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УВОДНИК
Док уживате у чарима Михољског 
или бабињег лета и невољно се 
присећате лањског снега, присетите 
се прошломесечних догађаја у још 
једном броју Поморавског гласника.  

Ћуприја је свечарски обележила још 
један Дан града који је крунисан 
потписивањем  Меморандума о 
разумевању са турском компанијом 
„Фека аутомотив”. 
Били смо домаћини најбољим 
атлетичарима из окружења на 
најстаријој уличној трци на Балкану 
и уживали на  рођенданском 
концерту Балканике и квалитетним 
позоришним представама. 
Више од 2200 посетилаца за само 
две недеље погледало је изложбу 
Уроша Предића, а ископине Хореум 
Маргија постале су примамљиве и за 
археологе и за све посетиоце нашег 
града. 

Достојанствено, уз све почасти, 
обележена је 100. годишњица 
ослобођења Ћуприје у великом рату. 

У овом броју пишемо о борби против 
наркоманије и превенцији можданог 
удара. Подсећамо Вас на активности 
Установе културе, школа, вртића, 
библиотеке...

Ако сте у паузи између паковања 
огрева и припреме закаснеле 
зимнице, прилагођавања на јесењи 
умор и сезону прехлада и вируса, 
направите паузу.

Кафа, чај и Поморавски гласник. 
Ако помогне код вируса, јавите!
Ваш Поморавски гласник.

“Дела која су пред вам умногоме превазилазе вредност самог уметничког дела. Бићу 
слободан и рећи да је њихова вредност непроцењива”, децидан је био у одговору о 
вредности изложбене поставке Мирослав Бирцен, директор панчевачког музеја. 
Сама чињеница да ће по први пут имати прилику да уживају у делима Уроша Предића, 
једног од најутицајнијих уметника свог времена, била је довољна да галерија музеја 
“Хореум Марги-Равно” буде премала да прими све оне који су похрлили на отварање ове 
изузетне изложбе.
“Изложено је 19 ремек дела насталих у периоду с краја 19. и почетка 20. века, које су део 
фундуса Народног музеја у Панчеву”, каже Димитрије Јованов, кустос Народног музеја 
у Панчеву и аутор изложбе. Дела која баштини панчевачки Народни музеј из различитих 
су периода уметниковог живота па је у њима, осим различитих тема и техника, донекле 
могуће сагледати и истрајност и стабилност у његовом опусу, кажу критичари. Посебна 
тема су однос, везе и сусрети Уроша Предића са Панчевцима - ствараоцима, знаменитим 
радницима у култури, интелектуалцима или обичним поручиоцима, те ће опус Уроша 
Предића обележити и више од хиљаду насликаних портрета међу којима је најатрактивнији 
портрет  краља Александра Првог Карађорђевића.

“Концепт “Великани српске уметничке сцене 20. века” постао је лична карта обележавања 
Дана општин,е а досадашњим изложбама музеј “Хореум Марги-Равно” поставио је високе 
стандарде галеријског излагања”, нагласио је Новак Новаковић, директор ћупријског музеја.
“У ћупријској галерији су у последње четири године били изложени радови великана српске 
ликовне сцене попут Миће Поповића, Милене Павловић Барили и Надежде Петровић. Урош 
Предић је поред Паје Јовановића најзначајнији представник академског реализма. Значај 
оваквих изложби је у томе што људи у мањим градовима нису у могућности да погледају 
овако репрезентативне изложбене поставке, а свечаности у оквиру обележавања Дана 
општине права су прилика да Ћупричане почастимо оваквим сликарским ремек-делима”, 
рекао је Новак Новаковић.
Изложба радова Уроша Предића по посећености је премашила прошлогодишњу изложбу 
Надежде Петровић: за свега две недеље видело је 2200 посетилаца.

ЗНАМЕНИТИ СРПСКИ АУТОРИ 
ТРАДИЦИОНАЛНО У ЋУПРИЈИ

Поводом Дана општине у галерији музеја отворена  
изложба радова Уроша Предића 

Рекорд: За две недеље 2200 посетилаца
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Потписан меморандум о разумевању са турском компанијом „Фека аутомотив”

ЋУПРИЈА ДОБИЈА ФАБРИКУ АУТО РАСВЕТЕ
“Те 2014. године били смо на овом истом 
месту и у присуству председника Вучића 
потписали меморандум са “Трак лајтом”. 
“Фека аутомотив” такође производи 
ауто делове и ауто расвету, и када смо 
чули да долазе у Србију приступили смо 
разговорима и са њима како бисмо видели 
које могућности пружају. И знате како каже 
наш народ: “Ко пре девојци, њему девојка” - 
турском инвеститору смо понудили потпуно 
исте услове као “Трак лајту”, и захваљујући 
постигнутом договору до краја године ће 
почети изградња њихове прве фабрике.” 
“Фека аутомотив” је један од најзначајнијих 
светских произвођача ауто делова и система, 
чија је ужа специјалност производња 
аутомобилске светлосне сигнализације. 
Основана пре 25 година као породична 
компанија са седиштем у Бурси, “Фека 
аутомотив” данас ауто расветом снабдева 
неке од најпознатијих фабрика аутомобила 
попут Поршеа, Тојоте, Форда, Фиата и 
америчког гиганта Џенерал моторса.     

Општина Ћуприја потписала је меморандум 
о разумевању са турском компанијом „Фека 
аутомотив“, која се бави производњом 
светлосне сигнализације за потребе ауто 
индустрије.
Меморандум су на свечаној седници поводом 
Дана општине Ћуприја потписали Ферит 
Каршиолу, председник УО компаније „Фека 
аутомотив“, и Нинослав Ерић, председник 
општине Ћуприја. Овим документом турском 
инвеститору уступа се четири хектара 

земљишта у индустријској зони, на коме ће 
до краја године почети изградња фабрике 
ауто делова и ауто расвете, а према речима 
председника Ерића, у фабричким погонима 
ће у почетној фази бити запослено 110 
радника. 
“Инвеститор је исказао потребу за парцелом 
од четири хектара, али смо ми одлучили 
да резервишемо још толико, будући да 
ће им додатно земљиште бити потребно 
у наредној развојној фази пословања у 
Ћуприји. Компанија “Фека аутомотив” 
послала је меморандум Влади Републике 
Србије, ускоро ће бити комплетирана и 
пројектно-техничка документација, а што се 
тиче вредности саме инвестиције, она ће без 
сумње износити више од 15 милиона евра.”
У свом обраћању медијима Нинослав Ерић 
осврнуо се на потписивање меморандума о 
сарадњи са компанијом “Трак лајт” из 2014. 
године, и објаснио зашто се општина Ћуприја 
преоријентисала на турског партнера, који се 
бави истом делатношћу. 

Турски инвеститор улаже преко 15 милиона евра, почетак изградње фабрике светлосне сигнализације 
очекује се до краја године 

На позив Биен Ђенђуна, секретара КП округа Шујанг, делегација општине Ћуприја посетила је провинцију Јангсу 

ЋУПРИЧАНИ НАЈДРАЖИ ГОСТИ
РПГ

Поморавље и Јангсу су далеко и тешко их је 
упоредити, али их повезују Ћуприја и Шујанг, 
једини побратимски градови из Србије и Кине. 
“Позивом за учешће на централној прослави 
поводом 40 година отворености провинције 
Јангсу према градовима у свету указана нам 
је велика част, а колики је значај овог јубилеја 
говори чињеница да су у друштву са нама били 
представници побратимских градова из Јапана, 
Шпаније, Чилеа, Северне Ирске, Нигерије и 
других”, рекао је председник Нинослав Ерић по 
повратку из Кине. 
Општина Ћуприја је јула ове године потписала 
споразум о братимљењу са округом Шујанг и 
том приликом потписници споразума у први 
план су истакли три аспекта сарадње између 
два града: политички, образовни и економски. 
Тако је узвратна посета делегације општине 
Ћуприја била прилика за успостављање 
сарадње тамошњих школа са Школом за 
музичке таленте. У ћупријској делегацији били 
су и ученици Школе за музичке таленте. Они 
су наступили на несвакидашњем концерту 
приређеном у част гостију из Ћуприје. 
Према речима председника Ерића остварена је 
сарадња и у области економије. Представници 
општине Ћуприја били су у прилици да на 
привредном форуму представе потенцијале 
општине, и том приликом је неколико 
компанија изразило жељу да посети Ћуприју. 
Председник општине Нинослав Ерић имао је 
састанак са највишим руководством провинције 
Јангсу и њеним гувернером, господином 
Вуом Женглонгом, чиме је исказано велико 

поштовање које Кина гаји према Србији и Ћуприји. 
Састанак који је уприличен на политичком нивоу представља реткост за председнике 
општина, али је пријатељски однос Србије и Кине, те општине Ћуприје и града Шујанг био 
пресудан. Разговарало се о економској сарадњи, али и о развоју спорта у Кини и Србији. 
Гувернер провинције Јангсу честитао је репрезентацији Србије на златној медаљи освојеној 
на светском првенству у одбојци.
“Посета је завршена тако што је сваки град добио своје дрво у парку пријатељства, а општини 
Ћуприја је указана част тиме што је њено обележје стављено на прво стабло у низу, што говори 
да су Ћуприја и Србија на најзначајнијем месту када је пријатељство са Кином у питању”, 
закључио је председник Нинослав Ерић.
Са делегацијом општине Ћуприја био је и делегирани представник Владе Републике Србије 
Иван Бошњак, државни секретар у Министарству за државну управу и локалну самоуправу.

Повод је била манифестација обележавања 40 година отворености провинције Јангсу према градовима у свету
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Октобарска признања за 
допринос развоју града
На свечаној академији додељена су Октобарска 
признања. Ове године кључеве града и звање 
почасних грађана општине Ћуприја добили су 
представници две иностране компаније, турске 
“ОП - груп” и холандске компанија “Ројал де 
Хеус”. За допринос развоју пољопривредне 
производње у општини Ћуприја кључеве 
града примио је Унал Пала, власник компаније 
“ОП – груп”, који се овом приликом захвалио 
на подршци општини Ћуприја уз обећање 
да ће фарма јунади на Добричеву бити 
најсавременија и најмодернија у Србији, и 
најавио нова улагања у Ћуприју. 
Кључеви града уручени су и Дарку Саџаку, 
законском заступнику холандске компаније 
“Ројал де Хеус”, која је купила фабрику хране за 
животиње “Компонента”. 
Овогодишњи носилац спомен-плакете је 
пуковник Војске Србије у пензији Сокол 
Мојсовски, за свеукупни досадашњи рад 
и оданост Ћуприји, док је захвалницу за 
афирмацију ваздухопловног спорта на 
територији општине добио Горан Стојковић, 
председник Аеро клуба “Ћуприја”. 
Новчане награде у износу од по 30 хиљада 
динара ове године добило је и 20 стрелаца 
противградне станице радарског центра 
“Бешњаја” и ученици генерација свих основних, 
средњих и музичких школа.

Свечаном академијом и доделом захвалница појединцима и установама који су својим 
деловањем и радом обогатили друштвени живот, обележен је Дан општине Ћуприја. 
Овог 13. октобра салу су до последњег места испунили бројни пријатељи Ћуприје, 
представници дипломатског кора Палестине, Кипра и Турске у Републици Србији, народни 
посланици, представници суседних општина, војске, установа и предузећа, привредници, 
представници верских заједница и других организација.  
Поздравну реч упутио је председник Скупштине општине Ћуприја Бранимир Тазић. 
“У години за нама радили смо вредно и остварили значајне резултате. Првенствено мислим 
на важне инвестиционе и инфраструктурне подухвате, чему је ангажованим и стабилним 
радом допринео и ћупријски парламент. Донете су одлуке о планским документима за 
реализацију Индустријске зоне 2, разматрани и подржани предлози за изградњу капиталних 
објеката, усвајали смо планове и програме јавних предузећа. Сви  предлози и теме који су 
стизали пред одборнике били су подједнако важни“, рекао је председник СО Ћуприја. Тазић 
је нагласио да ће активности и даље бити усмерене ка привлачењу нових инвестиција, на 
очувању и отварању нових радних места, што су основни предуслови да млади људи остану у 
Ћуприји, обезбеде зараду и заснују своје породице.
У свом обраћању присутним званицама, председник општине Ћуприја Нинослав Ерић осврнуо 
се на историјат обележавања празника општине и подсетио да је 13. октобар датум на који 
треба да буде поносан сваки грађанин Ћуприје. 
“Одајемо почаст свима који су својим животом, радом и залагањем дали допринос у борби 
за слободу, али и изградњу и развој наше општине. Сигуран сам да је свако од вас свестан да 
слободног човека у савременом свету нема без његове економске слободе. Управо због тога 
мој тим и ја већ пет пуних година радимо на привредном и друштвеном развоју целе општине 
и сваког њеног грађанина. То нам је примарни задатак којим ћемо да остваримо нашу визију 
– изградња модерне Ћуприје у којој ће да живе задовољни грађани”, рекао је председник 
Ерић и подвукао да пут ка том циљу није лак.
“Тешко је било да оживимо фабрике пропале услед лоших приватизација, али смо успели. 
Изазов је био да „Добричево“ поново ставимо у функцију. Захваљујем се компанији “ОП - 
груп” на указаном поверењу и улагањима која су на ноге подигла ово пољопривредно 
добро. Створили смо услове да у некадашњој „Компоненти“ своју производњу покрене 
велики “Ројал де Хеус”. Много труда уложили смо и у припрему фабрике кондиторских 
производа „Раваница“ за приватизацију, због чега смо од Министарства привреде добили 
и јавно признање. У првих шест месеци ове године, привреда општине Ћуприја је остварила 
спољнотрговински суфицит од 4,45 милиона евра и покривеност увоза извозом износила 
је чак 191,8 процената. Оно што је посебно важно је да је овај спољнотрговински суфицит 
више од пет пута већи од оствареног спољнотрговинског суфицита у истом периоду прошле 
године”, истакао је у свом обраћању председник Ерић. “Ове године смо такође имали 
одлично разумевање и од председника Александра Вучића и од Владе Републике Србије. 
Поред комплетне реконструкције пута Ћуприја – Сење, у наредном периоду биће започети 
и пројекти реконструкције водоводне мреже у граду, реконструкције болнице и новог моста 
на Морави. Очекује се почетак изградње великог атлетског комплекса и споменика кнезу 
Лазару. Ове године издвојили смо значајна средства за суфинансирање пољопривредних 
домаћинстава, а оно што радимо за апсолутно све житеље сеоских средина је системска 
изградња инфраструктуре. Континуирано улажемо у образовање, културу и спорт”, нагласио 
је у свом обраћању преседник општине Ћуприја Нинослав Ерић.
У уметничком делу програма наступили су ученици ШОМО “Душан Сковран” и оперски певач 
Борис Постовник.

“Остварење визије - изградња модерне Ћуприје, у којој ће живети задовољни грађани”, рекао  
председник  општине Нинослав Ерић 

Обележен 13. октобар, Дан општине Ћуприја

ПУТ КА ЦИЉУ
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Рођенданска журка за најмлађе
Рођенданска журка поводом Дана општине одушевила је најмлађе Ћупричане, 
али и све посетиоце спектакла који су на градском тргу приредили “Хаос 
аниматори”. 
Деца су са посебним одушевљењем испратила атрактивне наступе црвених 
вила, акробата са светлећим мачевима и ватреним куглама, ватрених жонглера 
и џинова на штулама, а посебна атракција био је диско-робот висок три метра, 
опремљен ласерима великог домета и украшен ЛЕД светлима, који је са децом 
ђускао уз познате диско нумере. 
Рођенданска журка не може да прође без рођенданске торте, која је била 
довољно велика да сви малишани пробају омиљену посластицу. 

Концерт за Дан општине
Више од два сата ћупријска публика уживала је у концерту групе “Сања Илић 
и Балканика”, који су приредили прави музички спектакл и подсетили публику 
на своје најпознатије хитове. На најлепши начин представили су део културног 
наслеђа и музике Србије, а публика је у глас певала хитове попут “Ђелем, ђелем”, 
“Не куни ме, не ружи ме мајко”, “Плава птица”, “Принцеза”...али и нумеру “Нова 
деца”, са којом се овај састав представио на прошлогодишњој песми Евровизије.
“Балканика” представља спој младости, искуства, љубави према музици, лепоте и 
бескрајног талента.” Овако је своју групу описао њен оснивач и вођа, Александар 
Сања Илић. “Балканика” окупља десетак познатих и талентованих музичара. Од 
свог оснивања константно развија препознатљив музички стил и оригиналан 
звук, који је комбинација светске музике и снажних ритмова Балкана, а свој 
репертоар стално допуњује и обнавља. По први пут од настанка групе продукција 
албума је обогаћена и мушким вокалом Младена Лукића, а предивне женске 
вокале носе Невена Стаменковић, Марија Бјелановић и Даница Крстић. Међу 
десетак познатих и талентованих музичара налази се и “наше горе лист”, трубач 
Александар Гајић. 
“Концертом у Ћуприји “Балканика” је затворила концертну сезону на отвореном 
и уједно прославила своје пунолетство”, рекао је Сања Илић. 

Представа “Хистерија”
Пред пуном салом Музичке школе ћупријској публици поклонили су се глумци 
Југословенског драмског позоришта у представи “Хистерија”. Ова помало горка 
комедија изазвала је на моменте грохотан смех публике, а осећај изгубљености у 
кошмару комада појачавали су светлосни ефекти, звук и фантастична усклађеност 
глумачке екипе која је ову представу до сада извела нешто мање од сто пута. 
Сусрет који се заиста догодио између два генијална ума, Сигмунда Фројда и 
Салвадора Далија у јулу 1938. године, послужио је као инспирација за текст Терију 
Џонсону, британском режисеру и драмском писцу. Режију представе потписује 
Иван Вуковић, док скоро деценију насловне улоге тумаче Младен Андријевић, 
Горан Јевтић, Сузана Лукић и Небојша Љубишић.
Одлична представа, фантастична глума и режија са пуно хумора, само су неки од 
коментара публике која је презадовољна напустила дворану. 

Одавање поште погинулим родољубима
Полагањем венаца и цвећа на споменик борцима страдалим у ослободилачким 
ратовима, почело је обележавање Дана општине Ћуприја. Венце су положили 
његова екселенција Мухамед Набхан, амбасадор Палестине у Републици Србији, 
представници општине Ћуприја, представници Војске и СУБНОР-а. 
“Захвални смо нашим прецима који су дали своје животе како би нама оставили 
слободну земљу, слободну државу и слободну Ћуприју. Ово није само наша 
обавеза, ово је леп гест свих генерација које долазе да одају почаст својим 
прецима на свим за историју важним датумима”, истакао је Нинослав Ерић, 
председник општине Ћуприја.
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ОТКРИВЕНА СПОМЕН-КОСТУРНИЦА 
У КРУШАРУ ПАРАСТОС И ПОЛАГАЊЕ 

ВЕНАЦА У ЋУПРИЈИ
Полагањем венаца на споменик палим 
борцима у ослободилачким ратовима од 
1912. до 1918. у центру града, Ћуприја је 
обележила стогодишњицу ослобођења у 
Првом светском рату. Венце су на споменик 
положили представници локалне самоуправе, 
а парастос за ослободиоце Ћуприје служило је 
свештенство Цркве светог Ђорђа. 

“Полагањем венаца на ово спомен-обележје 
са поносом се сећамо дана када је Ћуприја 
ослобођена и са пијететом и дужним 
поштовањем спомињемо пале борце, и на 
тај начин их чувамо од заборава знајући да су 
дали немерљив допринос слободи земље у 
којој живимо”, обратио се присутнима Милија 
Ђуричић, старешина Цркве светог Ђорђа.
Споменик палим борцима у ослободилачким 
ратовима од 1912. до 1918. подигнут је 1922. 
године у знак захвалности и сећања на грађане 
Ћуприје погинуле у балканским ратовима 
и Првом светском рату, a парастосу је том 
приликом присуствовао и краљ Александар 
I Карађорђевић. На споменику који је 1989. 
године проглашен за непокретно културно 
добро града налази се плоча на којој су 
исписана именa палих ратника, а на врху 
обелиска је скулптура орла. Ове године 
урађена је његова комплетна конзервација.  

Парастосом за српске војнике и 
откривањем спомен-костурнице у Цркви 
Светог пророка Илије у Крушару отпочело 
је обележавање сто година од ослобођења 
Ћуприје у Првом светском рату.  Црква 
Светог пророка Илије изграђена је и 
освештана 1938. године и има улогу 
спомен-костурнице из Првог светског 
рата, једне од свега пет те врсте у Србији.
“Први свештеник ове свете цркве записао 
је у летопису да у овој спомен-костурници 
почивају српски незнани војници који су 
дали своје животе на положајима пред 
Крушаром приликом одступања наше 
војске 1915. године. Од 1938. до дана 
данашњег прилаз овој спомен-костурници 
је био немогућ и није била доступна 
посетиоцима. По благослову његовог 
преосвештенства епископа браничевског 
господина Игнатија ми, њихови потомци, 
обновисмо данас почивалиште наших 
мученика који учинише оно што је 
најсветије пред Богом – положише животе 
за ближње своје и за отаџбину нашу”, 
рекао је отац Милорад, парох цркве у 
Крушару.
Обнова спомен-костурнице и њено 
отварање за посетиоце су иницијатива 
чланова црквеног месног одбора и 
мештана Крушара коју је подржала 
локална самоуправа, а овим чином 
општина Ћуприја одаје дужну пошту онима 
који су положили своје животе на бранику 
отаџбине, рекао је у свом обраћању Илија 
Пауновић, заменик председника општине 
Ћуприја.
“Пали су чувајући одступницу својим 
саборцима и народу 1915. у повлачењу 
према Албанији, а неки од њих 1918. 
приликом борби за коначно ослобођење 
Србије, Крушара и Ћуприје. Не знамо им 
имена, не знамо тачно одакле су, али 
знамо да од почетка почивају заједно, 
у истој земљи као браћа, јер они то и 
јесу – браћа по идеалима. Данас, сто 
година од њихове погибије, осамдесет 
година од освећења овог знаменитог 
места, и након више од шездесет година 
заборава, они поново почивају достојно 
у миру захваљујући њиховим поносним 
потомцима.”
Након службе свештенства црквене 
општине Ћуприја за настрадале родољубе 
овога краја, у порти храма Светог пророка 
Илије у Крушару приређен је пригодан 
културно-уметнички програм у ком су 
учествовали градски хор “Марги” и глумци 
центра за неговање традиционалне 
културе “Абрашевић” из Крагујевца.  

Обележен 25. октобар, Дан ослобођења Ћуприје у Великом рату

Свето место после осам деценија поново отворено

ЗНАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ЋЕ         СПАСИТИ СРБИЈУ
У дану ослобођења час историје, храбрости, патриотизма и                    људскости

Милунку Савић, хероину балканских и Великог рата                      на сцени оживела глумица Весна Станковић

У програму обележавања 100-годишњице 
ослобођења Ћуприје у Великом рату нашла 
се и представа “Милунка Савић”, у извођењу 
глумице Весне Станковић. Намера је била да 
се баш 25. октобра, на сам дан ослобођења, 
Ћупричани сусретну са највећом хероином 
балканских и Првог светског рата. Милунка 
је уз српску Енглескињу Флору Сендс 
обележила најсветлији део историје овог 
народа.
Весна је у Ћуприју дошла прехлађена и 
уморна, јер је колико претходне вечери 
стигла са далеког Исланда. На сцени се то 
није приметило. Играла је своју Милунку  
као да је премијера, а ни сама више не зна 
колико је пута била у њеној кожи и где је све 
наступала. Весна Станковић је глумица са 
сталним ангажманом у Југословенском

драмском позоришту и чланица театра 
“Балкан нови покрет”, који већ годинама 
успешно води са својим супругом. У Ћуприју 
је поново дошла да би нам честитала Дан 
ослобођења у Првом светском рату и са 
својом Милунком Савић још једном прошла 
голготу од балканских па све до краја Великог 
рата. Питали смо Весну зашто Милунка Савић 
и шта је привукло лику који до сада нико није 
играо?
“Фасцинирана сам била њеним ликом.  
Таква одважност, таква храброст, таква 
ментална снага у крхком телу, моћ да се из 
једног рата иде у други и из њега изађе као 
победник у сваком смислу, таква хуманост. 
Њу живот није мазио, али је уз свој спасила и 
многе друге животе, нарочито животе деце”, 
рекла је Весна Станковић.
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ЖРТВЕ НАШИХ ПРЕДАКА ОБАВЕЗУЈУ 
Ћуприја је у време Великог рата била центар Моравског округа у коме су се обрели или 
живели краљ Петар Први, др Арчибалд Рајс, Флора Сендс, др Семашко и многи други

Обреновића отворена је прва касарна за 
каваљерију, односно прва коњичка касарна 
која се и данас налази на истом месту, а 1911. 
отворена је и артиљеријска подофицирска 
школа. Од 80-их година 19. века у нашем 
граду је постојала и Окружна болница, која је 
добила нову зграду 1906.”
Ретки експонати, међу којима су оружје, 
војна униформа и предмети из свакодневног 
живота пред ћупријском публиком нашли 
су се добрим делом и захваљујући Дејану 
Мартиновићу, приватном колекционару из 
Ћуприје. 
“Највише скупљам милитарију, односно војне 
предмете из периода Краљевине Србије 
и Краљевине Југославије, а имам и пуно 
разгледница и фотографија из тог доба. Драго 
ми је што су организатори прихватили идеју 
да то изложе, како би Ћупричани видели део 
нашег културног наслеђа”, рекао је Дејан 
Мартиновић.  

Први светски рат представља највећи 
војни сукоб дотада забележен у историји 
човечанства у комe је учествовало 40 
земаља (од тога четири царевине), у 
коме је ангажовано 70 милиона људи под 
оружјем (од чега је 60 милиона војника 
дао европски континент), и за време ког 
су се догодила највећа разарања која је 
тадашњи човек могао да замисли. Србија 
је, имајући у виду укупан број становника, 
земља која је поднела убедљиво највише 
жртава: 1,2 милиона људи који су 
страдали од ватреног оружја, последица 
тифуса и других болести, или глади. Жртва 
коју су наши преци поднели итекако нас 
обавезује да је ценимо, као и слободу коју 
захваљујући њима данас баштинимо, речи 
су којима је Ненад Јовановић, директор 
Установе културе отворио изложбу 
“Ћуприја у Великом рату”.
“Желео бих да се захвалим свима који 
су учествовали у прикупљању грађе и 
обради података за ову изложбу, пре 
свега Удружењу потомака ратника 1912-
1920 из Параћина, затим Завичајном 
музеју из Јагодине, господину Душану 
Стаменковићу на саветима које нам је 
дао, и наравно највећем ћупријском 
колекционару Дејану Мартиновићу, без 
ког ова изложба не би била овако богата. 
Изложба “Ћуприја у Великом рату” има 
изражен едукативни карактер. Циљ нам је 
да поставку види што више деце и младих 
људи, како би се на прави начин упознали 
са историјом Ћуприје и Србије.”     
Ћуприја је била центар Поморавског 
округа са свим релевантним установама, 
у коме су се у неком тренутку током рата 

обрели или живели краљ Петар Први, др 
Арчибалд Рајс, Флора Сендс, др Семашко и 
многи други. Ово је први пут да на једном 
месту имамо оволико података о Ћуприји из 
тог периода, и изузетна ми је част што данас 
могу, након неколико месеци преданог рада 
да стојим овде пред вама и представим вам 
изложбу која заиста пуно говори о немалом 
значају који је наш град имао у време 
Великог рата, рекао је историчар Стефан 
Стаменковић, аутор изложбе. 
“Ћуприја је давне 1890. била оно што је 
Јагодина данас, центар тадашњег Моравског 
округа. Иако мала варош од свега 5100 душа, 
Ћуприја је имала све установе и институције 
од важности за њено функционисање. Што 
се тиче привреде, у њој је пред почетак 
рата радила једна велика фабрика, фабрика 
шећера коју су 1911. отворили Чеси који су 
овде живели. Ћуприја је била и гарнизонско 
место: 1837. године указом кнеза Милоша 
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Изложба “Ћуприја у Великом рату”

ЗНАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ЋЕ         СПАСИТИ СРБИЈУ
У дану ослобођења час историје, храбрости, патриотизма и                    људскости

највеће патње и страдања треба имати увек 
на памети: част, поштење, доброта, храброст, 
љубав према ближњима и према домовини. 
Поред свега, Милунка је знала да каже 
како ће “само знање и образовање спасити 
Србију”. Та порука је вечна.

Трагичан лик знамените Српкиње, од 
девојчурка у шињелу са именом Милун 
до “Мајке храброст” која је уз једно своје 
и троје усвојене деце још тридесетчетворо 
одгајила и извела на пут, никога не оставља 
равнодушним. Весна је препознала поруке 
које Милунка својом појавом носи и вешто 
их преточила у занимљиву монодраму, 
која се помно прати од почетка до краја. 
Милунка Савић је умрла 5. октобра 1953. 
године. У ратовима је девет пута била 
рањавана. Одликована је највишим 
орденима Србије и Француске. Радила је 
као чистачица у једном предузећу. Није 
јој било тешко. И ту је бранила свој народ. 
На крају своје животне исповести она 
каже: “И сутра, да неко нападне мој народ 
и земљу, зачас би ову метлу заменила 

пушком!”
Две жене су обележиле  Велики рат, 
Енглескиња Флора Сендс и Српкиња 
Милунка Савић.  Ћупријска публика је 
имала част да обе види на сцени. Поруке 
које су оне слале народу Србије у тренуцима 

Милунку Савић, хероину балканских и Великог рата                      на сцени оживела глумица Весна Станковић
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БОЉА ИНФОРМИСАНОСТ КЉУЧ ЗАШТИТЕ
Интернет је неодвојиви део наше свакодневице, било као средство 
за рад или медиј за забаву. Данашње генерације деце од поласка у 
школу имају додира са рачунарима и мобилним уређајима и једни 
су од најредовнијих корисника интернет сајтова и друштвених 
мрежа. Исто тако чине најрањивију популацију када је реч о бројним 
опасностима и непријатностима које прате онлајн комуникацију, и 
врло је важно да се што боље информишете како бисте могли колико-
толико да их заштитите, поручиле су едукаторке Националног контакт 
центра за безбедност деце на интернету при Министарству трговине, 
туризма и телекомуникација, које су за родитеље ученика ОШ “13. 
октобар” у холу ове образовне установе одржале презентацију на 
тему безбедности деце на интернету. 
“Нашим едукацијама је до сад присуствовало девет хиљада ученика 
и око четири хиљаде родитеља у школама широм Србије. Главна 
тема предавања су лоше стране интернета и начини заштите деце од 
њиховог првог контакта са интернетом и надаље, заштита профила 
на друштвеним мрежама и лозинки, заштита од педофила који 
их константно вребају и слично. У оваквим стварима најбитнија 
је сарадња школе и родитеља јер су презентације иначе добро 
посећене, али би број родитеља на њима могао и морао да буде 
већи”, каже Џенана Рудоња из Националног контакт центра за 
безбедност деце на интернету.  
Данашњи родитељи немају баш пуно времена за своју децу али 
морају да схвате да она живе у дигиталном свету. Деца су у већини 
случајева далеко информатички писменија, и зато је едукација 
родитеља на ову тему преко потребна. Родитељи исто тако морају 
да схвате да је у ситуацији када њихово дете има неки проблем који 
су они пријавили нашем центру, суштина да се тај проблем реши, а 
не да се негира и “гура под тепих”, наглашава Ивана Милошевић из 
Националног контакт центра за безбедност деце на интернету. 
“Деца јако добро баратају интернетом, много боље од својих 
родитеља, и баш зато што су сама у томе брзо и лако упадну у 
проблем. Родитељи се труде да их донекле испрате и контролишу 
али им тешко иде, а онда очекују да неко други реши њихов проблем, 

најчешће школа или ми. Углавном траже да обришемо неки садржај 
са интернета који им се не допада а односи се на њихово дете, попут 
неприкладних коментара или фотографија, иако то није могуће. Такође 
није похвално што када им тражимо да нам пошаљу слику екрана 
или линк профила са кога долази спорни садржај већина то никада 
не уради, а све само да би се то сакрило од других родитеља јер је 
уврежено да је срамота признати да имате такву врсту проблема.”   
Колегиница Ристић и ја, као школски психолог и педагог, на основу 
искуства из праксе закључиле смо да је оваква врста едукације 
неопходна нашим ученицима и њиховим родитељима, и на основу 
тога је израђен адекватан план активности, каже Јелена Пргомет, 
педагог у ОШ “13. октобар”. 

“Школски живот ученика је управо указао да су ово актуелни проблеми. 
Наравно да смо у школи имали одређених непријатности које се тичу 
употребе интернета и друштвених мрежа, и зато је школски тим за 
превенцију насиља израдио план мера у које спадају предавања за 
ученике и родитеље у сарадњи са релевантним институцијама.”
“Наша школа је ове године планирала бројне активности за родитеље 
на тему превенције насиља, па тако осим пројекта “Школа без насиља” 
чији смо део, учествујемо и у националној кампањи “Паметно и 
безбедно” са циљем да њих и њихову децу освестимо када је реч о 
дигиталном насиљу”, каже Анђела Ристић, психолог у ОШ “13. октобар”. 

У ОШ “13. октобар” одржана презентација о безбедности на интернету
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Данашња деца су далеко информатички писменија од својих родитеља и зато одрасли морају 
да се едукују како би их заштитили од бројних опасности, поручили предавачи 
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ОБЕЛЕЖЕНА СВЕТА ПЕТКА, КРСНА СЛАВА НАПРЕДЊАКА
локалним и парламентарним изборима. 
Та победа резултат је нашег одговорног 
понашања према грађанима и тежње да у 
наредном периоду квалитет живота у Ћуприји 
подигнемо на један виши ниво.У прошлости 
је у нашем граду дужи низ година вођена 
политика која није била у интересу и за добро 
локалне заједнице. Ми смо, без обзира на 
претходне политичке афинитете, пружили 
руку свима онима који су били вољни да 
приступе Српској напредној странци, како 
би се створио снажан реформаторски блок 
који ће све проблеме у нашој општини 
решавати заједничким снагама са нашим 
грађанима, и мислим да управо зато 
имамо велико чланство и велику подршку у 
Ћуприји.”Председник Ерић подвукао је да 
однос између политике Српске напредне 
странке и  грађана представља синергију 
која је потребна да би Ћуприја ишла напред, 
а изборни резултат је само логични продукт 
те синергије који локалној власти даје 
легитимитет да дела у корист свих њених 
становника.   

Општински одбор Српске напредне странке 
у Ћуприји обележио је своју крсну славу, 
Свету Петку. Читање молитве за свећење 
жита и славског колача у страначким 
просторијама обавио је старешина Цркве 
Светог Георгија у Ћуприји, протојереј 
ставрофор Милија Ђуричић у присуству 
истакнутих функционера и чланова Српске 
напредне странке, а након ломљења 
славског колача именован је и колачар за 
наредну годину, Илија Пауновић.“Свима 
бих пожелео добро здравље, пуно среће, и 
што је најважније, пуно слоге. За успешан 
рад једне странке врло је битно да 
будемо конструктивни. Многи од нас могу 
имати различита виђења по одређеним 
питањима, али морамо бити сложни када 
заузимамо став, јер само на тај начин 
можемо да дамо велике резултате. Српска 
напредна странка је на челу општине 
Ћуприја већ пет година, и за то време наш 
град је напредовао у готово свим областима: 
од здравства, школства, инфраструктуре, 
уређења јавних институција, социјалне 

заштите, па до услужних делатности и 
спорта.”       Председник ОО Српске напредне 
странке Нинослав Ерић честитао је свим 
члановима крсну славу и пожелео им много 
успеха у даљем раду, истакавши да је Српска 
напредна странка у Ћуприји 27. октобра 
ове године такође обележила један важан 
јубилеј – десет година постојања. 
“ОО СНС у Ћуприји је један од најјачих 
општинских одбора у Србији који је остварио 
најубедљивију победу на последњим 

Деценија постојања Српске напредне странке у Ћуприји
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Активности Народне библиотеке “Душан Матић”

Округли сто “Наркоманија” окупио је петнаестак предавача, 
представника релевантних институција који су присутнима - 
средњошколцима, студентима и колегама пренели своја искуства 
и знање, и дискутовали о проблему и унапређењу међусекторске 
сарадње у борби против наркоманије. Наркоманија је један од 
најважнијих јавноздравствених проблема који угрожава не само 
здравље појединца, већ и породицу, друштво, доводи до пораста 
криминала, делинквенције, и њему се мора приступити систематски 
и крајње озбиљно. Проблем наркоманије сагледан је са различитих  
аспеката, од историјских чињеница употребе опијата на простору 
Балкана, преко одговорности система и свих  друштвених институција, 
до последица које конзумирање опијата оставља како на појединца 
тако и на читаво друштво.
Округли сто отворио је директор ВМШСС из Ћуприје проф. др Христос 
Алексопулос, који је у први план ставио анагажовање школе да 
приближи студентима једну од најозбиљнијих болести зависности 
и искористио прилику да представницима Полицијске станице у 
Ћуприји уручи техничку опрему као мали допринос у борби против 
болести зависности, захваливши се на свему што раде у спречавању 
ширења наркоманије. 
“Један од тешких задатака полиције је борба против наркоманије 
јер су управо конзументи опојних дрога извршиоци најтежих 
кривичних дела. Закон је у том случају кристално јасан”, започео је 
своје излагање Зоран Марјановић, шеф криминалистичке полиције 
Полицијске станице у Ћуприји, нагласивши да последњих година ова 
јединица бележи успешне резултате у сузбијању наркоманије. Већина 
младих у Србији дрогу проба већ на крају основне и почетку средње 
школе. Као највећи утицај на младе да пробају дрогу Марјановић 
наводи идентификацију са друштвом, а како су млади у том узрасту 
недовољно упућени у последице употребе наркотика, лак су плен 

за дилере дроге. Марјановић се посебно осврнуо на чињеницу да се 
полиција све чешће суочава са употребом руфинола, познатијег као 
“дрога за силовање. 
Зависност је болест која одузима слободу, одузима дух, перспективу, 
а оно што је поражавајуће јесте да никада не можемо да код 
пацијената користимо термин “излечен” јер ова пошаст данашњице 
никада не мирује”, изјавио је др Александар  Вујошевић, специјалиста 
психијатрије Специјалне болнице за болести зависности у Драјзеровој 
у Београду. “У последњих неколико година постоји тренд пораста 
зависника нарочито код млађе популације те да адолесценти, каткад 
из чисте радозналости, жеље да се допадну у друштву или победе 
личну несигурност, крену да конзумирају дрогу. Алармантан је податак 
да се поред стандардних опијата све чешће појављује велики број 
нових дрога о којима се генерално мало зна, а које могу да изазову 
драматичне последице”, додаје др Александар  Вујошевић. 
Владица Божиловић, управник КПЗ Ћуприја, каже да се у затвору према 
зависницима примењује посебна методологија рада преко стручних 
профила са којима располажу, и да је њима омогућен равноправан 
боравак са свим осталим лицима која се налазе на одслужењу казне. 
Закључну реч на округлом столу посвећеном наркоманији дала је 
проф. др Славица Вучинић, начелница Националног центра за контролу 
тровања Војномедицинске академије, која је истакла да је за решавање 
проблема наркоманије потребно одлучније реаговање целокупног 
друштва, а пре свега оних коју учествују у образовању и васпитању 
деце јер су генератори ширења злоупотребе дрога и даље присутни.
Округлом столу су присуствовали представници Министарства правде, 
Правосудне академије, МУП-а, представници медицинских установа 
различитих специјализација, Високе медицинске школе струковних 
студија и центара за социјални рад са територије Поморавског округа.

ОДЛУЧНО У БОРБУ ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ
У Ћуприји одржан округли сто на тему наркоманије

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС 
“МОЈ ГРАД”
Надметање ученика основних школа у писању 
стихова и прозе које се традиционално 
организује уочи Дана општине Ћуприја и ове 
године је побудило велико интересовање, 
а према речима Љиљане Ђорђевић, 
директорке Народне библиотеке “Душан 
Матић, жири, који чине професори српског 
језика и књижевности, није имао нимало лак 
задатак. 
“Ове године смо млађе и старије основце 
раздвојили на две такмичарске категорије, 
чије су радове оцењивале Андреа Живић и 
Мирослава Аћимовић, професорке српског 
језика у Техничкој школи и Гимназији. Посао 
им је отежао број послатих радова којих је ове 
године било више него прошле, а чињеница 
да су у млађој категорији прогласиле два друга 
и два прва места говори да смо такмичење 
очигледно подигли на виши ниво.”    
Освајачима прва три места припала је част да 
публици у просторијама Народне библиотеке 
прочитају свој рад, а осим аплауза свако од 
њих награђен је књигом. У категорији од 
првог до четвртог разреда најбоље су биле 
Миа Мировић и Милица Јовановић из ОШ 
“Вук Караџић”, а међу старијим основцима 
Никола Милорадовић, ученик осмог разреда 
из ове школе.  

ПЕСНИЧКА ДРУЖЕЊА 
И ТОКОМ ОКТОБРА
Народна библиотека “Душан Матић” 
укључила се у обележавање Дечије 
недеље низом активности у чијем 
су зениту била деца, која су једни 
од највернијих корисника њених 
услуга. Поред дружења са најстаријим 
члановима библиотеке, са којима 
су разменили читалачка искуства, 
библиотека је организовала и дружење 
са дечијим песницима и пријатељима из 
удружења „Плава шкољка“ из Београда. 
Чланови удружења “Плава шкољка” 
чести су и драги гости Ћуприје, а ову 
прилику искористили су да се представе 
на најбољи начин и прикажу свету шта 
све знају и умеју, и науче нас лекцији 
о видљивости и толеранцији. Оваква 
дружења посебно су инспиративна 
за песнике, нарочито оне који пишу и 
стварају за децу, а прилику за дружење 
са најмлађим читаоцима овог пута 
имали су песници за децу проф. Јован 
Давидовић и Радислав Јовић.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ 
ДОБРИЛКЕ ПЕТРОВИЋ
У присуству великог броја пријатеља и 
поштовалаца, у Народној библиотеци 
”Душан Матић” промовисана је друга збирка 
поезије песникиње Добрилке Петровић, 
симболичног назива “Кључ живота”. 
Прву збирку, која је издата а касније и 
промовисана овде у библиотеци 2015. 
године, назвала сам “Латице живота”, и она 
је посвећена мојој породици. Један члан 
више није са нама, а књига која је данас 
пред вама, “Кључ живота”, посвећена је 
управо њему, каже Добрилка Петровић. 
Рецензију за збирку “Кључ живота” написао 
је књижевник Ненад Плавшић, који је 
приметио да ауторкина поезија гори у 
незадрживој ватри која спаја таленат и 
велико искуство, а димензија дубине, те 
великих превирања у срцу песникиње, 
доведена је готово до савршенства. 
Добрилка Петровић поручила је да већ 
вредно ради на песамама за трећу збирку. 
Добрилка  Петровић рођена је 1955. године у 
селу Бања Јошаница код Сокобање. Основну 
и Средњу економску школу завршила је у 
Нишу, а склапање брачне везе доводи је 
у Ћуприју. Данас је чланица Књижевног 
клуба “Душан Матић”, а прву књигу песама 
даровала је ћерки Виолети за 40. рођендан.
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пољопривреду општинске управе.
“Једна од мера је подршка пчеларима 
за набавку кошница, топионика за восак 
и електричних и  ручних центрифуга у 
максималном износу од 35 000 динара 
по кориснику, а у оквиру промотивних 
активности организоване су посете Сајму 
пољопривреде и Међународном пчеларском 
сајму. Сарадња са државним институцијама 
и локалном самоуправом допринеће да 
се број пчелара на локалу повећа, што је 
наш главни циљ”, рекао је Милан Николић, 
председник Друштва пчелара “Раваница-
Немања” из Ћуприје. 
“На територији општине Ћуприја има око 
200 пчелара, од чега су 60 чланови друштва. 
Према расположивим подацима има око 
1400 регистрованих кошница, а наш циљ је 
да у наредном периоду омасовимо друштво 
и урадимо попис свих држалаца пчела како 
бисмо то прилагодили свим законским 
прописима”, додао је Николић. 
Друштво пчелара “Раваница-Немања” 
до сада је организовало многобројне 
активности које су за циљ имале промоцију 
пчеларства, које захваљујући добрим 
теренима за пашу може бити веома  уносно 
занимање у локалној средини. 

Друштво пчелара “Раваница-Немања” из 
Ћуприје одржало је ванредну скупштину 
и још један у низу састанака на коме су, 
поред чланова новоформираног друштва, 
присуствовали и представници Сектора 
за привреду и пољопривреду општине 
Ћуприја и др Родољуб Живадиновић, 
председник Савеза пчеларских 
организација Србије. 
На састанку је било речи о плановима 
за унапређење ове привредне гране 
на локалу и позитивним ефектима које 
је донело уједињење два ћупријска 
пчеларска удружења у једно.
“Драго нам је што су ћупријски пчелари 
препознали бенефите уједињења јер ће 
на овај начин лакше моћи да наступе и 
код локалне самоуправе за одређена 
подстицајна средстава, а као једна од 
230 пчеларских организација - чланица 
Пчеларског савеза Србије, утичу на 
решавање многобројних проблема са 
којима се пчелари у Србији суочавају”, 
каже др Родољуб Живадиновић, 
председник Савеза пчеларских 
организација Србије. “Највећи проблем је 
пласман меда. Из године у годину откупне 
цене меда које су нудили откупљивачи 

биле су мање од оних које је реално могуће 
постићи на тржишту. Зато смо се и одлучили 
да заједничким средствима изградимо 
сопствени погон за пласман меда у Рачи, 
који ће у рад бити пуштен у току наредне 
године. Пчелари се све чешће суочавају 
са проблемима тровања и крађе пчела, а 
Савез пчеларских организација Србије у 
сарадњи са државним институцијама ради 
на припреми и усклађивању законских 
прописа како би сви проблеми пчелара 
системски били решени у што краћем року”, 
додао је др Родољуб Живадиновић.

“Општина Ћуприја кроз програм 
подршке спровођења пољопривредне 
политике руралног развоја и ове године 
је предвидела инвестициона средстава 
за помоћ пчеларима”, рекла је Татјана 
Зејак, координатор групе за привреду и 

САРАДЊОМ ДО УСПЕХА
Одржана ванредна скупштина Друштва пчелара “Раваница-Немања” 

На територији општине Ћуприја има око 200 пчелара, од чега су 60 чланови друштва. Према 
расположивим подацима око 1 400 је регистрованих кошница. Циљ је омасовљење друштва, попис 
свих држалаца пчела и  њихово прилагођавање законским прописима – речено је на састанку
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бројка од око 190 паса сасвим задовољавајућа 
и да је квалитет присутан.
Тешко је набројати све расе паса које су 
продефиловале ринговима у Моравском 
парку. Лепа слика је отишла у свет, као 
позивница за наредну годину.

“Пас је најбољи човеков пријатељ”, ова 
стара изрека потврђена је безброј пута. У 
то смо се још једном уверили на изложби 
паса свих раса, која је одржана као пратећи 
програм обележавања 13. октобра, Дана 
општине Ћуприја. Кинолошко друштво 
“Ада” као организатор и општина као 
покровитељ, на заједничком послу 
презентације шта Ћуприја има и може. 
Најважније овога пута било је угостити 
велики број паса и њихових пратилаца из 
земље и иностранства. Гошћа из Италије 
и њен пас однели су победу и отишли 
задовољни из Ћуприје, али не само због 
тога. Овде су видели нешто ново, мало 
другачије и кажу да ће доћи поново.
Кинолошко друштво “Ада” организовало 
је и обуку за мале водиче паса. Хармонија 
између водича и животиње је пола посла 
у рингу. Ови мали људи се уче томе. 
Међутим, немогуће је било какав резултат 
остварити ако се не воле животиње, кажу 
и мали водичи и њихова инструкторка.
Председник кинолошког друштва “Ада” 
Милан Милановић каже да је задовољан 
изложбом. Посетиоци, пак, говоре о 

амбијенту који их је пријатно изненадио.
Ток изложбе пратио је Кинолошки Савез 
Србије, који је у Ћуприју послао делегата 
Љубишу Николића. Он каже да је могло и 
више паса бити с обзиром на то какви су им 
услови презентовани у Ћуприји, али да је 

ПРВИ ПУТ ОБУКА ЗА МАЛЕ ВОДИЧЕ 
Изложба паса “ЦАЦ Ћуприја 2018”

Моравски парк идеално место за овакве приредбе, сагласни и гости и домаћини
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енергетски ефикасну спољну столарију 
и користе застареле системе грејања са 
неефикасним котловима  на лож-уље које 
спада у скупе енергенте. Захваљујући јавном 
позиву Министарства рударства и енергетике 
ћупријска Гимназија је добила средства 
за унапређење енергетске ефикасности 
постављањем фасадне изолације, а у 
наредном периоду сукцесивно ће на ред доћи 
и остале школе.”  
Важан део унапређења енергетске 
ефикасности лежи у кориговању навика у 
располагању енергијом, а ова и сличне обуке 
представљају први корак јер нас уче како 
да остваримо уштеду у оквиру постојећег 
система, путем домаћинског коришћења 
објеката, закључио је Жељко Џелатовић.

У организацији Привредне коморе Србије 
и Немачке организације за међународну 
сарадњу ГИЗ, а у партнерству са општином 
Ћуприја,  у камерној сали Музичке школе 
“Душан Сковран” одржана је прва у низу 
обука на тему енергетске ефикасности 
намењена домарима у предшколским и 
школским установама. Семинар у Ћуприји 
похађало је 12 домара запослених у ПУ 
“Дечија радост”, основним, средњим и 
музичким школама, а задатак стручних 
предавача био је да полазнике тренинга 
упознају са основним принципима 
рационалне употребе енергије у школама 
и вртићима у циљу уштеде, побољшања 
квалитета услова боравка у овим јавним 
установама и мењања свести о важности 
заштите животне средине.
“Ова обука је део пројекта Немачке 
организације за међународну сарадњу 
намењеног повећању енергетске 
ефикасности у јавним зградама путем 
едукације домара о облицима одговорног 
понашања којим се постиже уштеда енергије. 
Суштина је да домари, које уствари можемо 
посматрати као домаћине јавних објеката, 

кроз ова предавања утврде постојеће и 
стекну ново знање о рационалној употреби 
енергије”, каже Марија Стојановић, стручни 
сарадник у Регионалној привредној комори 
Крагујевац.

Ћуприја је једна од првих општина у 
којима је организована ова врста тренинга, 
који апострофира обучавање домара за 
остваривање енергетске ефикасности 
неинвестиционим мерама. Општинска 
управа интензивно ради на поправљању 
енергетске слике у свим јавним објектима, 
а прве на списку су зграде школа, каже  
Жељко Џелатовић, енергетски менаџер 
општине Ћуприја.
“Ради се о старим објектима који немају 
одговарајућу термичку изолацију, немају 

ДОМАЋИНСКО ПОНАШАЊЕ ДОНОСИ УШТЕДУ
Одржана прва обука за домаре о енергетској ефикасности

Семинар је део пројекта Немачке организације за међународну сарадњу о повећању енергетске 
ефикасности у јавним зградама
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Најстарији чланови Ловачког удружења 
“Морава” традиционално су отворили 
сезону лова на фазана и зеца. Њих тридесетак 
изашло је на терене око новог железничког 
моста и показало да још увек има сигурну 
руку и добар поглед. Било је улова и ловачке 
среће. “Удружење броји преко 400 чланова, 
од чега 56 има преко 70 година”, каже Милан 
Пецић, председник ћупријских ловаца. 
Наше ловно подручје је богато и ниском и 
високом дивљачи. Ми се трудимо да тај број 
одржавамо, али и повећавамо колико нам 
могућности дозвољавају, све у складу са 
законом и прописима. Зато ми не бринемо 
да ли ћемо нешто уловити, јер смо на ове 
терене пустили преко 200 комада фазанске 
млађи. Зна се шта је и колико дозвољено за 
рекреативни и комерцијални лов”, нагласио 
је Пецић.
И док смо ми разговарали чуо се пуцањ. 
Верни Миланов пас први је дотрчао до улова 
и апортирао свом газди. “Упуцан је фазан 
(петао) који је изведен у пољу”, објашњавао 
нам је Пецић о каквом се улову ради. 
На питање шта ће бити са уловљеним 
фазанима председник удружења је 
одговорио како је традиција да се 
члановима који нису више у могућности 
да лове однесе одстрељена дивљач. “На 

тај начин ми их симболично награђујемо 
за успешан почетак ловне сезоне”, рекао 
је Милан Пецић, председник Ловачког 
удружења “Морава”. 

У пољу, на отварању сезоне, најстарији је 
био седамдесетдеветогодишњи Александар 
Стајић, познатији као Чантра. Он са 
ловачком пушком другује од 1964. године. 
Каже:“Хвала Богу, има ко ће да је наследи.” 
И он је уловио једног фазана.
Ћупријски ловци су међу најцењенијима у 
поморавском крају. Одржавају своје ловно 
подручје и брину о њему. Имају где да лове 
и шта да улове, а колико је важно дружење 
и поштовање најстаријих чланова и љубав 
према природи, говори и чињеница да 
је неколико ловаца на терен изашло без 
оружја, само са псима. До новог дружења, 
“добар поглед” ћупријски ловци.

ДОБАР ПОГЛЕД И СИГУРНА 
РУКА ЈОШ СЛУЖЕ

Најстарији ловци отворили сезону лова на фазана и зеца

РПГ

У Општој болници реновирана су одељења 
гинекологије и породилишта. Средствима 
ресорног министарства завршено 
комплетно кречење просторија, санација 
мокрих чворова, замена унутрашње 
столарије и репарација намештаја. Према 
речима др Ивана Милојевића, помоћника 
директора Опште болнице за медицинска 
питања, у тако сређене просторије биће 
унети дијагностички апарати који су 
недавно стигли из донације. За  време 
санације одељења гинеколошки прегледи 
несметано су били обављани у амбуланти 
у приземљу, а пацијенткиње су смештане у 
породилишта у Јагодини и Параћину.

“Требало је много времена да прође, чак 
више од 20 година, да коначно на ред дође 
и реновирање ова два важна одељења у 
Општој болници”, рекао је доктор Иван 
Милојевић. Он је изразио наду да ће 
се са побољшањем квалитета услуга 
дијагностике и смештаја пацијенткиња и 
будућих мајки, у скоријој будућности више 
деце рађати у ћупријском породилишту.

КОРАК НАПРЕД 
У ПРУЖАЊУ 
УСЛУГА 

Током октобра реновирана 
су одељења гинекологије и 
породилишта
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који је више награда и признања добио, који 
је утицао на развој многих младих музичара 
и који је више дао виолини и публици од 
Јована Колунџије.”
Исувише је кратак овај текст да би у њега 
стала биографија Јована Колунџије, али у 
биографији младог Јована Митровића из 
Ћуприје, ученика Школе за музичке таленте, 
писаће да је на почетку каријере свирао са 
својим много познатијим имењаком. Са 
маестром Колунџијом наступио је и млади 
пијаниста Никола Зарингер.

Велика турнеја виолинисте Јована 
Колунџије по градовима Србије кренула 
је из Ћуприје и Школе за музичке таленте. 
Каква част за град и школу, која је 
изнедрила безброј врхунских уметника на 
гудачким инструментима. 
Маестро Колунџија није желео помпу, није 
желео публицитет, желео камерну салу 
и много одабране публике, баш онакве 
какву чине мали - велики уметници Школе 
за музичке таленте, њихови професори, 
и понеки обожавалац славног музичара. 
Био је то свејеврстан час виолине, а 
бољег и познатијег професора од Јована 
Колунџије није било. Како рече професор 
Божидар Радосављевић, Јован Колунџија 
нам је учинио велику част. “Ово је посебан 
дан за нашу школу, јер у Србији нећете 
наћи човека који дуже другује са својим 
инструментом на врхунском нивоу, који је 
више наступао по земљи и диљем света, 

МАЕСТРО ЈОВАН КОЛУНЏИЈА 
У ЋУПРИЈИ

Наступ великог уметника у Школи за музичке таленте

УЗДИГНИ СЕ НАКОН МОЖДАНОГ УДАРА
29. октобар, Светски дан борбе против можданог удара

бол је био још јачи. Решио сам да завршим са 
ручком јер смо требали ићи за Крагујевац код 
таште на славу (Свети Аранђел). За столом сам 
родитеље упитао где су ми деца, на шта су они 
одговорили да су са моје десне стране. Тада 
сам схватио да не видим да десно око. Бол у 
глави је тада за мене добио другу димензију 
и решио сам да што пре одем до лекара. Још 
увек не схватајући шта ми се дешава одевезао 
сам се некако до болнице где су ме примили, 
прегледали и одмах хитно упутили за Београд. 
Након неког времена у колима хитне помоћи 
губим свест. Следеће чега се сећам је буђење 
сутрадан у Клиници за неурохирургију 
Клиничког центра у Београду.
У Београду сам био од 21.11.2017, оперисан 
сам 29.11.2017. године, а враћен у Ћуприју 
6.12.2017. године. Установљено је да је код 
мене мождани удар настао као последица 
генетике, и урођеног проблема са крвним 
судовима главе. 
Сада се осећам скоро као да се ништа није 
догодило, након четири и по месеца сам се 
вратио на посао, једино имам проблеме са 
читањем – спорије читам, али осећам да се 
то свакодневно поправља. Могу самостално 
да бринем о себи, и трудим се да обављам 
активности које сам радио и пре. Највећа 
мотивација за опоравак ми је породица, деца 
и супруга, а највећу подршку су ми пружили 
супруга и пријатељи.
Опоравак је могућ уколико се не предајете и 
уколико сте упорни у томе, код неког пре, код 
неког касније, али је битно да се НЕ ПРЕДАЈЕТЕ. 
Уз ово што сам навео желим да нагласим да су 
брза реакција и одлична процена неуролога, 
др Ивана Милојевића и особља Ургентног 
центра ћупријске болнице, као и искуство 
др Владе Јовановића и његовог тима на 
Клиници за неурохирургију Клиничког центра 
у Београду, допринели томе да Вам се сада 
обраћам са поруком да се 
НИКАДА НЕ ПРЕДАЈЕТЕ!”

Мождани удар може се десити било коме, 
али су побољшање и опоравак могући уз 
адекватан третман и подршку породице и 
пријатеља. Неопходна је и огромна количина 
воље и мотивације за опоравак која се црпи 
из породичне подршке. Осим тога, на свима 
нама је обавеза да максимално помогнемо 
људима који су доживели мождани удар 
колико год можемо да им то не заустави 
живот. Треба разумети да је опоравак након 
можданог удара маратон, а не спринт. 

“Уздигни се након можданог удара”, управо 
то је слоган глобалне кампање за 29. октобар, 
Светски дан борбе против можданог удара .

Делови текста преузети са сајта mozdaniudar.
org 

У Србији више од 20 хиљада људи 
годишње доживи мождани удар. Светска 
истраживања на глобалном нивоу 
предвиђају још фаталније тенденције. Али 
шта када се мождани удар ипак догоди? 
Изненада осетите да не владате својим 
телом, руке нису ваше, не можете устати, 
не владате говором, не разумете најбоље 
шта вама говоре, вид се замути или уопште 
не видите. Као да неко други влада вама. 
Да ли то мора бити крај?
Прича Предрага Милеуснића, младог 
наставника физике из Ћуприје, веома је 
инспиративна. Он је доживео мождани 
удар и опоравио се. 
“Зовем се Предраг Милеуснић, из Ћуприје 
сам, и имам 40 година. Имам двоје деце. 
По професији сам наставник физике у 
основној школи “Ђура Јакшић” у Ћуприји. 
Од неких фактора ризика поменућу 
пушење које сам оставио недељу дана пре 
него што сам доживео мождани удар. Имао 
сам повремене главобоље у потиљачном 
пределу, које су знале бити толико јаке да 
нисам могао да спавам, па ни да лежим. 
Морао сам устајати, везивати мараму на 
главу, хладити врат водом и ледом. Глава 
ме никада није болела никако другачије 
осим потиљачно. Са притиском никада 
нисам имао проблема, чак ни када ми се 
то десило Притисак ми је мерен стално и 
увек је био у границама нормале. Иначе, 
пре мог рођења, од можданог удара је 
у осмој години живота умрло прво дете 
мојих родитеља. То је било 1974. године. 
Без обзира на све, нисам ни могао да 

претпоставим шта ће ми се догодити. 
Освануо је 21. новембар 2017. године. 
Дан као и сваки други. Ујутру сам отишао 
на посао, одрадио часове и дошао кући. 
Отишао сам до купатила да оперем руке и 
тада осетио страшан бол у потиљачном делу 
са леве стране, као да ми је неко забио нож 
у главу. Усправио сам се и сишао у приземље 
куће, у трпезарију, да ручам са децом и 
родитељима који су их чували пре подне, 
али бол није престајао. Помислио сам да ме 
само боли глава и попио бруфен. Како бол 
није престајао пар минута касније сам решио 
да прилегнем, међутим, у лежећем положају 

ФОТО: Приватна архива

Прича младог наставника који је доживео и победио мождани удар



ДА СЕ ПОДСЕТИМО... 
Око 15.г. п.н.е. Римљани су заузели 
област Мораве. Са собом су донели 
своју културу и цивилизацију. Ћуприја 
је у то доба била прилично насељена 
и била је најважније римско насеље 
Horreum Margi, на путу Viminacium-
Naissus (Костолац-Ниш). Насеље је 
представљало главни привредни, 
трговачки, саобраћајни, стратегијски 
центар, као и центар за израду оружја и 
највеће складиште жита, по чему је град 
и добио име Житница Мораве. 
Ћуприја је такође била највеће градско 
насеље Горње Мезије, али њена 
најважнија карактеристика је то што 
се налазила на месту где је био главни 
прелаз преко Мораве, на коме су 
Римљани направили зидани мост. У том 
периоду кроз Ћуприју је пролазио један 
од главних римских путева – Via militaris. 
У самом центру постоји налазиште 
римског града Horreum Margi. На месту 
данашње касарне пронађене су многе 
ископине из тог периода, као што су 
новац, водовод, саркофази, и камена 
табла са натписом Horreum Margi. Град су 
у петом веку срушили Хуни, а век касније 
обновио га је римски цар Јустинијан 
Први. 
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РАДИОНИЦА “ТАЈНЕ КОВАЧКОГ ЗАНАТА” 

РПГ

Повратак у прошлост

Наше две институције остварују врло лепу и 
плодоносну сарадњу, што је и видљиво на 
основу заједничких активности, каже Новак 
Новаковић, директор музеја “Хореум Марги-
Равно”. 
“Из сарадње везане за Ноћ истраживача 
коју је Завод за заштиту споменика водио 
за територију Поморавља, а музеј “Хореум 
Марги-Равно” био учесник и партнер пројекта, 
родила се идеја да археолошку радионицу 
“Тајне ковачког заната”, која се ранијих 
година реализовала у оквиру поменуте 
манифестације, организујемо за ћупријску 
децу. У гостима су нам били чланови “Научног 
клуба” из Крагујевца, које смо упознали са 
историјом Ћуприје и археолошким радовима 
на локалитету Хореум Марги.”      
Циљ радионице “Тајне ковачког заната”, поред 
оног едукативног, је и предочавање значаја 
Ћуприје кроз векове школској популацији, 
будући да се ради о најстаријем граду у 
Поморављу, сложни су организатори. 

На платоу испред музеја “Хореум Марги-
Равно” одржана је радионица под називом 
“Тајне ковачког заната”. Захваљујући 
сарадњи градског музеја у Ћуприји и Завода 
за зашиту споменика културе Крагујевац, 
ученици основних и средњих школа из ова 
два града имали су прилику да се упознају 
са начином на који се још од периода 
праисторије обављала ковачка делатност. 
Ово је метода која се због своје 
непрактичности чак и у најнеразвијенијим 
деловима света од пре две деценије 
више не примењује, јер је своје место 
уступила индустријализацији. Ипак, драж 
експерименталне археологије и оваквих 
демонстрација лежи у томе да млађим 
узрастима на практичан начин приближимо 
културно наслеђе историје човечанства, 
каже Милош Нешовић, координатор 
радионице. 
“Показали смо им ковачку ватру која је 
блиска технологији из гвозденог доба и 

основни ковачки алат попут мехова за 
распиривање пламена, малог наковња, 
чекића и кљешта. Суштину ковања по 
овој методи чинила је управо ватра и 
мехови помоћу којих, како се то каже, 
“хранимо” гориво (као што је рецимо 
ћумур) довољном количином ваздуха да 
би могла да се постигне радна температура 
за обраду и обликовање метала – зависно 
од врсте челика између 800 и 1000 степени 
Целзијуса.”    

Испред музеја “Хореум Марги-Равно” деци приказан поступак ковања гвожђа

НОВИ – СТАРИ ГРАД ХОРЕУМ МАРГИ
Настављени археолошки радови на локалитету североисточне куле

Простор из музеја “Хореум Марги-Равно” из 
дана у дан постаје све уочљивији. Сви знају 
да се ту налазе остаци римске североисточне 
куле, која је синоним старог града и будући 
симбол Ћуприје. Захваљујући Заводу за 
заштиту споменика културе из Крагујевца, 
музеју и општини Ћуприја, ресорно 
министарство је одобрило средства чиме 
су настављени давно започети радови на 
откопавању римске утврде, на самој обали 
реке Раванице.
Представници Републичког завода за заштиту 
споменика културе из Београда посетили су 
локалитет Хореум Марги, како би се лично 
уверили у напредовање археолошких 
радова на остацима североисточне куле 
римског града, започетих пре око две 
недеље. На лицу места их је дочекала екипа 
Завода за заштиту споменика из  Крагујевца, 
по чијем пројекту се радови изводе, и 
Новак Новаковић, директор музеја “Хореум 
Марги-Равно”. 
“У овом тренутку отварамо унутрашњу 
страну бедема. Овај простор биће спуштен 
до свог оригиналног нивоа из античког 
периода, и тада ћемо установити првобитну 
висину тла. Наредни корак је израда пројекта 
за конзервацију локалитета, а за две 
године, ако Бог да, почеће реконструкција 
куле, у сарадњи са Републичким заводом 
за заштиту споменика”, рекао је Марко 
Грковић, директор Завода за заштиту 
споменика културе из Крагујевца.
“Радови се одвијају задовољавајућом 
динамиком. У томе нам у великој мери 
помаже КПЗ “Ћуприја”, који је пружио 

логистичку подршку у људству. Делови 
бедема се полако али сигурно помаљају 
и сада имамо много више података о 
њему. Планирамо да овде на локалитету 
организујемо неколико  радионица за децу, 
коју ћемо на један занимљив начин упутити 
у тајне археолошке делатности”, објашњава 
Марија Каличанин Крстић, археолог Завода 
за заштиту споменика Крагујевац. 

Она је напоменула да ће археолошки радови 
на бедему североисточне куле града Хореум 
Марги трајати најмање још три недеље, 
након чега следи обрада материјала у 
смислу анализе керамике и конзервације. 
“Идеја је да се сав конзервирани материјал, 
који остаје у музеју “Хореум Марги-Равно”, 
презентује јавности чим се стекну услови за 
то, а надамо се да ће, на основу садашњих 
резултата, наредне године истраживања 
бити настављена”, очекује Марија 
Каличанин Крстић.     



ЗАНИМЉИВОСТИ
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ИЗЛОЖБА ЗА ДАН ОПШТИНЕ
Ћупријски предшколци приредили су у парку у центру града изложбу радова “Мом граду 
на дар”, насталих поводом Дана општине. Полазници припремних предшколских група из 
свих градских и сеоских вртића уз помоћ васпитача и родитеља кроз ликовно стваралаштво 
– цртеже, аквареле и макете приказали су своје виђење родне Ћуприје.
Наша деца су била врло креативна и испољила маштовитост приликом испуњавања овог 
задатка, и заиста морам да похвалим њихове радове. При изради макета су им помагали 
васпитачи и родитељи, док су слике и цртеже радили самостално, а приметно је да по 
правилу на радовима приказују оно што је аутентично из њиховог непосредног окружења, 
каже Снежана Илић, директорка ПУ “Дечија радост”. 

МИНИ СПОРТСКЕ ИГРЕ
ПУ “Дечија радост” у активности за Дан општине Ћуприја уврстила је и спортске игре 
одржане у Хали спортова “Ада”. Главни актери и овога пута су били предшколци, који су 
демонстрирали спретност на девет полигона, који су одабиром реквизита и постављених 
задатака конципирани тако да се темеље на природним облицима кретања као што су 
ходање, пузање и ваљање. Мини спортске игре организоване су у сарадњи са Спортским 
савезом Ћуприје.   

КРОС ПРЕДШКОЛАЦА
“Један од наших најважнијих задатака је да деци од првог дана боравка у установи усађујемо 
љубав према спорту и физичкој култури уопште. Зато у склопу редовних активности сваке 
године обавезно организујемо јесењи крос припремно предшколских група”, каже Снежана 
Илић, директорка прешколске установе “Дечија радост”. 
Неки од 200 малишана, колико их је трчало јесењи крос, учествовали су и на недавним 
уличним тркама. Гледајући како се под њиховим ногама диже прашина на атлетској стази 
градског стадиона, све више смо уверени да ће за коју годину неко од њих можда трчати 
тартан стазом на овом истом месту, али на много значајнијем такмичењу.

МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО
Под слоганом “Моје је право да живим срећно и здраво” обележена је Дечија недеља 
2018. Многобројне активности у вртићима ПУ “Дечија радост” започеле су “Микијевом 
играоницом”, односно дружењем малишана са мађионичарем и Дизнијевим јунацима у 
вртићу “Бамби”. Поднаслов овогодишње манифестације био је “Одрастање без насиља”.
У вртићу “Шећерко” одржане су “Ликовне играрије”, у вртићу “Невен” на програму је била 
“Шеширијада”, док је у вртићу “Лептирић” приређен концерт “Деца деци” -  гостовање деце 
из Школе за музичке таленте. У вртићу “Полетарац” у Мијатовцу настављена је сарадња са 
ОШ “13. октобар” и одржана креативна радионица. 

АКТИВНОСТИ ПУ “ДЕЧЈА РАДОСТ”
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ХУМАНИСТА НА БИЦИКЛУ
Елпис Хрисовергис: “Кренуо сам у потрагу за добрим и љубазним људима и нашао сам много таквих”

великом броју људи се свидела идеја и 
пружили су подршку организацији. Друштвене 
мреже су веома корисно средство за промоцију 
хуманитарних акција, али и за зближавање 
људи, захваљујући томе сам, између осталог и 
дошао у контакт са мојом домаћицом овде у 
Ћуприји, докторком Драганом Живковић, каже 
Елпис Хрисовергис.  
“Моје прво путовање бициклом је било од 
Лондона до Атине, трајало је 35 дана  и тада 
сам сакупљао новац за једну малу клинику 
у Грчкој у којој се лече деца оболела од рака. 
Након тога сам ишао од Истанбула до Крита  
и тих 220 километара сам прешао како бих 
набавио 100 инвалидских колица за децу. 
Овога пута је реч о социјалном експерименту, 
не возим због новца већ због љубазности. То 
сам урадио махом зато што стално чујемо 
лоше приче о ратовима, пљачкама, томе како 
се људи међусобно убијају...и рекао сам себи: 
нема шансе да на овом свету постоје само 
лоши људи. Кренуо сам у потрагу за добрим и 
љубазним људима и нашао сам много таквих.”

Елпис Хрисовергис је 29-годишњи 
економиста из Атине, чији је живот 
у протеклих пет година обележио 
хуманитарни рад у Африци, Азији и 
Европи. Међутим, та чињеница - да је, иако 
припадник врло прагматичне струке, курс 
потпуно преусмерио ка помагању другима, 
не би привукла пажњу шире јавности 
Старог континента да није његовог верног 
двоточкаша. Пре две године Елпис је дошао 
на идеју да путујући бициклом по Европи 
сакупља новац за различите хуманитарне 
акције и тако подигне друштвену свест о 
многим проблемима. Током треће овакве 
туре, ишавши од Будимпеште до Атине, пут 
га је довео и до Ћуприје, где се на кратко 
зауставио како би са екипом “Поморавског 
гласника” поделио своје утиске.
“Последње две године сам возио бицикл по 
Европи како бих сакупио новац за различите 
хуманитарне циљеве и зато сам основао 
организацију “Weeling to help”, чији је назив 
приликом изговора игра речима “бити 

вољан” и “возити бицикл”. Временом нам се 
прикључило пуно људи и сада спроводимо 
многе пројекте у Грчкој и другим земљама. 
Ово путовање је део пројекта “Калосини”, 
што на грчком значи љубазност. Кренуо сам 
пре осам дана из Будимпеште и план је да 
возим све до Атине без буџета, зависећи 
потпуно од љубазности других људи. Ради 
се о социјалном експерименту кроз који 
желим да видим да ли људи могу да буду 
љубазни и нађу се једни другима у невољи 
без материјалне користи.” 
Моје претходне две вожње су биле 
хуманитарне и протекле су врло успешно, 

Млади Грк помаже оболелој деци 

РПГ



него добро. Посебно ми је драго што је 
судија са листе Прве лиге.Млад је, рођен 
је 1993.године, и ако овако настави да суди 
не видим разлог да већ у децембру не 
напредује до Супер лиге”, рекао је Славиша 
Кокеза, први човек ФСС.

Сви су се сложили да овај дечко заслужује 
да суди Супер лигу Србије,а Ћуприја би 
имала двојицу судија на овој листи.
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ВОЛИМ ДА ТРЧИМ У ЋУПРИЈИ
“Све трке у Ћуприји су тешке али ја волим 
да трчим овде. Дивно се осећам јер сам у 
кругу пријатеља и увек се лепо проведем. 
Хвала Драгану Здравковићу и општини 
Ћуприја на организацији овог важног 
такмичења за домаћу атлетику”, рекао 
је након трке победник Елзан Бибић, 
атлетичар из Новог Пазара. 
Друго место заузео је Кенијац Нелсон 
Черотич, док је трећи на циљ стигао 
Бугарин Иво Бавабанов. Куриозитет је да су 
и четврто и пето место заузели атлетичари 
из Бугарске, које је у Ћуприју довео чувени 
Евгениј Игњатов, некадашњи првак Балкана 
и велики пријатељ Драгана Здравковића. 
Игњатов је рекао да је почаствован 
позивом Драгана Здравковића и захвалан 
што су његови атлетичари могли да трче на 
овако престижној трци.
“Ћуприја је атлетска мека”, рекао 
легендарни Дане Корица. “Овде се сви 
осећамо као код куће”,  потврдио је проф. др 
Марцел Вучетић, гост из Кутине. “Драго ми 
је да сам поново у Ћуприји, где сам провео 
три прелепе године”, поручио је Борислав 
Перица, који је стигао из Задра. Џони Ковач 
је већ неколико година Ћупричанин, а 
Драгутин Топић није могао да одбије позив 
свог идола Драгана Здравковића да дође у 
Ћуприју и буде промотер 73. уличне трке.  
Још један човек је од прошле године 
Ћупричанин. То је Слободан Бранковић, 
директор Атлетског савеза Србије и 

потпредседник Балканске атлетске 
федерације. Њему је звање почасног 
грађанина Ћуприје додељено прошле 
године, али због спречености није могао да 
дође и прими кључеве града. Признање му 
је на 73. уличној трци уручио председник 
општине Нинослав Ерић.
“Јако сам почаствован овим признањем. 
Још ми је драже што долази из града 
атлетике. Надам се да ћемо у скорој 
будућности бити у прилици да јавности 
представимо атлетски стадион и дворану. 
Хвала председнику Ерићу на свему што 
чини за спорт, посебно атлетику”, рекао 

је Слободан Бранковић. Председник 
Ерић је истакао да је овим гестом Ћуприја 
добила још једног суграђанина, шампиона. 
“Слободан Бранковић је то заслужио због 
свега што је до сада урадио на промоцији 
Ћуприје и њених потенцијала.” 
Много младих на стази, много младих у 
публици. Лепа слика у главној ћупријској 
улици. И као што рече легендарна Вера 
Николић:“Ћуприја је требало одавно да 
има атлетску стазу, јер су то заслужили сви 
њени досадашњи шамопиони, на челу са 
тренером Ацом Петровићем.” 

Победник 73. уличне трке “Меморијал Александар Аца Петровић” је Елзан Бибић  

ДАН ЗА ИСТОРИЈУ
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Историјски дан, 31.октобар 2018.године. 
На програму су биле утакмице 14.кола 
Супер лиге Србије, а први пут у дугој 
историји фудбала правду су делили судије 
из Ћуприје и то двојица.
Меч између Војводине и Радника из 
Сурдулице, у Новом Саду судио је Милан 
Илић, који се неколико сезона налази 
у самом врху, а први пут је правду на 
суперлигашкој сцени делио Милош 
Милановић, двадесетпетогодишњи судија 
из Ћуприје, који се налази на листи судија 
Прве лиге Србије. Милановић је најмлађи 
судија на теренима Супер лиге, и по 
оценама посматрача Дејана Делевића и 
свих присутних је веома добро обавио 
задатак и нико није имао примедбе, а 
меч су посматрали и Славиша Кокеза, 
председник Фудбалског савеза Србије и 
Дарко Ковачевић, директор савеза.
“Драго ми је што су се сви на лицу места 
уверили у квалитет суђења на утакмици 
Вождовац-Рад. Из мог угла било је више 

Велики успех фудбалских судија из Ћуприје

Младом репрезентативцу Србије ово је трећа победа у главној трци вечери која носи име 
Мирослава Трлета Павловића, легендарног ћупријског дугопругаша 

После Милана Илића на суперлигашкој сцени и Милош Милановић

ОДРЖАНО ОКРУЖНО 
АТЛЕТСКО ТАКМИЧЕЊЕ
У организацији Савеза за школски спорт на 
градском стадиону у Ћуприји одржано је 
окружно такмичење у атлетици, на коме је 
учешће узело око 120 ученика основних и 
средњих школа са територије Поморавског 
округа . Такмичари су се надметали  у четири 
категорије: мини атлетика од 1. до 4. разреда, 
затим ученици 5. и 6. разреда, старији 
основци 7. и 8. разред, и средњошколци. 
“Заступљене су све тркачке дисциплине од 
60 метара спринт до 1000 метара, бацање 
кугле и вортекса, скок у даљ и скок у вис. 
Такмичење се завршава штафетном трком, 
а најбоље очекује пласман на међуокружно 
такмичење”, каже Дарко Бајкић, координатор 
Савеза за школски спорт. 
Афирмација и развој школског спорта један 
је од стратешких циљева Савеза. Могућност 
сваког детета да стекне основе, пре свега из 
базичних спортова, кроз редовну наставу 
физичког васпитања и спортске секције, 
предуслов је за стварање активних спортиста. 
Истовремено, рад школских секција веома 
је важан за рано препознавање талената и 
њихов даљи развој. РПГ



ЈЕДИНИ БЕСПЛАТНИ ЧАСОПИС У ПОМОРАВЉУ

ОВАЈ МЕДИЈСКИ ПРОЈЕКАТ ЈЕ СУФИНАНСИРАН СРЕДСТВИМА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА. 
СТАВОВИ ИЗНЕТИ У ПОДРЖАНОМ МЕДИЈСКОМ ПРОЈЕКТУ НУЖНО НЕ ИЗРАЖАВАЈУ 
СТАВОВЕ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ ДОДЕЛИО СРЕДСТВА

53 ГОДИНЕ ПОСТОЈАЊА И УСПЕШНОГ РАДА 
ОШ “13 октобар” низом активности обележила свој дан

Школа је основана 1965. године, а име је добила у знак сећања на дан ослобођења града у 
Другом светском рату. Поред матичне има и издвојена одељења у Сењу, Вирину, Супској и 
Мијатовцу, а школу  тренутно похађа 650 ђака. 
Матична школа у Ћуприји је модерно опремљен објекат прилагођен потребама ученика са 
примарним циљем усвајања, разумевања и преношења знања и развијања вештина у склопу 
наставних и ваннаставних активности. Школа има фискултурну салу, два терена за мали 
фудбал од којих је један са вештачком травом, терен за рукомет, тениски терен, опремљене 
кабинете за извођење предметне наставе, библиотеку и медијатеку.
Ученици ове школе већ годинама уназад постижу завидне резултате на наставним, спортским 
и осталим предметним такмичењима. Школа може да се похвали учешћем у пројектима 
“Здрава школа”, “Школа без насиља”, “Дигитална школа”, “Стварајмо спортисте”, као и 
учешћем својих ученика у Истраживачкој станици “Петница” и радом свих школских секција, 
вршњачког тима и ученичког парламента.
Круна тродневног програма обележавања дана школе  свакако је свечана приредба која је 
ове године по квалитету превазишла очекивања и учесника и гледалаца. Кроз игру, песму, 
дијалоге и скечеве ученици су представили историју, културну баштину и лепоте наше земље 
и њене знамените личности. 
“Захваљујем се свима онима који су својим досадашњим радом и залагањем поставили 
темеље онога што ова школа представља данас. Наша обавеза је да наставимо путем знања, 
пријатељства, напретка и стварања још бољих генерација ученика”, истакао је Марко Ђурић, 
директор школе у поздравном говору.
Овај значајан јубилеј обележен је многобројним активностима међу којима су традиционална 
ликовна колонија, велики број спортских надметања и посета гостију из 13 градова Србије у 
оквиру пројекта “Упознај мој град и околину”. 

Ликовна колонија “13. октобар”
Основна школа “13. октобар” у оквиру обележавања дана школе традиционално организује 
ликовну колонију, на којој учествују талентовани ученици свих разреда, заједно са 
вршњацима из неке гостујуће школе. Овога пута мали сликари  дружили су се са ученицима 
из ОШ “Вук Караџић”, а према речима Слађане Петровић, професорке ликовне културе у ОШ 
“13. октобар”, колонија по обичају није била тематска већ усклађена са уметничком слободом 
и личним сензибилитетом учесника, док су технике рада прилагођене њиховом узрасту. 
“Једна од карактеристика наше ликовне колоније је и гостовање уметника из Ћуприје или 
других поморавских градова које врло позитивно утиче на децу, јер имају прилику да на 
лицу места виде како раде професионалци, а неки од њих на тај начин добију подстицај да 
уметност изаберу за будући позив”, каже професорка Петровић. 
За ликовну колонију у ОШ “13. октобар” по правилу сваке године влада велико интересовање. 
Самим тим што су део ње, учесници су већ прошли одређену селекцију која потврђује њихов 
иницијални таленат, а овакви догађаји нама, ликовним методичарима, служе да тај таленат 
уочимо и да их додатно мотивишемо да се даље баве ликовном уметношћу, закључила је 
Слађана Петровић.   

Упознај мој град и околину
ОШ “13. октобар” средином месеца угостила 
је учеснике пројекта “Упознај мој град и 
околину”, кроз који се већ пету годину заредом 
промовише општина Ћуприја и представљају 
њене лепоте. Домаћини из Ћуприје пожелели су 
добродошлицу ученицима и наставницима из 15 
основних школа из централне Србије, са Косова 
и Метохије и из Македоније, а према речима 
Ненада Накића, професора разредне наставе у 
ОШ “13. октобар”, овај пројекат осим промотивне 
има и едукативну улогу.
“Захваљујући пројекту “Упознај мој град и 
околину” сваке године ученицима из разних 
крајева Србије омогућавамо да дођу у Ћуприју, 
виде њене највеће знаменитости, друже се са 
нашим ученицима и склопе нова познанства, 
а са колегама учитељима и наставницима 
размењујемо искуства која су драгоцена за даљи 
рад. Током три дана боравка у нашем крају гости 
су најпре обишли Ћуприју, затим Параћин, а наше 
поморавско путешествије завршило се у Јагодини. 
Најважније је да смо и овога пута испунили 
мисију - да пре свега науче нешто о историјату 
ове средине и да им покажемо да негујемо добре 
међуљудске односе и нашу културну баштину”, 
истакао је учитељ Ненад Накић, креатор пројекта.
Ученици су, између осталог, обишли Школу за 
музичке таленте, као јединствену установу тог 
типа у Србији, расадник кактуса где су стицали 
ново и утврђивали старо знање о биљкама и 
природи, те музеј “Хореум Марги - Равно” који 
има врло интересантну поставку и уједно говори 
о настанку и историјату Ћуприје.
 Пројекат “Упознај мој град и околину” спроводи 
дружење “Мост” из Ћуприје у сарадњи са ОШ 
“13. октобар” и  СО Ћуприја. 


