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УВОДНИК
Модеран атлетски стадион који носи име прослављеног атлетског тренера Александра Аце Петровића свечано је 
отворен у Ћуприји. Најуспешнији млади атлетичари Србије истрчали су своје средњепругашке деонице на првом 
меморијалном атлетском митингу “Вера Николић”, а Ћуприја је направила корак даље у остварењу крајњег циља – 
изградњи  Атлетског центра Србије. 
Август је у град довео спортисте из читавог региона. Поред атлетике у Ћуприји се играла добра кошарка, а млади 
ћупријски кошаркаши оставили су срце на терену и побринули се да пехар 12. Субићевог меморијала остане у 
њиховом граду. Одржана је традиционална Бициклијада, али и још један изузетан Отворени летачки дан на аеродрому 
у Добричеву. Обележена је још једна годишњица Боја на Иванковцу, а у Сењском Руднику поново организовани 
“Сусрети Рудничани”. Општа болница добила је вредну донацију. На летњој позорници крај реке смењивали су се 
глумци и популарне представе.
А ако сте нешто од ових догађаја пропустили, само окрените следећу страну. 

У вашем “Поморавском гласнику” о свему овоме у слици и речи.

Видимо се на киосцима!



објеката. Гојковић је нагласила да ће, уз 
експертску помоћ Републике Француске 
бити урађена студија изводљивости за 
25 објеката, након чега ће се кренути у 
читав процес.
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РПГ

УЗ ПОМОЋ МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ 
РЕШИЋЕ СЕ ПИТАЊЕ СТАРЕ ЗГРАДЕ 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ

ЗА ТРЕЋУ ДОЗУ МОЖЕ СЕ ИЗАБРАТИ 
БИЛО КОЈА ВАКЦИНА

осим уобичајене боли на месту убода и 
благе температуре.”
Грађани који желе да приме допунску 
дозу вакцине не морају се сами 
пријављивати, већ ће бити контактирани 
СМС-ом или мејлом са линком на 
порталу еУправа, где могу да виде да ли 
им је препоручена ова доза или не.
Према расположивим подацима, 
највећи број грађана Србије примио 
је кинеску вакцину “Синофарм”, јер 
је она у почетку била најдоступнија. 
Затим следи америчко-немачка вакцина 
“Фајзер-Бионтек”, руска “Спутњик”, а 
најмање људи у нашој земљи примило 
је вакцину британско-шведске 
фармацеутске компаније “АстраЗенека”.

У ћупријском Дому здравља почела је 
имунизација грађана допунском, трећом 
дозом вакцине против коронавируса. 
Одaзив грађана је задовољавајући, а 
трећу дозу вакцине моћи ће да приме 
сви они који су ревакцинисани пре 
шест месеци – каже докторка Ивана 
Урошевић, специјалиста опште 
медицине. 
“Према мишљењу имунолога вакцине 
међусобно нису контраиндиковане, што 
значи да за трећу дозу можете изабрати 
коју год вакцину желите, без обзира на 
то коју сте примили претходна два пута. 
Једино упутство које смо добили везано 
је за руску вакцину и оно подразумева 
да, уколико желите да као трећу дозу 
примите Спутњик, биће вам дата 
такозвана прва компонента”, наглашава 
докторка Урошевић.
Трећа доза вакцине посебно се 
препоручује људима са слабим 
имунитетом, особама које су имали 
трансплантацију коштане сржи 
или органа, старијима од 70 година, 

корисницима и запосленима у домовима 
за старе, запосленима у здравственим 
установама, као и путницима у 
међународном саобраћају. Према 
речима докторке Урошевић, све већи је 
број и оних који се одлучују да приме 
прву дозу вакцине. 
“Гужва у чекаоницама варира од дана 
до дана, ту нема правила. Некад се деси 
да чак половину прималаца вакцине 
чине они који су дошли по прву дозу, 
што значи да се полако повећава 
интересовање за имунизацију. За прву 
дозу заказивање и даље није неопходно, 
а друга доза се, наравно, даје после три 
седмице у складу са методолошким 
упутством. Нежељених реакција на 
трећу дозу вакцине готово и да нема, 

Према мишљењу имунолога 
није контраидиковано 

примити цепива различитих 
произвођача 

Почела допунска имунизација становништва против коронавируса

РПГ

Министарка културе и информисања 
Маја Гојковић састала се у Палати Србија 
са градоначелницима и председницима 
општина који на територији својих 
локалних самоуправа имају дворце, 
виле и летњиковце, који су део српске 
културне баштине.
На састанку је било речи о могућностима 
реконструкције и утврђивања намене 
ових објеката, како би се њиховом 
обновом искористио туристички 
потенцијал и створили услови за даљи 
развој културних садржаја.  
Састанку у Палати Србија присуствовао 
је и народни посланик и председник 
СО Ћуприја Нинослав Ерић, који је 
министарки предочио проблем старе 
зграде Електродистрибуције, која се 
налази у Курсулиној улици, у центру 

града. Она је најавила да ће тим поводом 
ускоро доћи у Ћуприју, као и да ће 
Министарство културе и информисања 
најстаријем граду у Поморављу помоћи 
у промоцији његовог богатог културног 
и историјског наслеђа.
Радна група Министарства културе и 
информисања претходно је пописала 
118 таквих објеката који су споменици 
културе или се налазе у статусу под 
претходном заштитом. Од укупног броја 
82 објекта су у државној својини, од 
којих се велика већина налази у лошем 
стању. Након пописивања формирана је 
и међуресорна радна група Владе Србије 
састављена од представника из области 
културе, туризма, грађевине и привреде, 
чији ће задатак бити да анализира 
утврђено стање и одреди намену 



ПОДРШКА ЈЕДНОМ ОД НАЈБОЉИХ ОДБОРA
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Председник Србије Александар Вучић обишао је ОО СНС у 
Ћуприји, где га је дочекао председник ћупријских напредњака 
Нинослав Ерић са члановима странке, симпатизерима и 
окупљеним грађанима.
Поздрављајући се са народним послаником Нинославом 
Ерићем, председник Вучић је обећао да ће ускоро поново да 
посети Ћуприју и притом обиђе све инфраструктурне радове 
на територији општине, од којих је посебан акценат стављен 
на оне у ћупријским индустријским зонама. 
У Ћуприји има неколико страних инвестиција али треба још 
– рекао је председник Вучић. 
Он је поручио окупљенима да наставе да раде вредно и добро, 
јер је то једини рецепт за бољу будућност и Ћуприје и Србије.

сигурно неће бити последња донација коју ће Ћуприја добити. 
Позивам и остале наше исељенике да нам се придруже како 
би сакупили што више медицинске и друге опреме за наше 
болнице и породице са више деце – истакао је Дејан Ковачевић, 
Ћупричанин на привремном раду у Швајцарској и члан 
Управног одбора Хуманитарне организације “Немањићи”. 
Ћупријска Општа болница је средствима Министарства 
здравља у последњих неколико месеци добила вредну 
дијагностичку опрему, два рендген апарата и скенер. Оба 
уређаја, уз већ постојеће, у служби су грађана Ћуприје, а услуге 
дијагностичких прегледа користе и пацијенти из читавог 
Поморавског округа – рекао је др Слободан Гајић. 
“Служба дијагностике Опште болнице више нема листу 
чекања, јер смо куповином нових апарата дуплирали 
капацитете. Скенер је постао рутинска дијагностичка метода, 
а пацијенти на преглед чекају мање од месец дана. Обезбеђена 
су средства и за куповину кардиолошког ултразвука, чиме 
ћемо пацијентима у кратком времену пружити тачну и 
правовремену дијагностику.” 
Докторка Маја Чворо, шеф ЦТ и рендген дијагностике 
у Општој болници Ћуприја, нагласила је да се ради о 
савременим и веома моћним дијагностичким апаратима 
који могу да обављају више функција и покривају различите 
типове медицинских потреба.
Општина Ћуприја завршила је пројекат за комплетно 
реновирање Опште болнице и изградњу Интернистичког 
блока. Влада Републике Србије и ресорно министарство 
уврстили су Општу болницу у Ћуприји у ред стратешки 
важних пројеката које треба завршити у скорој будућности.

Донација у виду болничких кревета, колица и фотеља за 
хемодијализу уручена је Општој болници у Ћуприји. Овај 
вредан поклон обезбедила је хуманитарна организација 
“Немањићи”, коју чине чланови српске заједнице у 
Швајцарској.

“Донација обухвата 37 савремених болничких кревета, 
15 колица и шеталица за теже покретне пацијенте и две 
специјализоване столице за дијализу. Болница има 470 
постеља и овом донацијом смо новим креветима опремили 
Грудно одељење које је у претходном периоду комплетно 
реновирано”, изјавио је директор Опште болнице др Слободан 
Гајић. 
Хуманитарна организација “Немањићи” и “Покрет за село 
Баре” из Швајцарске помажу вишечланим породицама, 
али и болницама и другим здравственим установама у 
Србији. Хуманитарна помоћ до сада је упућена у Крушевац, 
Крагујевац, Ћуприју и неколико градова у Републици Српској. 
Наставићемо да помажемо нашим сународницима и ово 

ЗА БОЉЕ УСЛОВЕ РАДА И БРЖУ 
ДИЈАГНОСТИКУ 

Још једна вредна донација стигла у Општу болницу

Хуманитарна организација “Немањићи” поклонила болесничке кревете, колица и фотеље за хемодијализу

Председник Вучић поздравио ћупријске напредњаке

РПГ

ОБАВЉЕН НОВИ КРУГ ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА
У амбулантама Дома здравља и Опште болнице организовани су превентивни прегледи којима су се одазвали сви грађани, 
без обзира на то да ли имају или немају регулисано здравствено осигурање. У  Општој болници грађани су обавили 
интернистичке и офталмолошке прегледе, ехо абдомена и ниво шећера у крви, а највише интересовања било је за контролни 
мамографски преглед. Превентивни прегледи у Дому здравља обухватили су ЕКГ срца, мерење шећера у крви, мерење 
крвног притиска и општи преглед пацијента.



Милица Сарафимовић и Јован Стефановић двоје су од 12 
лица са евиденције НСЗ потписника уговора са фирмом 
“Тестерал” о финасирању програма обуке, односно обављања 
приправничког стажа. Преносећи своје утиске након уручења 
уговора изјавили су да им је драго што свој радни век 
започињу баш у овој фирми. Жеља им је да раде у својој земљи 
и на тај начин се одуже свима који су им пружили шансу за 
заспослење.

У фирми “Тестерал” у Јагодини додељени су уговори о 
финансирању мере обуке на захтев послодавца за десет 
незапослених лица и о финансирању мере приправника 
за двоје младих са високим образовањем. Овом догађају 
присуствовали су проф. др Дарија Кисић Тепавчевић, 
министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања и Зоран Мартиновић, директор Националне службе 
за запошљавање.
Хвала држави Србији што подржава и помаже породичне 
компаније, јер су оне кичма наше привреде - рекла је Сања 
Станимировић, генерални менаџер фирме “Тестерал” ДОО.
Ми смо увек заинтересовани за запошљавање младих људи. 
Такав тренд наставићемо и у будућности - закључила је 
Станимировић.
Директор Националне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић нагласио је добру сарадњу службе са фирмом 
“Тестерал” и позвао сличне компаније да прате програме НСЗ 
на путу смањења незапослености у Србији.
Министарка Дарија Кисић Тепавчевић нагласила је да 
Поморавски округ из месеца у месец бележи све мањи број 
незапосених са евиденције Националне службе. 
Фирма “Тестерал” је одличан пример добре праксе активне 
политике запошљавања и успешно послује како у земљи тако 
и у иностранству – рекла је министарка Кисић Тепавчевић.
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ПОДРШКА НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА
Минстарка Дарија Кисић Тепавчевић посетила фирму “Тестерал” ДОО у Јагодини

ПОДИЗАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ ГРАЂАНА
Општина Ћуприја и предузеће PWW решили су да системски 
стану на пут непрописном одлагању кабастог отпада и 
грађевинског материјала. Tоком априла локална самоуправа 
потписала је уговор са фирмом PWW, вршиоцем комуналне 
делатности, која је обезбедила потребне контејнере велике 
запремине и обавезала се да у наредне две године бесплатно 
односи сав кабасти отпад који грађани депонују у њих. 
Према речима Мирослава Антонијевића, начелника Одељења за 
инспекцијски надзор, акција даје резултате јер је за протекла три 
месеца депоновано преко 60 тона кабастог отпада. Нажалост, 
много веће количине леже на местима која нису предвиђена 
за то, стварајући дивље депоније. Оне се чисте, али поред њих 
или на истом месту убрзо се стварају нове - рекао је начелник 
Антонијевић.
“Једини начин да дође до позитивне промене је утицај на 
подизање еколошке свести и савести грађана. Писање мандатних 
казни очигледно није решење, пошто несавесни грађани користе 
сваку слободну прилику за одлагање отпада тамо где му није 
место.”
Акција одлагања кабастог отпада се наставља. Контејнери су 
размештени на одређене локације у граду, са којима су грађани 
упознати преко обавештења које се дели уз рачуне за смеће и 
преко медија - рекао је Мирослав Антонијевић. 
“Очекујем да у наредном периоду грађани више користе 
контејнере за одлагање кабастог отпада, а не да он завршава 
поред посуда за одлагање комуналног отпада, јер екипе PWW-a 
такав отпад неће преузимати. Кабастом и грађевинском отпаду 
је место на старој ћупријској депонији, која је одређена за те 
потребе.”

Општина Ћуприја и предузеће PWW решавају непрописно одлагање кабастог 
отпада и грађевинског материјала

РПГ

РПГ



Из Владе Србије поручили су да ће, уколико општина 
Ћуприја буде финансирала изградњу стадиона, из 
републичких фондова добити средства за атлетску дворану. 
Пошто је Ћуприја дату реч испунила, сада само још 
недостаје дворана па да ваш град постане прави атлетски 
центар – закључио је Слободан Бранковић, генерални 
секретар Српског атлетског савеза.
“Ћуприја је синоним за атлетику у европским оквирима. 
Резултати професора Аце Петровића и његових звезда међу 
којима је најсјајнија била Вера Николић, али и данашњи рад 
Драгана Здравковића који има све предиспозиције да постане 
његов наследник, показују нам да сте на правом путу. Зато је 
врло важно да се у догледно време направи и атлетска дворана 
јер то заслужују атлетске наде овог дела Србије, али и сви они 
који би желели да користе услуге овог објекта.”
Срце ми је пуно и веома сам поносна на све нас који смо на 
неки начин допринели отварању овог велелепног комплекса, 
почев од локалне самоуправе, преко Српског атлетског савеза 
па до ресорног министарства и Владе Србије. Остаје жал што 
Аца Петровић и Вера Николић нису дочекали да га виде, али 
се надам да ћемо ми који смо остали за њима досањати њихов 
сан и ускоро присуствовати отварању атлетске дворане – каже 
атлетска легенда Снежана Пајкић Јоловић.
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НИ МАЊЕГ ГРАДА,
НИ ВИШЕ АТЛЕТСКИХ 

ШАМПИОНА

28. август 2021. године остаће 
записан златним словима у 
историји Ћуприје као дан 
када је у граду атлетике 
свечано отворен атлетски 
стадион “Александар Аца 
Петровић”. Након много 
година ишчекивања објекта 
који је био насушна потреба 
генерација младих нада 
“краљице спортова” које су 
свакодневно вредно тренирале 
на ћупријској шљаци, неким 
новим клинцима подарен 
је савремени стадион са 
тартан стазом и залетиштима 
за скакачке и бацачке 
дисциплине.

Комплекс ће бити употпуњен изградњом атлетске дворане, чиме ће се стећи услови за 
одржавање великих такмичења

РПГ

“Ја не знам град у Европи који има под једним тренером троје 
европских првака и једну светску рекордерку. Александар 
Петровић је био иницијатор и оснивач свега овога, да није 
било њега не би било ни нас. Вера Николић је једина атлетска 
светска рекордерка коју има наша земља,а поред ње име 
Ћуприје прославили смо, наравно, и Драган Здравковић и ја. 
Надам се да ћемо све ово једног дана уоквирити прославом 
изградње атлетске дворане.”
Отварање стадиона “Александар Аца Петровић” је велика 
ствар не само за Ћуприју и Поморавски округ, већ и за целу 
Србију и атлетику као спорт уопште. Овим смо испунили 
обавезу према нашим шампионима, а надам се да ће се у 
Ћуприји и у будућности рађати атлетски асови – истакао је 
Нинослав Ерић, председник СО Ћуприја.
“На почетку ове приче имали смо огромне проблеме са 
документацијом за стадион, пре свега зато што су по среди 
били нерешени имовински односи. Велик захвалност 
дугујемо Јовану Воркапићу, директору Републичке дирекције 
за имовину, који је личним залагањем помогао да градски 
стадион постане власништво општине Ћуприја. Пројекат 
изградње атлетске дворане ушао је у програм Владе Србије 
2020-2025, а почетак изградње тог објекта очекујемо у 
најскоријем периоду.”



У оквиру свечаности отварања атлетског стадиона у Ћуприји је први пут одржан атлетски митинг 
“Меморијал Вера Николић”, назван по некадашњој европској првакињи и светској рекордерки на 800 
метара, јединој са простора бивше Југославије, која је преминула 28. јуна ове године. 
Захваљујем се свима онима који су својим присуством увеличали овај догађај - рекао је у свом обраћању 
Дејан Ћасић, син Вере Николић Ћасић.

“Иако је моја мајка најкраћи део свог века провела у Ћуприји, она се увек с поносом одазивала 
сваком позиву Ћуприје и осећала се пре свега Ћупричанком. Надам се да ће митинг “Меморијал Вера 
Николић” постати традиционалан.”
Тачно знам шта би рекла Вера да је данас овде. Рекла би:”У каквим смо условима ми тренирали, ово је 
супер!” 
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ТРЧАЛИ СТАЗОМ ЗЛАТНЕ ВЕРЕ

И заиста, данашње такмичарке у њеним дисциплинама, на 
800 и 1500 метара, иза себе имају читав тим људи, а Вера 
је имала само Ацу – истакао је Марцел Вучетић, атлетски 
тренер и бивши клубски колега Вере Николић. 
У трци на 800 метара у женској конкуренцији на циљ је прва 
стигла Марија Стамболић из ОАК “Београд”, која је иза себе 
оставила Дуњу Сикиму из зрењанинског “Баната” и Саиму 
Мурић из “Новог Пазара”. На 1500 метара најбржа била Марцела 
Гудић из Хрватске, друго место припало је Мејри Мехметовић 
из “Новог Пазара”, а треће њеној клубској другарици Ленки 
Николић. Елзан Бибић, атлетичар “Новог Пазара”, победник је 
трке на 800 метара за мушкарце. Сребрни је био Дарио Башић 
из суботичког “Спартака”, а бронзани Дамир Клемпић из ОАК 
“Београд”. У окршају на 3000 метара за атлетичаре тријумфовао 
је Милош Малешевић из АК “Инђија”, друго место освојио је 
Никола Раичевић из београдског “Партизана”, а треће Максим 
Пушкар из “Спартака”.

Ово такмичење требало је да се одржи још маја месеца, али 
се није могло због епидемиолошке ситуације. Термин ћемо 
наредне године свакако променити, како би био усклађен са 
такмичарским календаром – објашњава Драган Здравковић, 
председник ОАК “Морава”.

“Дефинитивно ће термин за овај митинг бити почетак 
маја, а наредне године одлучићемо и који ће то тачно 
датум бити. Надам се да ће нам Српски атлетски савез 
помоћи у организацији, па да ово прерасте у један прави 
интернационални митинг светске класе. Оног тренутка када 
будемо решили проблем недостатка смештајних капацитета, 
у Ћуприји ћемо моћи да одржавано и већа такмичења, попут 
балканског, а зашто да не, и европског првенства.”



ЗАНИМЉИВОСТИ:
* Бој на Иванковцу је био први сукоб устаника са турском царском војском. До тада су се борили само са војском узурпатора 
власти, дахија. Ова победа је имала велики морални одјек у целом пашалуку и ојачала самопоуздање устаника и допринела 
успесима у борбама за ослобођење од турске власти. 

* Српска академија наука и уметности је 1979. године објавила књигу „Бој на Иванковцу 1805”, од групе аутора, коју је уредио 
академик Васе Чубриловић. У књизи се налазе детаљни описи битке и устаничких шанчева, сведочења учесника, мапа битке и 
илустрација пресека устаничких шанчева.
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ОБЕЛЕЖЕНО 216 ГОДИНА ОД 
БОЈА НА ИВАНКОВЦУ
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На спомен обележје Миленку Стојковићу 
венце су положили Миодраг Капор, 
државни секретар у Министарству 
за рад, борачка и социјална питања, 
представници Министарства одбране 
и Војске Србије, локалне самоуправе и 
организација опредељених за неговање 
традиција ослободилачких ратова 
Србије. Помен палим јунацима служило 
је свештенство Цркве Светог Ђорђа, а 
у уметничком делу програма наступио 
је градски хор “Марги”. И ове године 
испаљен је плотун из трешњевог топа.

Знаменити Бој на Иванковцу и историјска 
победа српских устаника неизбрисиво 
су уткани у наше колективно сећање - 
речено је на обележавању 216 година од 
овог догађаја, који је умногоме допринео 
развоју Србије у духу савремених 
европских земаља. 

Иванковац је наш дуг према прецима, а 
победа у боју залог будућим генерацијама 
да Србију увек воде путевима слободе 
и напретка -  рекао је Миодраг Капор, 
државни секретар у Министарству за 
рад, борачка и социјална питања,
Изграђујући Србију, борећи се да је 
учинимо бољом и лепшом за генерације 
које долазе, ми овде, на Иванковцу, 
можемо да станемо пред ове јунаке 
и кажемо да је њихова жртва имала 
смисла - поручио је у свом говору Јовица 
Антић, председник општине Ћуприја.

Миодраг Капор: 
Ова победа залог је будућим 
генерацијама да Србију увек 

воде путевима слободе и 
напретка



“Овакве манифестације веома су важне 
за оживљавање села. Формирање 
фолклорних друштава у сеоским 
срединама један је од начина да се 
живот младих обогати кроз неговање 
традиције и културног наслеђа 
наших крајева”, каже Соња Николић 
организатор “Вечери фолклора”.

Културно-уметничко друштво 
“Крушарска младост” из Крушара 
поводом сеоске славе, Светог Илије, 
организовало је манифестацију “Вече 
фолклора”. У богатом програму, поред 
домаћина, наступили су чланови дечијег 
и првог ансамбла КУД из Глоговца и 
КУД “Моравац” из Дубоке.  
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ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ

ИГРОМ ОЖИВЕТИ СЕЛО
Вече фолклора у Крушару
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наших предака и оставимо у аманет новим генерацијама да 
сачувају и очувају богату духовну културу са ових простора”, 
каже Владан Вучковић, председник Друштва за неговање 
традиције, културе, уметности, туризама и екологије ,,Петрус“ 
из Забреге.
У организацији овог друштва одржавају се манифестације 
попут ликовне колонија „Молитва под Петрусом“, колоније 
уметничке фотографије „Света Гора Црничка“ и планинарске 
акције ,,Стазом петрушких монаха“.

ЧУВАРИ ИЗВОРНЕ ИГРЕ И ПЕСМЕ ОД ЗАБОРАВА
Захваљујући ентузијазму чланова Друштва за неговање 
традиције, културе, уметности, туризма и екологије ,,Петрус“ 
из Забреге већ деценију и по у овом параћинском селу 
сваког 30. јула одржава се Сабор народних игара и изворног 
народног стваралаштва „Света Огњена Марија – Петрушка“. 
До сада је на Сабору своје играчко и певачко умеће приказало 
преко четири и по хиљаде учесника из више од 154 културно-
уметничка друштва из разних крајева Србије, а ове године у 
свечаном дефилеу и целовечерњем програму учествовало је 
250 чланова фолклорних ансамбала из општина Смедерево, 
Сокобања, Краљево, Алексинац, Трстеник, Књажевац, Блаце, 
као и домаћини из Друштва ,,Петрус”. 
“Свих ових година наш једини циљ је да изворну песму и 
игру сачувамо од заборава, а да истовремено промовишемо 
лепоте нашег краја. На ободима повише села налазе се остаци 
десетине манастира и цркава, па зато овај крај називају 
и Малом Светом гором, а последњих година Петрушка 
област постала је једна од најатрактивнијих планинарских 
дестинација у централној Србији. Вековима се подно 
Цркве Свете Огњене Марије -Петрушке одржавао народни 
сабор, па смо на овај начин желели да наставимо традицију 

Деценија и по сабора народног стваралаштва у Забреги

КУД “Крушарска младост” броји 
тридесетак чланова, од којих најмлађи 
похађа трећи разред основне школе. 
Иако су у ранијем периоду могли да се
похвале далеко већим бројем чланова,
задовољни су што деца радо и редовно 
долазе на пробе, а услови у којима 
вежбају сасвим су задовољавајући.

“Годину која је за нама, када је туризам 
у питању, слободно можемо рећи да 
је спасио домаћи туризам. Општина 
Ћуприја може да се похвали бројним 
културно-историјским споменицима, 
а ћупријска села изузетном понудом 
здравих производа, нетакнутим 
пределима погодним за развој ловног 
и изузетним потенцијалима за развој 
руралног туризма”, истакла је Јелена 
Петровић, директорка Туристичке 
организације Ћуприја, додавши да ће у 
наредном периоду највећи акценат када 
је туризам наше општине у питању бити 
стављен управо на села.

ВИТЕШКИ САБОР “ПЕТРУС”
Витешки сабор “Петрус”, други по реду, окупио је ове године године десет витешких дружина из Краљева, Сталаћа, Новог Сада, 
Ниша, Куршумлије, Нишке Бање, Крушевца, Врањске Бање и Забреге. Дводневна манифестација омогућила је многобројним 
посетиоцима да обиђу витешко село, уживају у витешким играма и раскошним средњевековним одеждама дворских дама 
и витезова и на посебан начин доживе дух средњег века. Манифестацију је подржало Министарство туризма,трговине и 
телекомуникација у сарадњи са параћинском Туристичком организацијом и под покровитељством општине Параћин.



који ми је дао шансу да будем део стваралаштва великог књижевника и својим радом оставим својеврстан споменик културе”, 
рекла је на отварању изложбе Марија Комарац. 
Поента ове изложбе је да прикаже борбу савремене жене у савременом друштву.  Ја желим да будем подршка свим оним 
женама које су доживеле исто што и ја, и да онолико колико могу, на овај мени својствен начин, утичем на свест људи и не 
дозволим да се то више икоме деси. Велико хвала свима који су веровали у мене, а бескрајна захвалност иде мојој деци која 
су остала уз мене све ово време и држала ме за руку и онда када сам тонула дубоко - са пуно емоција обратила се присутнима 
ауторка изложбе Марија Комарац.
“Свако уметничко дело треба да има две значајне компоненте, а то су управо истина и љубав. Марија је накупљену јако 
негативну енергију и немиле догађаје из свог живота успела да каналише на најплеменитији начин на који то један уметник 
може, а то је својим стваралаштвом. У њеним делима на један непосредан и искрен начин управо је најлепшим бојама испричан 
један живот, једна прича о искреној љубави и истини”, истакао је Новак Новаковић, мастер примењени уметник и директор 
музеја “Хореум Марги-Равно”.
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НАЈЛЕПШИМ БОЈАМА ИСПРИЧАН ЖИВОТ
“Поента ове изложбе је да прикаже борбу савремене жене у савременом друштву” 
“Љубав и истина” назив је изложбе радова 
сликарке Марије Комарац коју је ћупријска 
публика могла током августа да погледа 
у галерији Установе културе, бившем 
“Синђелићу”. Изложба је посвећена свим 
мајкама које су изгубиле старатељство над 
својом децом, а ова талентована уметница на 
платно је пренела неке фрагменте свог живота 
и кроз комбиноване радове приказала борбу 
савремене жене у савременом друштву.
“Ћупријској публици сам пре свега позната 
по муралу Драгослава Михаиловића, на шта 
сам изузетно поносна. Захваљујем се граду 

РПГ

УЧИЛО СЕ ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ, 
КАЛИГРАФИЈА И ПИСАЊЕ ПЕСАМА

Ћупричанима приказана изложба “Љубав и истина” Марије Комарац

објашњава Љиљанa Ђорђевић, директорка Народне библиотеке “Душан Матић”.
Симболичну награду за ангажман у радионици изражајног читања ове године добили су Маша Милојковић, Маша Јовановић, 
Тамара Анђелковић, Милица Јаковљевић, Никола Анђелковић и Петра Милорадовић, а када је реч о радионици лепог писања 
и калиграфије Вукашин Игњатовић, Андрија Петровић и Илија Стојановић.
Полазници радионице “Како се пишу песме – ја нисам песник, али волим да пишем” били су у прилици да под вођством 
менторке Драгане Благојевић, дипломираног филолога за српски језик и књижевност, али и у међусобној размени мишљења 
и песничких искустава , на креативан начин развијају и уче технику писања стихова. 
“Поред креативног писања на одређене теме бавили смо се и теоријом књижевности, па су полазници тако обновили школско 
градиво које се тиче ове области, али су се такође упознали са неким новим књижевним терминима. Нису писали само песме 
већ и приче, а радионица је показала да су деца врло мотивисана за рад ако им дате смернице и да су врло талентована”, каже 
Драгана Благојевић. Већина полазника са песмама се дружи од најранијег детињства, а сагласни су да им је ова радионица 
помогла да науче како да се на што правилнији начин изразе кроз поезију. 
Подршку у реализацији радионице “Како се пишу песме - ја нисам песник, али волим да пишем” пружили су песници 
Књижевног клуба “Душан Матић” из Ћуприје.

Доделом диплома и књига завршен је још један циклус летњих 
радионица које током распуста традиционално организује 
Народна библиотека “Душан Матић”. Осим изражајног читања, 
лепог писања и калиграфије, полазници су ове године учили 
основе ауторског литерарног изражавања на радионици “Како 
се пишу песме - Ја нисам писац, али волим да пишем”.
“За полазнике радионица писања и читања ови курсеви 
представљају вредно искуство, јер ће све оно што су овде 
научили моћи практично да примене. Савладали су основе 
украсног писања пре свега ћирилице на коју смо ставили 
акценат, а способност правилног читања значиће им при 
читању лектире или учешћу на рецитаторским такмичењима”, 



БРОЈ 41|  ПОМОРАВСКИ ГЛАСНИК 11

КУЛТУРА И УМЕТНОСТ

Музеја “Хореум Марги Равно”, који према речима директора 
Новаковића пружа шансу младим уметницима да се представе 
домаћој публици.

Млада уметница Сара Лазаревић својим литографијама прича 
причу свог одрастања, креирања идентитета и целокупног 
бића – рекао је директор музеја “Хореум Марги-Равно” 
Новак Новаковић, отварајући изложбу која је на поморавско 
тло донела нови уметнички израз са низом емоционалних 
одговора на окружење и социјалне улоге. То је кључна тема 
истраживања и ликовног изражавања младе Јагодинке.
Са литографијом, као видом графичке уметности, сусрела 
сам се у најранијој фази свога ликовног стваралаштва и у њој 
пронашла себе, односно могућност да се на најбољи начин 
изразим – рекла је Сара Лазаревић 
Сара Лазаревић је рођена 1997. године. Студенткиња је 
докторских академских студија графичког одсека на Факултету 
ликовних уметности у Београду од 2020. године. Излагала је на 
више групних изложби у земљи и иностранству. За своју прву 
самосталну изложбу у Поморављу добила је позив галерије 

ПРИЧАЈ МИ ПРИЧУ
Прва самостална изложба Саре Лазаревић у Поморављу

У свему тражим и видим позитивну, лепшу страну. Све то 
надограђујем речима и тако стварам своја књижевна дела – 
рекла је списатељица и преводилац Драгица Шредер.
Драгица Шредер годинама већ успешно ствара на српском 
и немачком језику. У Ћуприји је промовисала две књиге, 
“Хришћанска душа” и антологију “Мозаик љубавне поезије и 
прозе”, у којој се налазе дела 80 аутора

Народна библиотека “Душан Матић” организовала је скуп 
посвећен проф. др Предрагу Јашовићу, универзитетском 
професору, књижевном критичару, филозофу и песнику. 
Специјални гост била је преводилац и списатељица Драгица 
Шредер.
“Све док пишемо траје језик, а док траје језик значи да трајемо 
и ми као народ. Нажалост, има нас све мање, нарочито у 
крајевима који су били наша постојбина. Једини доказ да смо 
тамо живели су књиге”, истакао је проф. др Предраг Јашовић.
Морамо се борити речима, позитивним примерима и чувати 
свој језик, културу и наслеђе – рекао је проф. др Предраг 
Јашовић који је у Ћуприји промовисао две књиге, “Поетика 
српског романтизма” и књигу поезије “Небеска љуљка”.

БОРБА РЕЧИМА

њиме подробније бави. Ту је такође представљена једна студија 
случаја, где су власници малих радионица презентовали 
свој развојни пут од покретача малог бизниса до правих 
креативних предузетника”, објашњава Тијана Пешић, в.д. 
директора Завичајног музеја у Параћину.
Промоцији књиге претходиле су радионице креативног 
предузетништва које су одржане у Параћину, а један од 
најатрактивнијих сегмената било је осликавање стакла.
„Имали смо радионице декупажа, аранжирања цвећа и 
осликавања стакла, али смо увидели да за стакло влада највеће 
интересовање. Како је 2022. међународна година стакларства, 
одлучили смо да у наредном периоду више пажње посветимо 
баш тој делатности и да је што боље промовишемо”, каже 
Тијана Пешић. 
Производи које стварате инспирисани културним наслеђем 
итекако имају своје купце. Утолико је важније искористити 
знање стечено учешћем у оваквим пројектима, које ће 
допринети њиховом што бољем пласману на тржишту - 
закључила је в.д. директора Завичајног музеја у Параћину. 

Ако сте се некада питали на који се начин могу повезати културно 
наслеђе и предузетништво, одговор на ово питање могли бисте 
пронаћи у књизи “Подстицање креативног предузетништва у 
Поморављу”, која је Ћупричанима представљена у галеријском 
простору Музеја “Хореум Марги-Равно”. Ова публикација део 
је ширег заједничког пројекта Завичајног музеја у Параћину и 
Института за креативно предузетништво.
„Креативно предузетништво је као појам познато већ неких 
двадесетак година, а ауторка књиге др Христина Микић се 

КАКО ПОВЕЗАТИ КРЕАТИВНОСТ И БИЗНИС

Проф. др Предраг Јашовић: Морамо се 
борити речима, позитивним примерима и 
чувати свој језик, културу и наслеђе 



Представа “И у добру и у злу” Школе глуме Установе културе 
Ћуприја доживела је на отвореној сцени у Моравском парку 
своје десето извођење. 
“Чувени “Женски разговори” Душка Радовића уздигнути су 
на ниво односа међу половима и добрим делом скрећу пажњу 
на положај жене у друштву, њену комуникацију са мушкарцем 
и околином, отварају питање насиља над женама, али не 
заборављају ни мушкарца нити његов положај у браку и однос 
са “лепшом половином”. Ове комплексне теме постављају низ 
питања али и нуде одговоре које сваки гледалац понаособ 
може да пронађе. Драго ми је што је десето извођење ове 
предсаве било управо пред ћупријском публиком”,рекла 
је Марија Миладиновић, драмска педагошкиња, која је са 
редитељем Урошем Младеновићем потписала ову представу.
Млади глумци, средњошколци, добро су се снашли у 

улогама старијих, што се видело по реакцијама публике. 
Након представе одржана је и трибина, односно разговор са 
посетиоцима о темема којима се бави представа “И у добру 
и у злу”.

ПОМОРАВСКИ ГЛАСНИК | БРОЈ 4112

“И У ДОБРУ И У ЗЛУ” ИЗВЕДЕНА 
ДЕСЕТИ ПУТ
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ОВДЕ ЈЕ СВЕ ПРАВО И АУТЕНТИЧНО

Мали јубилеј представе Школе глуме Установе културе

Представа “Топ од трешње” изведена у етно домаћинству “Даница” у Сењу

ОДРЖАНИ 51. “СУСРЕТИ РУДНИЧАНА”

Најизвођенија и најнаграђиванија представа Градског 
позоришта “Моравиште” је “Топ од Трешње”, писца Ивана 
Панића, у режији Владана Цветковића. 
Драго ми је што овај комад, који се бави нашом историјом, али 
и нашим наравима, живи. То значи да има своју публику. Многи 
су га гледали и по неколико пута, многи ће то учинити први 
пут можда баш овде, у предивном и аутентичном амбијенту 
етно домаћинства “Даница” у Сењу – рекао је редитељ Владан 
Цветковић.
“Није било много разговора. Глумци позоришта “Моравиште” 
тражили су погодан простор за извођење представе, 
прихватили моју идеју и када су видели како амбијент изгледа, 
рекли су ми да бољу сценографију никада неће имати”, 
задовољан је Горан Ђорђевић, који уз своју супругу Даницу 
води етно домаћинство. 
Овде нема сценографије, нема дотеривања, нема шминкања, 
нема илузије – све је право, због тога имамо посебну 
одговорност и помало трему како ћемо се снаћи у окружењу 
које је онакво како га је текстописац Панић замислио – рекли 
су глумци.

У дворишту етно домаћинства “Даница” окупиле су се 
комшије, рођаци и пријатељи. Кажу да ни највеће светске 
позоришне сцене не могу да замене слику и амбијент коју су 
доживели августовског предвечерја у Сењу.

Овогодишњи “Сусрети Рудничана” још 
једном су на калдрми у Сењском Руднику 
окупили бивше и садашње Рудничане 
- оне које је живот одвео далеко из 
колевке рударства, али који Сењски 
Рудник никада нису заборавили. 
Манифестација је одржана у оквиру 
обележавања 168 година Сењског 
рудника, 98 година ФК “Рудар” и Дана 
рудара Србије, а организатори овог 
окупљања су Месна заједница Сењски 
Рудник, месни фудбалски клуб, Братско 
удружење и Удружење пензионера 

Сењски Рудник. У знак сећања на 
Рудничане који више нису међу 
живима, на зиду помена откривена је 
још једна спомен плочица и минутом 
ћутања одата почаст онима које ово 
место никада неће заборавити.
У културно-уметничком програму 
учествовала су фолклорна друштва 
из Ресавице, Стубице и Деспотовца, 
а одиграна је и ревијална фудбалска 
утакмица између ФК “Рудар” из 
Сењског Рудника и ФК “Слога”из 
Деспотовца.
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Увек радо виђена гошћа на ћупријским 
позоришним сценама је Весна Станковић, 
глумица ЈДП. Она са својом трупом “Балкан 
нови покрет” крстари Србијом и светом шаљући 
поруке љубави и разумевања. Овога лета причала 
нам је о великим љубавима познатих личности 
српске историје, уметности и културе 19. и 20. 
века. Са Владимиром Прерадовићем Лордом 
провела нас је кроз занимљиве и до сада многима 
непознате детаље из живота великих људи, који 
су, према њеним речима, имали свој живот и 
мимо јавне сцене.
Весна Станковић је тренутно међу 
најзапосленијим српским глумицама. На 
репертоару има петнаестак представа.

ОМАЖ ЋУПРИЈСКИМ ПЕСНИЦИМА 
БОРИ  БЛАГОЈЕВИЋУ  И МИЛКИ ИЖОГИН

Борисав Бора Благојевић, од миља звани 
Моравски бан, рођен је 1944. године у Равној 
реци, у општини Деспотовац. У периоду од 
1977. до 2010. године објавио је 12 збирки 
стихова, а његове песме ушле су у многе 
зборнике поезије. Бора Благојевић у свом 
писању је често примењивао такозвани челни 
катрен илити ауторску глосу. Осим Удружења 
књижевника Србије био је члан још седам 
других књижевничких кружока. За живота је 
добио многе књижевне награде и признања, 
међу којима су и она међународног карактера, а 
његове песме превођене су на неколико светских 
језика. 
“Ако се не запише, неће се ни знати”, говорила је 
вечита девојчица у души, како су колеге умеле 
да описују госпођу Милку Ижогин. Судбина 
је хтела да уместо студија права заврши 
Новинарску школу на Институту за политичке 
студије у Београду. Новинарским радом бавила 
се пишући за часопис “Нови пут” из Јагодине, 
а прву књигу песама под називом “Искре” 
објавила је 1996. године. Отада па надаље 
њене песме могле су се читати у 12 зборника и 
антологија. Поред Књижевног клуба “Душан 
Матић”, имала је чланску карту пет књижевних 
удружења. Више пута награђивана за свој рад, 
између осталог била је добитница награде 
“Поета примус” културолошког пројекта 
“Јухорско око”, а за допринос обнови српске 
духовности додељена јој је Статуа од бронзе 
1999. године. 

Ћупријски песници, чланови књижевног клуба “Душан Матић”, заједно са својим колегама из других 
поморавских градова окупили су се у летњој читаоници Народне библиотеке “Душан Матић” како би 
одали пошту саборцима по перу који су нас напустили у претходних годину дана. Овај скуп, четврти 
по реду, протекао је у знаку сећања на Бору Благојевића и Милку Ижогин.



У преговорима смо са Владом Републике Србије и надамо се да 
ће препознати нашу потребу да изградимо једну комплексну 
зону која ће бити од виталне важности за цео Поморавски 
округ.”
Ово такмичење свакако је круна најмасовнијег покрета 
у цивилном ваздухопловству, у које спада ултралако 
летење. Кредибилитет који ћупријски аеро клуб ужива у 
овим круговима свакако је разлог што сваке године, како у 
ревијалном тако и у такмичарском делу, наступа све већи број 
младих пилота. 
Подршку у организацији такмичења пилота Аеро клубу 
“Ћуприја” пружио је Ваздухопловни савез Србије и 
Министарство омладине и спорта.

Сада сам пензионер али и даље волим да возим бицикл”, сећа 
се Мандић.
Међу учесницима седме Бициклијаде било је и професионалаца. 
“Вожња од Београда до Ћуприје, зашто да не? За четири и 
по сата сам у Ћуприји”, рекао је Илија Бошковић, који је 
професионално возио бицикл за Омладински бициклистички 
клуб “Београд”. На ћупријској Бициклијади је учествовао први 
пут.
То је то. Бицикл је, ипак, главно превозно средство у 
Ћуприји. Награда припада свим учесницима.
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НЕ ДАМО БИЦИКЛ 
Нама није важно да ли неко вози јефтин или скуп бицикл, важно је да се окупимо и 
покажемо суграђанима да нас још има - поручили учесници 
Током друге половине двадесетог века, све до деведесетих 
година, у Ћуприји је главно превозно средство био бицикл. 
Најпре стари добри “контраш”, па чувени “Пони” за даме и 
омладину, и на крају бицикли са брзинама - да не боле ноге 
од мотања. Данас сви возе аутомобиле. “Точак” полако одлази 
у историју. Да се то не би заиста догодило, Спортски савез 
већ седам година организује Бициклијаду. Адам Рошковић из 
Спортског савеза каже:“Не дамо бицикл! Нама није важно да 
ли неко вози јефтин или скуп бицикл, важно је да се окупимо 
и покажемо суграђанима да нас још има. Зато смо ове године 
Бициклијаду продужили за још један дан.”
Први пут се возило стазом без асфалта, “оff road”. Tешка је 
била траса до Бошњана. Кренуло је петнаестак храбрих. На 
повратку сви су били ту - рекао је уз осмех Рошковић. 
Испит спретности био је за најмлађе. Деца воле бицикл и ту 
љубав им треба усадити од најранијих дана - каже Рошковић.
Другог дана друмска вожња до манастира Раваница окупила је 
већи број бициклиста. Десетак километара за искусне и оне у 
кондицији је лагана опуштајућа вожња, али за најстарије то је 
већ изазов. Душан Мандић, најстарији учесник Бициклијаде, 
памти време када се од Електродистрибуције према граду, 
свакога дана у три спуштала “река” бициклиста - радника који 
су завршавали своју смену. “Међу њима сам био и ја. 

РПГ

БРАВУРЕ ПИЛОТА НА НЕБУ 
ИЗНАД ЋУПРИЈЕ

Одржана седма Бициклијада

Овогодишњи, трећи по реду Отворени летачки дан ОPEN 
FLY IN 2021, окупио је велики број посетилаца и заљубљеника 
у летење, који су уживали у бравурама више од 20 пилота 
ултралаких летелица. На аеродрому у Добричеву представљено 
је преко 30 оваквих ваздушних пловила, а посетиоци су поред 
стандардних модела змајева и авиона први пут били у прилици 
да виде једрилицу. 
“Идеја одржавања Отвореног летачког дана и аеро митинга је 
упознавање шире јавности са спортским ваздухопловством, 
а за нас заљубљенике у висине прилика да прикажемо сву 
атрактивност и лепоту коју са собом носи летачки позив”, 
каже Горан Стојковић, председник Аеро клуба “Ћуприја” и 
организатор манифестације.
Локална самоуправа у старту је подржала организацију 
летачког дана, а развој спортског ваздухопловства у Ћуприји 
видимо као прилику за промоцију туристичке понуде нашег 
краја, те у наредном периоду треба очекивати нова улагања у 
развој овог потеса - изјавио је Нинослав Ерић, председник СО 
Ћуприја. 
“Ову локацију, која је раније била пољопривредна, пребацили 
смо у градску грађевинску зону тако да на потесу површине 
700 хектара имамо и индустријску и трговинску зону, али 
и зону која ће базично бити дефинисана као туристичка. 
У наредном периоду планским документом определићемо 
још једну локацију која ће бити намењена за аеродром већих 
капацитета. 

Отворени летачки дан ОPEN FLY IN 2021

РПГ



У РИТМУ БАСКЕТА
Ћуприја је половином августа била у ритму баскета. Играо се традиционални турнир “Три на Три”. Организатор 
ОКК “Ћуприја” на овај начин, већ годинама уназад, популарише кошарку. Сијасет младих баскеташа, сврстаних у 
неколико категорија, одмерило је снаге под кошевима на градском тргу. Покровитељи турнира били су Спортски 
савез и Општина Ћуприја.
“ОКК “Ћуприја” има лепу будућност. У погону је педесетак играча, од којих се очекује да кошарку у Ћуприји 
врате на стазе старе славе и придруже се првотимцима.”, рекао је тренер првог тима Никола Миковић.

БРОЈ 41 | ПОМОРАВСКИ ГЛАСНИК 15

СПОРТ

Идеалну петорку турнира чине Сава Илић и Александар 
Виклер (Крис крос Панчево), Илија Дурутовић (Раднички 
Крагујевац),  Јован Савић и Божидар Јовановић (ОКК Ћуприја). 
За најкориснијег играча турнира изабран је млади ћупријски 
кошаркаш Јован Савић.
Представници екипа учесника веома су задовољни квалитетом 
и организацијом турнира и изразили су спремност да се и 
догодине истим поводом врате у наш град - поручили су 
организатори из ОКК Ћуприја.

Кошаркаши ОКК Ћуприја победници су овогодишњег, 
дванаестог по реду Меморијалног кошаркашког турнира 
“Драгослав Субић”.  У изузетно динамичној и неизвесној 
утакмици, са малим разликама у броју постигнутих кошева, 
Ћупричани су савладали екипу Крис Крос из Панчева и 
победнички пехар оставили на домаћем терену.  
Тренер домаће екипе Никола Миковић није крио задовољство 
постигнутим резултатима, а титулу најбољег тренера турнира 
поред званичног признања добио је и од својих пулена. 
“Ово је млада и веома перспективна генерација кошаркаша. 
Очекујем да у наредном периоду наставимо са квалитетним 
тренажним процесом како бисмо спремни дочекали 
предстојеће мечеве.”
Читав турнир протекао је у изузетно пријатељској атмосфери. 
Жеља за победом, поштовање противника , фер плеј, а 
превасходно добро дружење, сложили су се учесници, свакако 
је била у основи овог турнира. У паузи између утакмица 
одржано је финале у полигону и бацању тројки. Најбоље време 
на полигону имао је Лука Шарановић из Црвене Звезде, а 
најуспешнији у тројкама био је четрнаестогодишњи Сава Илић 
из панчевачког Крис Кроса.
По завршетку такмичарског дела подељене су медаље, али и 
проглашени најбољи појединци по екипама. 

ОКК ЋУПРИЈА ТРИЈУМФОВАО НА 12. 
СУБИЋЕВОМ КОШАРКАШКОМ ТУРНИРУ 
Током тродневног такмичења снаге су одмерили кошаркаши из Крагујевца, Бјељине, Чачка, 
Београда, Крагујевца и Ћуприје

Екипа Младости из Јовца је победник је 19. Меморијалног 
фудбалског турнира “Мирослав Николић Вуја”. Они су у 
динамичној утакмици савладали екипу Синђелић из Војника 
резултатом 4:1. Треће место припало је екипи домаћина, 
Поморављу 1948, а четврто Партизану из Мајура. 
За најбољег десног бека турнира проглашен је Александар 
Миленковић из јовачке Младости, најбољи голман је Ненад 
Ивановић из екипе Синђелић из Војника, најуспешнији стрелац 
Александар Станковић из остриковачког Поморавља, док је за 
најбољег играча турнира проглашен Немања Милојевић из 
екипе Младости. 
И ове године додељена је награда у знак сећања на голмана 
Поморавља 1948 Милорада Станојловића, која је ове године 
отишла у руке некадашњег голмана екипе Остриковца, Зорана 
Јанковића. Постхумно су додељене награде некадашњим 
играчима остриковачког Поморавља Животију и Драгославу 
Миленковићу.  Посебна награда припала је амбасадору спорта 
из Остриковца, маратонцу Милораду Петровићу-Багеру.

ЈОВЧАНИ ДЕВЕТИ ПУТ ПОБЕДНИЦИ 
ВУЈИНОГ МЕМОРИЈАЛА



Атлетски живот у Ћуприји зачет је пре више од једног века. 
Први атлетски клуб основан је 1945. године, а оснивачи су били 

Славко Колар, познати атлетски тренер, Милан Дрндаревић-
Сингер, наставник у школи “Ђура Јакшић”, Миле Стевановић 

-Пура и Димитрије Ђулић, професор немачког језика у Гимназији. 
Председник клуба је био Мирко Никитовић, а први тренер Славко 

Колар.

ИСТОРИЈАТ АК “МОРАВА” ЋУПРИЈА

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

Драган Здравковић, првак Европе у 
дворани на 3000 метара, проглашен је за 
најбољег нашег атлетичара 20. века на 1500 
метара. 

Након ових силних успеха долази до 
кризе у клубу, од 1991. до 2004. године, 
а председници Драган Атанасковић, 
Слободан Живковић, Миленко Микић 
и Симо Куч покушавају да врате славу 
клуба. Перјаница је Дејан Пајкић, првак 
Југославије на 800 и 1500 метара, а 2000. 
године првак Југославије постаје и Иван 
Цветановић на 5000 метара, а 2002. 
године, Горан Стојилковић  осваја титулу 
балканског првака у кросу.
Атлетски клуб “Морава” до данашњих 
дана дао је десетине државних 
репрезентативаца, оборено је преко 80 
рекорда у свим категоријама, више од 30 
пута такмичари Мораве освајали су медаље 
на Првенствима Балкана а резултати 
многих од њих већ деценијама се налазе 
на таблицама свих времена. Рекордер у 
наступима са државним грбом је Драган 
Здравковић,, који је члан репрезентације 
био више од 50 пута,  Дејан Пајкић 14, 
Душан Кошутић седам, Борислав Перица 
осам пута. Владан Ђорђевић, Бранислав 
Милетић и Мирослав Павловић по 
седам пута су облачили дрес јуниорске 
репрезентације наше земље. Трка на 800 
метара није могла да се замисли без наступа 
атлетичарки из Ћуприје, а од 100 најбољих 
атлетичара на 1500 метара, осморо су 
“Моравини” бисери: Снежана Пајкић, Зора 
Томецић, Љиљана Павличевић, Љиљана 
Шушњар, Славица Савић, Светлана 
Јовановић, Данијела Марковић и Весна 
Станисављевић. Пет их је међу 100 најбољих 
атлетичарки у Југославији на 3000 метара: 
Снежана Пајкић, Славица Савић, Љиљана 
Шушњар, Љиљана Павличевић, Весна 
Станисављевић и Марија Балаћ. Шест 
чланица “Мораве” биле су репрезентативке 
Југославије, и то Вера Николић 69 пута, 
Зора Томецић 23, Снежана Пајкић 20, 
Мирка Петровић девет, Љиљана Шушњар 
три пута и Светлана Јовановић једном.

Прву медаљу за клуб Аца Петровић 
освојио је априла 1952. године у Борову, 
на  Првенству Југославије у кросу, у 
конкуренцији млађих јуниора на 2000 
метара, када му је припала бронза. Истог 
дана у трци на 1000 метара ћупријска 
атлетичарка Зора Субић  победила је са 
временом 2: 55,00. Ћупричанке су освојиле 
и прво место у екипној конкуренцији, а 
поред Зоре Субић наступиле су Љубица 
Савић и Јованка Михић.
Атлетски клуб је заједно са општинском 
влашћу организовао прву уличну трку 
у ослобођеној Европи 1945. године, а 
Ћуприја је постала један од првих градова 
који је био члан БОРДА уличних трка. Као 
атлетска спортска организација први пут 
се помиње 1952. године, под називом АК 
“Будућност”. Прву генерацију пионира 
атлетског спорта у Ћуприји чинили су 
углавном ученици: Славко Колар, Иван 
Ђорђевић, Љубиша Радивојевић, Мита 
Николић, Момир Поповић, Милан 
Милосављевић, Живорад Јовановић, 
Зоран Ђорђевић, Драгољуб Вулић, 
Драгослав Грујић, Драган Никитовић, 
Јеремија Ристић, Милан Дрндаревић-
Сингер, Душан Здравковић, Зоран 
Јовановић, Мита Цветановић, а од 
девојака Јелена Станковић, Вера 
Слепчевић, Босиљка Антић, Бранка 
Радовановић, Јованка Минић и друге.
Градски стадион изграђен је 1954. 
године. Имао је шест атлетских стаза 
посутих шљаком. Исте године на 
стадиону је одржано атлетско Првенство 
Србије, а у Ћуприји су се припремали 
репрезентативци на средњим и дугим 
пругама за предстојећу Балканијаду. 
Под стручним руководством професора 
Александра Петровића створена је 
генерација која је пронела славу нашег 
града широм света. Оборили су преко 80 
рекорда Југославије у свим категоријама. 
Преко 30 пута такмичари Мораве били су 
освајачи медаља на првенствима Балкана, 
три првака Европе, Вера Николић, 
Снежана Пајкић и Драган Здравковић, а са 
шампионата Европе донели су 14 медаља. 
Атлетичари “Мораве” Вера Николић и 
Драган Здравковић били су учесници на 
ОИ у Мексику, СССР и САД.

Вера Николић, Мирослав Павловић, 
Мирка Петровић, Зора Томецић, Душан 
Кошутић и Владан Ђорђевић су наставили 
“жетву” медаља, а 1966. године у наш град 
стигла је и златна медаља са првенства 
Европе. Вера Николић је у Будимпешти 
бриљирала у трци на 800 метара: са 
невероватних 2:02,8 постала првакиња 
Европе.
Када је Вера Николић 23.септембра 1970. 
године прославила 22. рођендан родила 
се Снежана Пајкић, која ће у Сплиту 
освојити титулу првака Европе.


