ПОЛИТИКА

ОЧЕКУЈЕМО ДОЛАЗАК ВУЧИЋА
Полагању камена темељца за изградњу турске фабрике “Фека аутомотив”, како је најављено,
присуствоваће и председник Србије – изјавио је Нинослав Ерић, председник ОО СНС

Жеља нам је да недељно информишемо
грађане о нашим активностима. Хоћемо
да Ћупричани знају шта је у њиховом
непосредном животном окружењу урађено,
шта се ради и шта ће се радити – изјавио је
новинарима Нинослав Ерић, председник
ОО СНС. Најважнији је непосредни контакт
са грађанима – наставио је Ерић. Њихово
мишљење је од пресудног значаја, тако да
ћемо у наредном периоду, организовањем
оваквих конференција али и у непосредном
контакту чути у ком правцу се крећу њихова
размишања, када је развој града и општине
у питању – нагласио је Ерић.
Пошто СНС руководи локланом самоуправом
Ерић је напоменуо да ће једном недељно,
функционери странке, један или више њих,
говорити о својим делокрузима рада и тиме
упознавати грађане са детаљима послова
које обављају.
Најважнија је доступност инфомацијама.
Грађани у сваком тренутку морају да знају
шта се у њиховом граду и општини ради.
Те информације морају бити истините,
правовремене и тачне - подвукао је Ерић.
Председник ћупријских напредњака је
истакао да грађани треба да знају и то
колико је времена, напора, снаге, воље и
жеље употребљно да би се неки проблем
или посао покренуо са “мртве тачке”,
па тек онда завршио. Таквих послова је
у протеклом периоду било много. Зато
нам је важно да сви заједно учествујемо у
њиховом решавању и на крају поделимо
успех завршеног посла - нагласио је Ерић.

Он се посебно осврнуо на наменско
трошење средстава из буџета. Грађани
Ћуприје у сваком тренутку треба да знају за
шта се троши њихов новац. Те инфомације
могу да дају само представнци локлане
самоуправе, односно ми који је у овом
тренутку водимо, функционери ОО СНС рекао је Ерић.
Он је подвукао да су врата канцеларије
напредњака увек отворена за све грађане,
те да ће у наредном периоду функционери
и активисти странке изаћи и међу грађане,
постављањем штандова, на којима ће сви
моћи виде, да се информишу, да питају шта
их интерсује, дају предлоге, сугестије, али и
упуте критике на рачун власти, све у сврху
бољег функционисања града и општине.
С тим у вези састао се и Општински одбор
ћупријских напредњака у проширеном
саставу, на коме су председник Нинослав
Ерић, заменик председника Марко Илић
и секретар Бранимир Тазић упознали
чланство са плановима и задацима који
странку очекују у наредном периоду.
Говорећи
о
најважнијим
стварима

председник Ерић је рекао да постоје добри
изгледи да председник Србије Александар
Вучић
присуствује
полагању
камена
темељца за изградњу турске фабрике “Фека
аутомотив” у Ћуприји.
Када је у питању привредно-економски
развој председник Ерић је рекао да
се тренутно раде или ће ускоро бити
започети веома важни послови, као што
су побољшање енергетске ефикасности
Гимназије и ШОМО “Душан Сковран”,
затим реконструкција тротоара у улици
Кнеза Милоша, са комплетном заменом
подземних
инсталација,
асфалтирање
пута од Сења до манастира Раваница, са
постављањем постамента за споменик
кнезу Лазару на уласку у Ћуприју, завршетак
изградње Атлетског стадиона по европским
стандардима, те изградња фонтане, односно
трга са спомеником сећања на НАТО агресију.
ОО СНС не заборавља село. Према речима
председника Нинослава Ерића функционери
и активисти странке ће обићи све сеоске
Месне заједнице и разговрати са мештанима
о развоју села, однонсо о приоритетима које
треба уврстити у буџет општине за наредну
годину.
Руководство странке је задовољно културноспортским активностима током летњег
периода. Промоција града и општине је на
високом нивоу, што показује велики број
посетилаца многим манифеестацијама,
нарочито из окружења - закључено је на
састанку Општинског одброа СНС.

КУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗАМ ПРОСВЕТА И ОБРАЗОВАЊЕ
С поносом истичем да не жалимо ни времена ни труда да
грађанима Ћуприје пружимо само најбоље у ресорима културе,
спорта и туризма који су нам својевремено поверени. Сада смо
у фази реализације великих пројеката, који ће Ћуприји отворити
врата ка лиги градова на које се озбиљно рачуна када је реч о
овим областима, истакао је на конференцији за медије Владимир
Васиљевић, општински већник и члан ОО СНС.
„Ускоро ћемо и званично потписати уговор за реконструкцију
Соколског дома, који ће, по свему судећи, добити ново рухо. Ради
се о комплетној реконструкцији терена у смислу замене асфалта
старог преко 40 година најновијим тартаном. Подсећам да је у току
изградња великог атлетског стадиона, тренутно највећи пројекат из
сектора спорта.“
За одличне резултате у раду добрим делом треба да захвалим
својим сарадницима – Ненаду Јовановићу директору Установе
културе, Јелени Петровић директорки Туристичке организације, и
Новаку Новаковићу директору музеја “Хореум Марги-Равно”. Сви
ми заједно, уз помоћ многих људи који нису данас овде присутни,
имали смо, имамо и надаље ћемо имати само један циљ, а то је да
због наших грађана побољшамо квалитет културног и друштвеног
живота у нашем граду, нагласио је Владимир Васиљевић.
Увелико су у току и наше Културно лето и Спортско лето, који
програмом и садржајима у периоду распуста и годишњих одмора
заиста доприносе да свима нама овде буде лепше и интересантније
у нашој Ћуприји“, закључио је Васиљевић.

С обзиром да су пад наталитета и смањење броја деце у образовним
установама узрокованo економским миграцијама највећи проблеми
са којима се општина Ћуприја тренутно суочава, а директно су повезани
са облашћу образовања, стратегија локалне самоуправе усмерена
је ка ублажавању негативних ефеката ових појава и побољшавању
услова за образовање у општини Ћуприја, поручио је на конференцији
за медије Ђорђе Нешковић, општински већник и члан ОО СНС.
Главно питање у области основног и средњег образовања, које у овом
тренутку успешно решавамо, јесте енергетска ефикасност наших
школа. У току су радови на побољшању енергетске ефикасности
зграде Гимназије, а за који месец кренуће и радови на објекту ШОМО
“Душан Сковран”.
“Првобитни план је предвиђао гасификацију и изградњу топлане за
грејање свих наших вртића и школа. Међутим, схватили смо да је боље
најпре се фокусирати на енергетску ефикасност објеката, и у овиру тога
се кренуло са реализацијом поменута два пројекта, која се спроводи
по принципу суфинансирања. Од укупних 60 милиона динара општина
Ћуприја улаже 20 милиона, а ако узмете у обзир да наш укупан буџет
за образовање износи 200 милиона динара схватићете да су у питању
огромна средства.”
С поносом истичем да смо ове године у Гимназији успешно формирали
одељење на новом смеру за информационе технологије, а све смо
ближи томе да у Техничкој школи формирамо одељење које ће
функционисати по систему дуалног образовања, објашњава Ђорђе
РПГ
Нешковић.
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ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ
По 12. пут окупили су се љубитељи цреваца на жару да очувају ћупријску традицију

ЦРЕВАРИЈАДА НАША НАСУШНА

Границе се померају. Сваке године за корак напред. Такмичари, посетиоци и гости дају
нову димензију овом догађају
Ако је господин Џанг, власник компаније “Еурофибер” срећан и
задовољан, зашто онда не бисмо и ми, Ћупричани, били срећни
и задовољни овогодишњом цреварском фештом? Границе се
померају. Сваке године за корак напред. Такмичари, посетиоци
и гости “Цреваријаде” дају нову димензију овом догађају. То је
заслуга општине Ћуприја и Туристичке организације, који сваку
прилику у земљи и иностранству користе да промовишу наше
обележје.
Најважнија је забава и очување традиције – рекао је председник
општине Нинослав Ерић.
Директорка ТО Јелена Петровић је изјавила да су сви смештајни
капацитети месец дана пре почетка “Цреваријаде” били попуњени
и да је овакав вид развоја манифестационог туризма прилика за
напредовање општине у том погледу.
Овогодишња “Цреваријада” окупила је неколико хиљада
посетилаца, пренели су медији. Врућина је била велика, али како
је дан одмицао Моравски парк се пунио, да би своју кулминацију
доживео око 21 час, када је на сцену изашао Милан Топловић
Топалко, звезда вечери.
Не волим баш цревца – изјавио је Топлако. Мада, како се код вас
ово другачије спрема и украшава, можда и заволим – рекао је
популарни певач.

из Ћуприје, док су треће биле жене, чланице актива “Наше златно
доба” из Ћуприје.
У диму роштиља и мирису цреваца на жару добро су пливали и
љубитељи љутине. Традиционално такмичење у једењу љутих
папричица, “Љути изазов” и овога пута окупио је најхрабрије. Да
није лако јести Жикине паприке уверило се десетак такмичара
који су специјално за ову прилику дошли из готово целе Србије.
Како је љутина расла отпадали су један по један да би на крају као
победник изашао опет “џигеран” Зоран Недељковић. Занимљиво је
да је овај господин апсолутни победник “Цреваријаде”. Члан екипе
је “Два слатка брка” и другопласирани у брзом испијању пива.
За наредну годину Жика Антић произвођач најљућих паприка на
свету најавио је први интернационални “Супер љути изазов”.

Хоћемо ли у нечему победити ове године питали су многобројни
“цревари”. И, победили смо – у брзом испијању пива. Млади Лазар
Нешић из Сења није имао конкуренцију. Кажу остали такмичари,
свака му част, “сипао је као у бунар”.

Све је почело у 17 часова, када су потпаљени роштиљи и када је дат
знак за почетак припремања специјалитета од свињских цреваца.
Преко 40 екипа је показало своју умешност и исто толико тањира
нашло се пред жиријем. Задатак није био ни мало лак. Најважније
од свега је да цревца буду лепо опрана и обарена, све остало је
машта такмичара. Посебног рецепта нема и да знате да је најбољи
онај који су стари користили. Суштина је у једноставности – рекао је
председник жирија кувар Небојша Глишић.
Победник овогодишње „Цреваријаде“ су учесници “Два слатка
брка”, из Параћина. Они као да нису очекивали овакав развој
догађаја. Па где “џигерани” да победе у цреварском граду, али и
то се десило, заслужено. Друго место припало је “Порезницима”
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И тако је завеса пала на 12. “Цреваријаду”. Најважније да су сви
отишли срећни и задовољни својим кућама. “Цреваријада” зато и
постоји, да би увесељавала људе. Тако је било на 12. или 13. зар је
то сада важно. Само нека траје....
РПГ

ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ

Учесници 12. Међународног студентског фестивала фолклора играли за Ћупричане

ИГРА И ПЕСМА НЕ ПОЗНАЈУ ГРАНИЦЕ

Други пут за редом Ћуприја је била град домаћин Међународног
студентског фестивала фолклора. Ова јединствена манифестација
у град на Морави донела је индонежанске динамичне плесове
и раскошне костиме јарких боја, традиционалне шопске игре
Бугарске и живу и лепршаву “мазурку”, пољску народну игру. “Ово
је 12. по реду фестивал фолклора који организује нишки Студентски
културни центар и Академски фолклорни ансамбл “Оро” а поред
Ћуприје наступе фолклорних ансамбала из Азије, Јужне Америке и
Европе моћи ће да види публика у Владичином Хану, Књажевцу,
Белој Паланци и Ражњу, каже Драгана Петковић, председница

Студентског културног центра Ниш.” За протеклих 12 година
одржавања фестивала фолклора, представило се више од 25
хиљада фолклораша из више од 50 земаља света што је омогућило
умрежавање различитих традиција и култура на територији целе
Србије, па тако и у Ћуприји.
Ова статистика показује да се овај фестивал из године у годину
све више развија и осваја симпатије нашег народа, а поготово
љубитеља фолклора. Српски народ један је од ретких народа који
игра у оригиналним и аутентичним костимима чија је старост
можда преко 50 година, а на фестивалима својим народним и
несвакидашњим играма пажњу привлаче и атрактивни ансамбли
из Латинске Америке, Порторика, Мексика, Колумбије, Кине,
Индонезије. Ипак, наша игра посебна је из више разлога. То треба
ценити. Ми имамо шта да понудимо свету, а нашим гостима
захвалност и гостопримство исказаћемо бројним похвалама,
аплаузима, овацијама и осмесима.”
Центром града прошетали су руку под руку шајкаче, шубаре,
шарене мараме и одоре, јелеци, гајде и дудуци а публика је
уживала у живим и динамичним плесовима Индонезије, Бугарске
и Пољске.

ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛ “КРИДА БУДАЈА”
- ДЕПОК, ИНДОНЕЗИЈА:

ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛ “БИХЛЕВЈАНКА”
- БИХЛЕВ, ПОЉСКА:

ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛ “РАЗВИТИЕ”
- СЕВЛИЕВО, БУГАРСКА:

СРБИЈА - КУД “ЖЕЛЕЗНИЧАР” И КУД “КНЕЗ
ЛАЗАР”

- Вечерас ће наш ансамбл публици представити три националне
игре које потичу из различитих етничких регија Индонезије.
Одиграћемо две десетоминутне тачке и једну тачку изненађења за
коју се надамо да ће публици бити посебно занимљива.

- За вечерашњи наступ припремили смо Мушки тракејски плес,
Варнерску игру и Северњачку свиту из дунавског региона за које
сматрамо да ће изазвати бројне позитивне реакције код публике.

- Наш ансамбл вечерас ће приказати две десетоминутне игре.
Прва игра је национални плес из Кракова, док друга представља
комбинацију невиђених акробација које захтевају много спретности
и енергије.

Националне фолклорне игре Србије представили
“Железничар” из Ћуприје и КУД “Кнез Лазар” из Сења.

су
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У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ

ОТВОРЕНИ СТУДИО
ТЕЛЕВИЗИЈЕ ПОМОРАВЉЕ
Овакве догађаје не пропуштамо

Телевизија Поморавље је и ове године
имала “отворени студио” на “Цреваријади”.
Жеља нам је била да вам пренесемо
атмосферу са овог за Ћуприју важног
догађаја, али и да представимо људе који
се баве занимљивим стварима и имају
додирних тачака са Ћупријом, Моравом и
“Цреваријадом”.
Кроз
наш
импровизовани
студио,
коме су сценографија били посетиоци
“Цреваријаде”, Морава и Моравски мост,
прошла су осморица саговорника. Свако је
на свој начин био занимљив.
Богдан Савић, наставник хармонике у
ШОМО “Душан Сковран”:

Овај млади музичар и педагог представио
се извођењем једне нумере на хармоници
и пренео нам лепе вести из своје школе.
Интересовање деце за музику из године
у годину расте. Томе доприносе и
резултати које школа редовно остварује на
такмичењима широм земље, па је свака
година боља од претходне – каже Савић.
Свеједно је за који се инструмент деца
одлуче, ми им у школи пружамо потпуну
пажњу и посвећеност. Млади тим педагога
добро је укомпонован. Допуњујемо се,
сарађујемо и то је видљиво. Резултати о
томе најбоље говоре – закључио је Богдан
Савић.
Радомир Милојковић Раде Цревар,
потомак првих ћупријских цревара:

Мислим да је ово 13. “Цреваријада” по реду
– одмах нам је скренуо пажњу популарни
Раде Цревар, ћупријска легенда, бивши
наставник математике, спортски радник
и потомак првих цревара, који су овај
занат донели у град на Великој Морави
још 1920. године. Подсетићу вас да је прва

“Цреваријада” била 2006. године у башти
“Синђелића” и да сам јој сасвим случајно
кумовао ја, након разговора са бившим
председником општине Љубом Марићем.
За време прве “Цреваријаде” председник
општине био је Боривоје Бора Калаба.
Кренуло је сасвим скромно, са једним
роштиљем и мало цреваца, али довољно да
се догађај заметне и постане ово што данас
јесте – понос Ћуприје – рекао нам је Раде
Цревар.
Ташко Бизетић, потомак једне
најстаријих ћупријских породица:

од

нове снаге које желе да подсете на те дане и
риболовце поново врате на обале. Због тога је,
у сарадњи са општином и ТО прошле године
покренут риболовачки “Мост куп”, ревијално
такмичење риболоваца удицом на пловак,
фидером и варалицом. Према речима Илића
и Малинића такмичење ће ове године бити
одржано 14. и 15. септембра и очекује се да
у центар града, да пеца рибу, дође преко 100
риболоваца из целе земље, јер како рекоше –
нигде нема бољих терена и бољих услова за
риболов. Од ове године ћупријски вараличари
имају и своју организацију Удружење
рекреативних риболоваца “Вараличар”.
Огњен Тубић, потпредседник планинарског
друштва “Зуброва”:

За једног Ћупричанина нема веће среће
него да види да његов град напредује, да се
шири, радује и забавља. Посебна срећа је да
се традиција наставља, односно да прича о
цреварима траје – рекао је Ташко Бизетић,
потомак једне од најстаријих ћупријских
породица.
Ја сам рођен на Морави. Могао сам да
бирам где ћу да живим, али ми Морава није
дала. Ко да напусти ову лепоту – запитао
се Бизетић. И тако већ више од седамдесет
година. Памтим и лепо и ружно, али ми је
срце пуно и веома драго када видим да је
“Цреваријада” израсла у велики догађај који
се препричава – рекао је Ташко Бизетић.
Небојша Илић и Слободан Малинић Брус,
риболовци:

Риболовци су саставни део моравске,
односно ћупријске приче. Једноставно једно
без другог не иде. Дуга је традиција риболова
на Морави, а она забележена креће
након рата, оснивањем ОСР “Раваница”,
која је била једна од најбољих у старој
Југославији – подсећају Илић и Малинић.
Ова организација данас не постоји, али ту су
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Наше исходиште и предмет интересовања није
само ова прелепа река већ и њена околина –
подсетио нас је Огњен Тубић, потпредседник
планинарског друштва “Зуброва”. Падине
Јужног Кучаја су идеалне за планинарење,
нарочито рекреативно, здравља и опуштања
ради. То нам је и био циљ када смо оснивали
друштво. Да људима покажеме да им
је нетакнута природа на дохват руке, у
околини од неколико километара – рекао је
Тубић. Друштво је до сада имало неколико
занимљивих акција. Свако може да постане
члан друштва. Потребна је добра воља и мало
одважности. Ми смо добро организовани и
свакоме можемо да пружимо, како потребну
едукацију, тако и могућности за напредовање
– рекао је Огњен Тубић.

У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ
Дејан Пејовић Пеја, музичар:

Један од оснивача група “Вампири” и
“Фамилија” Дејан Пејовић Пеја, однедавно
живи у Ћуприји. Иако рођени Београђанин,
како каже, вратио се у место где су живели
његови баба и деда.

А, могао је да бира неколико градова
за које га везује порекло. Одлучио се за
Ћуприју, где је као дечак проводио летње
и зимске распусте. Мене је овај град купио
одавно – рекао нам је Пеја. Овде имам
пријатеље и овде желим да наставим да
стварам своју музику, али и да радим шта
год ми Ћуприја понуди. Ту сам да помогнем
колико могу и да допринесем развоју
нашег града – поручио је Пеја. Уживам у
Морави, у ћупријским улицама, парковима,
трговима, у “Цреваријади”. Ћуприја је много
напредовала и када сам пријатељима у
Београду саопштио своју одлуку они су
имали свакакве коментаре. А, заправо није
тако. И овде се живи, али опуштеније, без
тензије и брзине и ужива у малим стварима.
Осетио сам да ми је то потребно и зато сам
овде – рекао је Дејан Пејовић Пеја.

Нинослав Ерић, председник општине
Ћуприја:
Први човек града на Великој Морави каже
да је “Цреваријада” израсла у оно што је
заправо и била идеја њених оснивача –
место за забаву и опуштање. Све остало је
секундарно, односно служи да би побољшало
утисак и оплеменило догађај. Драго ми је да
је из године у годину таквих манифестација
све више. Помирили смо традиционално са
модерним, односно изворно са класичним –
рекао је председник Ерић. Културно-спортско
лето је богато разноврсним садржајима и за
свакога има по нешто. То нам је и био циљ –
нагласио је Ерић.

ЦРЕВАРИЈАДА - СПЕЦИЈАЛИТЕТИ
Када је у питању привредно-економски
развој председник Ерић је рекао да
се тренутно раде или ће ускоро бити
започети веома важни послови, као што
су побољшање енергетске ефикасности
Гимназије и ШОМО “Душан Сковран”, затим
реконструкција тротоара у улици Кнеза
Милоша, са комплетном заменом подземних
инсталација, асфалтирање пута од Сења до
манастира Раваница, те изградња фонтане
односно трга са спомеником сећања на НАТО
агресију. И јесен ће бити радна. Очекујемо да
турска компанија “Фека аутомотив” започне
изградњу фабрике. Све потребне дозволе
су обезбеђене и сада су они на потезу –
нагласио је председник Ерић.

Спортско лето у јеку

ТУРНИР У ФУТСКОЦКАМА
Ћупријски турнир у футскоцкама некако је временом постао лична
карта Спортског лета па не изненађује чињеница да сваке године
влада све веће интересовање за учешће у овој занимљивој и
динамичној игри. Ове године, за титулу најбољег надметало се
16 екипа подељених у 4 квалификационе групе. Пропозиције игре
су једноставне, као стони тенис, само што се игра ногом, кажу
организатори. Задатак такмичара је да ногом пребаце лопту преко
мреже која сме да падне само једном у противничко поље. Сваки
наредни контакт, противничкој екипи доноси поен. Спортски
савез обезбедио је адекватне услове за одвијање мечева па се
сви сусрети играју на адекватној травнатој подлози.

ШКОЛА ПЛИВАЊА
На базенима на Славији након прве групе полазника, наставља
се обука непливача. Десетодневну школицу пливања похађаће
нових 50 полазника који ће у овом периоду, под надзором
стручних тренера, учити и усавршавати технике пливања.
Дипломе о завршеној школици пливања уручене су полазницима
из прве 4 групе а до краја сезоне очекује се да школу пливања
заврши око 150 непливача.
РПГ
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ДРУШТВО
Жетва у Поморављу

ПРИНОСИ ИСПОД
ВИШЕГОДИШЊЕГ
ПРОСЕКА
Миодраг Симић: Пшеница је касно посејана, касно је никла,
касно бокорила тако да ове године бележимо 30 до 40
процената мање хлебног жита

Пшеница у Поморавском округу је засејана
на површини од око 15.000 хектара. Ова
година погодовала је за усеве јечма, па су
и приноси добри, нарочито на парцелама
где су биле испоштоване све агротехничке
мере, заштита од корова и болести, као
и прихрана усева. То се не може рећи за
приносе пшенице, каже Миодраг Симић,
сарадник за ратарство Пољопривредне
саветодавне и стручне службе из Јагодине.
”Пшеница је касно посејана, касно је
никла, касно бокорила тако да ове године
бележимо 30 до 40 процената мање
приноса у односу на вишегодишњи просек.
Приноси на највећем делу површина крећу
се од три до четири тоне по хектару, што
је минимум како би се покрили трошкови
произвођача”, рекао је Симић.
Жетву су убрзале високе температуре
које лоше утичу на једрост зрна, а много

пшенице је због невремена полегло, што се
одражава на принос и квалитет хлебног жита.
“Изненадио нас је слабији квалитет нове
пшенице, јер је хектолитарска маса знатно
пала испод домаћег стандарда. Кише у априлу
и мају погодовале су развоју корова и биљних
болести, нарочито болести класа жита”,
нагласио је Миодраг Симић.
Падавине погодују сунцокрету, соји и кукурузу,
јер су значајно поправиле залихе влаге.
Препорука пољопривредних стручњака је
да се одмах након жетве обави љуштење
стрњишта, јер се на тај начин побољшава
водни режим земљишта, стварају се услови
за приступачније дубље орање земље и
онемогућава се раст вишегодишњих корова.
Кише у априлу и мају погодовале су развоју
корова и биљних болести, што је утицало на
смањење рода и квалитета зрна пшенице, у
односу на вишегодишњи просек.
РПГ

IN MEMORIAM:
ДИЈАНА МИЛОЈКОВИЋ
Најлепша Ћупричанка, наша мисс, Дијана
Милојковић изгубила је битку са тешком
болешћу. Ведар дух и оптимизам нису
је напуштали до последњег тренутка.
Своју болест је доживљавала као ново
животно искуство, никако као пресуду.
Многима је била узор и мотиватор у
борби са опаком болешћу.
Дијана је рођена 1987. године у Ћуприји.
Године 2009. изабрана је за мис Србије, а
2014. у Бејруту проглашена је најлепшом
Европљанком и мисс спорта. Завршила
је фармацију у Београду и мастер студије
економског менаџмента. Бавила се
моделингом и манекенством.
Дијана Милојековић сахрањена је 25.
јула на гробљу у Ћуприји.
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ЈОВЧАНИ
ПОБЕДНИЦИ
СЕОСКЕ
ОЛИМПИЈАДЕ

Екипа Јовца освојила је прво место на
финалном такмичењу Сеоских олимпијских
игара,
одржаном
у
центру
града.
Другопласирана је била екипа из Батинца, а
треће место заузели су такмичари из Сења.
Сеоски олимпијци такмичили су се у укупно
12 дисциплина од којих су најзанимљивије
биле надвлачење конопца, бацање камена
са рамена, пикадо, мали фудбал, вожња
у мајсторским колицима, брзо једење
лубенице.

По речима организатора и мештана, ово
је била прилика да се пре свега млади
људи који су остали на селу окупе, друже и
надмећу у разним спортским дисциплинама,
а они нешто старији покажу своју физичку
спремност. Ове године учешће је пријавило
7 екипа, а организатор сеоске олимпијаде је
Спортски савез Ћуприје.

ДРУШТВО
Екипа Младости из Јовца победник 12. меморијалног одбојкашког турнира у Јовцу

ЈОВАЦ, СЕЛО КОЈЕ ВОЛИ ОДБОЈКУ

Јовац, село које једноставно воли одбојку. Овако бисмо могли да
сажмемо одговор на питање које смо поставили већини јовчана
“Каква је веза између малог моравског села и одбојке”. Оно што
смо закључили јесте да у селу тешко да ћете наћи дете које не
уме да игра одбојку или неког од мештана ко део своје младости
није везао за невелики одбојкашки терен иза сеоског дома.
Након деценије паузе, група ентузијаста наново је покренула
причу о јовачкој одбојци која је резултирала обнављањем
једног од најквалитетнијих одбојкашких турнира у Поморавском
округу, каже Јелена Јанковић, члан удружења “Јовачки извор.”
Након деценије паузе, превасходно због деце која су показала
велико интересовање за одбојку, обновили смо турнир који по
свом квалитету никако не заостаје за турнирима сличног типа
у окружењу. Традиција јовачке одбојке је дуга и веома богата а
треба напоменути да је почетком 70-их година јовачки одбојкашки
клуб низао велике успехе на многобројним турнирима и исто
тако изнедрио велики број успешних одбојкаша који су каријере
наставили у неким од водећих одбојкашких клубова, попут наше
Саре Лозо, која данас са поносом брани боје репрезентације
Србије”.

Сара Лозо, насмејана, скромна а тако успешна. Девојка која
корене вуче из Јовца, прве одбојкашке успехе славила је са
јагодинским клубом а одатле свој звездани пут наставила као
члан репрезентације Србије, да би већ другу годину за редом
била у поставци екипе Казахстана.” Моја каријера и љубав према
одбојци започела је управо овде, на терену у Јовцу, настављена
у Јагодинском клубу и ево ме данас у Казахстану. Оно што ме
везује за Јовац јесу породични корени а најмање што сам могла
да урадим за сву ову децу која неизмерно воле одбојку јесте да
их обрадујем одбојкашким мајцама и дресовима репрезентације
и ето будем део нове одбојкашке традиције која се гради на овом
терену, каже Сара Лозо.

Одбојкашки турнир саставни је део Спортског лета а удружење
“Јовачки извор” једно од најактивнијих удружења у општини
заслужило је подршку у остваривању не само овог него и осталих
пројектата који ће унапредити живот и правилно одрастање
најмлађих Јовчана.
“Општина Ћуприја препознала је наше напоре да унапредимо
квалитет друштвеног живота младих у селу а најбољи начин за
то је управо кроз развој културе и спорта. Крајем године, у оквиру
конкурса општине Ћуприја за суфинансирање пројекта удружења
опредељена су средства за реализацију пројекта “Учитавање
културе” која су наменски усмерена на опремање библиотеке и
читаонице као и адаптацију просторија у оквиру Дома културе.
Овим пројектом приближили смо се још један корак коначној
реализацији идеје формирања сеоске библиотеке која ће бити
отворена и предата на употребу почетком јесени, каже Марко
Јовановић, члан удружења “Јовачки извор”.
Вишедеценијску традицију одбојкашких асова који су стасавали
на терену иза сеоског дома у Јовцу данас настављају неке
нове генерације, које ће за коју годину, попут Саре Лозо са
скупштинског балкона поздрављати свој Јовац.

Поред централног турнира, ове године одржана су још два
турнира на којима су снаге одмериле одбојкашке екипе од
пионира до ветерана. У финалу јовачка „Младост” савладала
је параћински „Борац“ и пехар оставила на домаћем терену.
На треће место пласирала се екипа “Јовац 2.”, док је четврто
место заузела екипа одбојкашког клуба из Јагодине. Поред
великог броја захвалница и пехара, додељена је и титула за
најбољег играча турнира која је ове године отишла у руке Марка
Маринковића.
РПГ
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КУЛТУРА / УМЕТНОСТ
Промоција књиге Мирославе Радојевић Шврће

УСПАВАЈ МЕ НЕЖНО
Мој прозни првенац, роман “Успавај ме нежно”, прати мој животни
пут од школовања у Медицинској школи у Ћуприји, школовања за
звање анестетичара, преко тридесетогодишњег рада у ћупријској
болници, па све до рада у служби анестезије у Швајцарској, где сам
провела две деценије све до пензије, започиње причу Мирослава
Радојевић Шврћа на промоцији своје четврте књиге “Успавај ме
нежно” - дневник једне анестетичарке, одржаној у летњој читаоници
Народне библиотеке “Душан Матић”.
„Сада сам већ девет година пензионер, али радим и даље. Мени је
овај посао давно ушао у крв, то је моја љубав. А ова књига говори о
свему ономе што сам ја доживела, преживела, и што волим. Међу
онима који је буду читали многи ће дефинитивно препознати себе”,
каже ауторка напомињући да је роман “Успавај ме нежно” штампан
на немачком и енглеском језику, при чему је цели тираж распродат
на конгресу анестезиолога Европе у Швајцарској, и наравно на
српском - за наше људе у Србији и Швајцарској.
Ја сам пратио настанак ове књиге страницу по страницу тако да сам
од почетка имао увид у то како се завршава, али за оне који је први
пут узму у руке она ће бити прави прозни ужитак, пун изненађујућих
момената, каже Карло Астрахан, рецензент књиге.

„Они који знају Мирославу Радојевић, људи који живе у Ћуприји,
знају њен животни пут. Али је већина људи не познаје и не зна
како је поникла у једном малом селу покрај Алексинца, па је ишла
пешке до Ћуприје 15 километара кроз снег да би дошла на пријемни
у ћупријску Средњу медицинску школу, и затим успела у својој 45.
години да напусти Ћуприју и оде за Швајцарску, где је изградила
успешну каријеру. Међу лекарима има јако добрих писаца, али први
пут се срећем са женом која је анестетичар. Ово јој је четврта књига,
али никад није рекла да је писац нити књижевник, већ само неко ко
ужива у писању, јер је то једна врста ауто-терапије.“
РПГ

Нада Мацанковић и Миљан Прљета у комаду

Лето у библиотеци “Душан Матић”

Дело је настало по мотивима текстова
Алескандра Аце Поповића, у обради,
драматизацији и режији Наде Мацанковић

ЋУПРИЈСКИХ
ПИСАЦА

КИШОБРАН ЗА ДВОЈЕ У СЛАВУ

У Народној библиотеци “Душан Матић” уприличен је омаж
писцима који су рођени, живели и стварали у граду на Морави.
У присуству љубитеља писане речи и чланова књижевног клуба
Душан Матић, представљене су биографије и дела двојице писаца
из Ћуприје, Богомира Михајловића и Бориславa Д. Џелатовићa.

Нада Мацанковић и Миљан Прљета ухватили су се у коштац са
текстовима Аце Поповића и на сцену изнели представу “Кишобран
за двоје”. Према Речима Наде Мацанковић у питању је романтична
комедија о љубави, пре свега. Ради се о комадима “Љубинко и
Десанка”, “Мрешћење шарана” и “Чарапа од 100 петљи”.
Иако сам ја потписана као редитељ овог комада, слободно могу да
кажем да је режија заједничка, док сам се текстом и драматизацијом
бавила још док сам била на студијама, тако да је “Кишобран за
двоје” моје аутрско дело – рекла је Нада Мацанковић.
Тешко је играти Ацу Поповића, јер је су његове речи данашњој
публици непознате, вишезначне, ироничне, а опет благе и поучне
– рекао је Надин партнер у овом комаду Миљан Прљета. Баш због
тога чини се да је комад намењен старијој публици, међутим прича
је универзална, љубавна и увек актуелна – нагласио је Прљета.
Ћупријска публика добро је прихватила младе глумце и наградила
их лепим аплаузом. Амфитеатар у Моравском парку је прорадио
и до краја Културног лета у овом амбијенту нас очекује још
занимљивог програма у организацији Установе културе.
РПГ
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Богомир Михајловић рођен је у Сењу, а његов стваралачки опус
обухвата дела која се баве тематиком здравља из природе.
Неке од најтраженијих су Роковник радова у пољопривреди,
Лечење воћем, грожђем и поврћем, Цвеће у народној медицини,
Пчеларски приручници као и дела посвећена Сењу, Сисевцу и
околним манастирима.

Борислав Џелатовић, уписао се у листу завичајних
стваралаца својим путописом од Скадра до Ћуприје, које
је светлост дана угледало у оквиру прошлогодишњих
Матићевих дана.
РПГ

КУЛТУРА / УМЕТНОСТ
Изложба слика Радомира Усаиновића Калее
у бившем „Синђелићу“

Дигитализација културног
наслеђа Ћуприје

ХОЛОКАУСТ

Више од 20 слика, од чега су две великог
формата, чине галеријску поставку радова
под називом “Холокауст” коју потписује
познати ћупријски уметник Радомир
Усаиновић Калеа.
„Тема ове изложбе није само холокауст
као догађај, већ и као општи симбол
страдања многих народа кроз историју.
Слике су рађене у техници акварел и уље
на платну, а највећу међу њима радио
сам годину дана“, рекао је Радомир
Усаиновић, на отварању изложбе. „Раде
истиче да је надреалиста, али ту има
доста од метафизичког сликарства и од

ХОРЕУМ МАРГИ
НА АПЛИКАЦИЈИ
ЗА МОБИЛНИ
ТЕЛЕФОН

фотографског реализма. Он је сликар који
стално напредује и чија ће дела добијати све
већи значај у годинама које долазе“, изјавила
је Јагода Живадиновић, ликовни критичар и
академски сликар. Холокауст је термин којим
се у читавом свету означава страдање шест
милиона Јевреја у Другом светском рату, а
у поставци истоимене изложбе Радомира
Усаиновића Калее су радови који приказују
страдање недужних цивила и мотиве
његовог родног града Ћуприје, у којем живи
и за који је нераскидиво везан. Аутор је до
сада приредио десетак самосталних, и био
заступљен на више колективних изложби.
РПГ

Изложба Валентине Илијевске у галерији музеја

ВЕЛИКО ПЛАВО
“Велико плаво” назив је изложбе
радова младе македонске уметнице
Валентине Илијевске, која је своје
минијатуре представила у галерији
музеја “Хореум Марги Равно”. Поставку
чини 14 фортификацијских постамената
са по 4 минијатуре рађене у техници
акрил на платну и цртеж на графичком
папиру. “Део изложбе “Велико плаво”
приказује и одређени број слика
минијатурних димензија, постављених
на штофелајима са исцртаним графичким
призором. Овакав вид конструкције носи
симболику бедема који представља и
саму основу мог сликарства. Почетак мог
стваралаштва подразумевао је проучавање
филозофске тематике и метафизике са
циљем откривања главног симбола за
човечанство. Враћајући се у прошлост,
можемо уочити пар правила понављања
геометријских облика, а у питању су
кружни облици који улазе у састав космоса
и његових елемената, као и облик троугла
или пирамиде који је карактеристичан
за приказивање трансценденталности.
Симболика лежи и у “плавој коцки” која
представља оно што је нама као људским

бићима најнеопходније, а то је вода, каже
ауторка и додаје да је изложба “Велико
плаво” настала као симбиоза два пројекта,
“Омаж за тебе” и “Фортификација на плаво”.
Валентина Илијевска дипломирала је на
Факултету ликовних уметности у Скопљу
на одсеку графичке уметности и смеру
конзервација и рестаурација. До сада је своје
радове представила на шест самосталних
и многобројним међународним групним
изложбама. Члан је Удружења ликовних
уметника Македоније.
РПГ

Ускоро би културно наслеђе Ћуприје и
античког града Хореум Марги требало да
буде комплетно дигитализовано. Реч је о
пројекту “Изложба проширене стварности
античког града Хореум Марги” за чију је
реализацију општина Ћуприја средства
добила на основу конкурса Министарства
за иновације и технолошки развој Србије.
“Овим пројектом ће изложба добити
пригодну апликацију за мобилне уређаје која
ће бити доступна свим посетиоцима потпуно
бесплатно и уз помоћ које ће се доживљај
саме изложбе значајно унапредити. Овај
вид модернизације омогућава нам и бољу
комуникацију са публиком млађих старосних
доба којој овакви садржаји привлаче посебну
пажњу. Преузимањем и активацијом ове
апликације отвара се могућност посматрања
реконструкције североисточне куле са
различитих локација у граду, музеју и на
самом археолошком локалитету Хореум
Марги што доприноси ширењу свести
код грађана о изгледу куле пре и након
реконструкције. Као крајњи резултат овог
пројекта обезбедиће се и постаменти за
изложбу на отвореном о граду Хореум Марги
која ће бити постављена у центру града, али
и широм Србије, будући да је конципирана
тако да може бити и гостујућа изложба, чиме
би се културно наслеђе Ћуприје и антички
град Хореум Марги представили и широј
публици. Реализација пројекта требало би да
почне у другој половини августа, а завршетак
се очекује крајем године, нагласио је Новак
Новаковић, директор музеја “Хореум Марги
Равно”.

Дигитализација
музејске
грађе
представљаће значајан корак у заштити и
очувању разноврсне културне заоставштине
града, закључио је овом приликом директор
Новаковић.
РПГ
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СПОРТ

Алекса Милановић, атлетичар ОАК Морава након злата на јуниорској Балканијади на
овогодишњем ЕYOF-u освојио 8. место у Европи

МЛАДИ АТЛЕТИЧАРИ НИЖУ УСПЕХЕ

Најбољи спортиста Ћуприје и репрезентативац Србије Алекса
Милановић, атлетичар ОАК Морава, освајањем злата на Првенству
Балкана за млађе јуниоре још једном је доказао да је један од
најбољих младих средњепругаша Србије. О томе колико је ово
велики успех за младог пулена Драгана Здравковића, можда
најбоље говори податак да је на овогодишњој Балканијади
учествовала 21 земља што је ово такмичење сврстало у ред
најозбиљнијих атлетских турнира. “ Златна медаља на Балканијади
представља мој највећи успех у досадашњој каријери, али и велику
мотивацију за даљи наставак сезоне. Овакав успех јесте велики
стимуланс за сваког спортисту и надам се да ћу и на предстојећим
такмичењима остварити још боље резултате и освојити још
престижније награде. Трка се одвијала тактички. На самом почетку
била је спора, онда се ритам лагано појачавао до кулминације.
Осетио сам да имам снаге, веровао сам у себе и дао свој максимум
у последњих 150 метара и на тај начин однео победу.”
“Веома сам поносан. Ја знам да многе трке и отплачем, али овог
пута био сам сигуран у Алексин успех“, каже Драган Здравковић,
прослављени ћупријски атлетичар, данас тренер ОАК Морава и
репрезентације Србије. “Алекса и ја смо имали један договор пре
саме трке. Пошто је имао најбољи резултат, није било потребно да
води трку. Требало је само да прати ритам имајући у виду да, иако
можда буде спорији у првих 1000 метара, као што је и био, свакако
је бржи од њих на преосталих 1500. Он је тај договор испоштовао

и, наравно, победио. Ово је јако значајан успех за њега, јер се по
први пут такмичио са атлетичарима свог калибра. У категорији
млађих јуниора, Алекса је далеко најбољи, док се у старијој
категорији изнад њега котирао само један момак и неколико
сениора.
”На Балканијади се представио и Срећко Милановић трком на
400 метара. Трчао је мало слабије од свог личног резултата, мада
претпостављам да је на то велики утицај имао и пут од 20 сати
који је био исцрпљујућ и јако напоран. Веома смо поносни на ова
два млада репрезентативца, а догодине надамо се још већем
броју ћупријских атлетичара у редовима репрезентације Србије,
додао је тренер Здравковић.
РПГ

Млади кошаркаши из Русије на припремама у Ћуприји

ДОБРИ УСЛОВИ И ГОСТОЉУБИВИ ДОМАЋИНИ
Седму годину заредом, млади руски
кошаркаши и њихови тренери долазе на
припремне тренинге у Ћуприју. Више од 50
кошаркаша, узраста од млађих пионира до
кадета током двонедељних припрема под
надзором тренера раде на усавршавању
техничко-тактичких елемената игре и
кондицијској припреми кошаркаша, каже
Владан Чубрић, кошаркашки тренер.
“ Ову групу кошаркаша која тренутно
борави у Ћуприји на двонедељним
припремама чине дечаци 2003. и 2004.
годиште из московске школе “Глориа”.
Ово је њихова четврта година заредом
како се припремају за своје првенство
управо у Ћуприји. Неки од ових момака,
углавном старијег узраста, већ две године
успевају да сачувају своје прво место на
руском првенству. Са нама је тренутно
трећа смена кампа, свака траје по две
недеље, а основу ових припрема чини
рад на техници и тактици кошарке, као и
на побољшању кондиције самих играча.
Тренинзи се одржавају два пута дневно и
трају по два сата што је сасвим довољно
времена за максималан напредак једног
кошаркаша. Треба истаћи да су услови
за смештај, боравак и рад у Ћуприји на
високом нивоу, као и туристички програм
омогућен гостима. Презадовољни смо
и дугујемо велику захвалност општини
Ћуприја, Спортском центру “АДА” и
надлежнима који сваке године учествују у
организацији и реализацији кампа овакве
врсте, додао је тренер Чубрић.

Тимофеј Афсјук долази из Москве и већ
седам година тренира кошарку у престижној
московској кошаркашкој школи “Глориа”.
Задовољан је припремама и условима за
тренирање, а пре свега радом стручног
тима и приликом да се током припрема
сусретну са квалитетним српским екипама.”
Веома ми се свиђа у Србији. Тренинзи су
изузетно интензивни и напорни па треба
бити максимално одморан и концентрисан
на игру како би се испратио овакав темпо.
Мој овогодишњи циљ је да задржим место
у тиму од 12 играча који бране титулу првака
Русије као и да максимално побољшам
своје индивидуалне способности, каже овај
млади кошаркаш.
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Круна
припрема
је
међународни
кошаркашки турнир “Драгослав Субић”
на коме ће и ове године, крајем августа
учествовати најквалитетније кошаркашке
екипе из региона.
Гости из Русије, након напорних тренинга
одвојили су време да обиђу музеј “Хореум
Марги - Равно” и ископине североисточне
куле римског града и упознају се са
културним наслеђем Ћуприје. Поред
музеја, кошаркаши су у оквиру једнодневне
екскурзије обишли манастире Раваница
и Манасија, Ресавску пећину, излетиште
Сисевац и Музеј угљарства у Сењском
руднику.
РПГ

СПОРТ
Одржана Бициклијада 2019

ДО ЗДРАВЉА ПОЛАКО И НА ДВА ТОЧКА

Неколико десетина заљубљеника у бициклизам и спортских
рекреативаца учествовало је на петој „Бициклијади“, која је
незаобилазан део Спортског лета. Иако је због кише отказана
вожња до Сења и Паљана, они најупорнији одважили су се на
вожњу по измењеној рути, градским улицама, дугу десетак
километара. Ћупријска „Бициклијада“ сваке године окупља
учеснике свих генерација, од оних најмлађих који су се возили у
сигурним родитељским рукама, па до ветерана на два точка, чији
се бициклистички стаж често мери деценијама.

„Моје име је Драган, имам 61 годину и из Параћина сам. Први пут
сада учествујем на “Бициклијади” са екипом коју сам формирао
са пријатељима. Од 2004. године возим активно бицикл, а најдужа
релација коју сам прешао је цела дужина Дунава, од Прахова до
Великог Градишта. Најстарији активни бициклиста ког ја знам има
84 године. Бицикл је медицина, уз њега и чист ваздух лекови вам
нису потребни”, каже један од учесника.
Физичка активност и сви видови рекреације, попут бициклизма,
су врло корисни у превенцији можданог удара, и зато је наше
удружење и ове године учешћем подржало „Бициклијаду“, каже
Ненад Николић из удружења “Мождани удар”.
“Ово је друга година заредом како подржавамо ову манифестацију.
Наш циљ је да скренемо пажњу људима на ову опаку болест
која све више последица оставља на појединца, породицу и
заједницу. Истовремено промовишемо бициклизам као здрав,
еколошки прихватљив начин рекреације, и наглашавамо значај
физичке активности уопште, јер се физичком активношћу шансе за
добијање можданог удара могу драстично умањити.”
По повратку са вожње сви учесници продефиловали су центром
града, а манифестација је, по обичају, завршена такмичењем на
полигону спретности.
РПГ

Никола Павличић, студент медицине из Ћуприје, кренуо пут Скандинавије бициклом

БИЦИКЛОМ ПО ЕВРОПИ
Када није на студијама медицине, Никола
Павличић из Ћуприје време проводи
путујући светом на два точка. Све је
почело са жељом да на летовање отпутује
бициклом, а касније се претворило у велику
љубав ка оваквој врсти изазова. Први
полупрофесионални бицикл набавио је
пре 3 године, а већ годину дана након тога
упутио се пут морске обале пропутовавши
за месец дана најлепше пределе Црне
Горе, Албаније и Босне и Херцеговине.
На путовање дуго 8000 километара, које
планира да пређе за 100 дана испратили
су га породица и пријатељи. “ Уколико
све протекне у најбољем реду, први
циљ на овом путовању биће један од
најизазовнијих и најтежих успона на свету,
на Алпима, Пасо дело Стелвио. Након
овог изазова, на реду су нешто лаганије
руте – равни делови Немачке и Данске, а
онда и 5000 километара кроз Норвешку
до најсеверније тачке Европе – Норт Кап.
На самом крају, спустићемо се јужно до
Стокхолма, одакле ћемо највероватније
ухватити лет за Ниш или Београд.”
Са досадашњих путовања доноси само
лепе успомене и нова познанства са
обичним људима и онима који деле љубав
према истом хобију. Границе прелази без
већих проблема, а на сваком кораку када
виде путника бициклисту људи радо нуде
помоћ, каже Никола.
“Најчешће постављено питање је управо
стање на границама и њихов прелазак. С
обзиром на то да имате предност у односу
на путничка возила, много мање времена
проводите чекајући, људи вам се осмехују,
поздрављају вас, нуде вам помоћ у виду
најпотребнијих намирница, преноћишта и

све то са великим одушевљењем.“
За свако путовање потребне су и психичке
и физичке припреме. Шатор, врећа за
спавање, опрема за бицикл и резервни
делови само су део опреме која се спакује
у “товарни” простор бицикла.” Што се тиче
потребне опреме за овакву врсту путовања,
осим одеће и хране коју углавном чине
бобице, сушено воће и поврће које помаже
у отклањању могућих упала и видно
подиже снагу и енергију, неопходна је и
опрема за камповање у коју спада шатор и
врећа за спавање”, наставља Никола.
Ово, као и сва његова досадашња
путешествија, у позадини има хуманитарну
ноту, јер ће ове године возити за
петогодишњег Михајла коме је потребан
слушни апарат. Пре поласка Никола
се захвалио породици, пријатељима
и спонзорима који су му помогли да
реализује своје путовање из снова. Ми му
желимо срећан пут, добро време и да и
надаље следи своје животне путеве! РПГ

Нови стари директор Установе за спорт
Спортски центар “Ада”, Иван Алексић

КОНАЧНО ПО КОНКУРСУ

Након 19 година Установа за спорт “Ада”
има директора изабраног по конкурсу. То
је Иван Алексић, који је до сада обављао
функцију вршиоца дужности. Њега је
Скупштина општине Ћуприја именовала на
мандат од четири године.
У свом обраћању Скупштини, директор
СЦ “Ада” Иван Алексић је истакао да је и
приликом именовања за вршиоца дужности
био свестан одговорности и изазова које
доноси посао првог човека једне велике
спортско-рекреативне установе. Мандат
од четири године је период који ћемо
сви заједно у СЦ “Ада” искористити да
завршимо започето и покренемо нове
послове, како бисмо унапредили спорт и
физичку културу у општини – нагласио је
Алексић.
РПГ
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