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АКТУЕЛНО
Трећа доза вакцине против коронавируса

МУДРА ОДЛУКА ЗА ОПТИМАЛНИ
ИМУНИТЕТ

Др Ивица Јоцић:
Ако су прве две дозе дале
добар имуни одговор у виду
броја антитела, не мењати
произвођача вакцине

Заразне болести нису нешто са чиме
се и раније нисмо сусретали. Но, сада
смо дошли у додир са вирусом за који
не можемо да кажемо да је сезонског
карактера, јер се у различитим
интензитетима јавља током целе
године. Бројне мутације вируса SARSCoV-2 указују да је веома комплексан и
променљив, а струка вакцину види као
једино решење за заустављање даљег
напредовања пандемије.
У последње време велику забуну код
грађана стварају изјаве о томе да ли
трећа доза вакцине треба да буде
истог произвођача као и прве две. Др
Ивица Јоцић, епидемиолог у Заводу за
јавно здравље “Поморавље”, каже да је
препорука да се прими трећа доза истог
произвођача, осим у случају када особа
није имала одговарајући имунолошки
одговор приликом давања прве и
друге дозе, или по препоруци лекара

код пацијената који имају одређене
придружене болести.
“Ја људима препоручујем да, ако су
имали добар имуни одговор на вакцину
и ревакцину, остану при том првобитно
изабраном
произвођачу
јер
ће
организам брже одреаговати и створити
више антитела. Ако тог одговора није
било, логично је да се промени вакцина.”
За постизање колективног имунитета
неопходно је да буде вакцинисано 70
одсто становништва, али би заправо
било идеално да то буде преко 90 одсто
– наставља др Јоцић.
“Пре почетка имунизације трећом
дозом стигли смо негде до 50 одсто,

али да бисмо били сигурни и могли да
говоримо о колективном имунитету
мораћемо да достигнемо неких 95
процената вакцинисаних. Готово да нема
вакцине код које након шест месеци
није попустио имунитет и отворила се
могућност за обољевање примаоца, тако
да је примање бустер дозе мудра одлука.
Принцип је врло сличан оном код грипа,
који такође изазива вирус који се јако
брзо мења. Ту нема трајног имунитета
и сматрам да ће се у будућности донети
одлука да се против коронавируса
такође сезонски вакцинишемо.”

Трећа доза вакцине против коронавируса

ЕФИКАСНИЈА ВАКЦИНАЦИЈА У
УДАЉЕНИМ ПОДРУЧЈИМА
Завод за јавно здравље “Поморавље”
из Ћуприје добио је специјализовано
возило за транспорт вакцина и превоз
медицинских тимова, као донацију
Европске уније. Овакво наменско
возило биће од велике помоћи у
убрзавању
процеса
вакцинације
нарочито у удаљеним подручјима,
јер је опремљено специјализованим
медицинским фрижидером у коме се
може складиштити и транспортовати
око две хиљаде доза вакцине - изјавио је
за „Поморавски гласник“ доктор Ивица
Јоцић, епидемиолог ЗЗЈЗ „Поморавље“.
„Складиштење и дистрибуција вакцина
против ковида-19 постаје велики изазов,
јер одређене врсте захтевају посебне
услове пре него што стигну до грађана.
Већина вакцина захтева складиштење
у фрижидеру на температури између
2 и 8 степени. Неке вакцине захтевају
температуре од чак -20 степени, а

поједине, попут Фајзерове, морају бити
екстремно хладне, и складиштити се
на чак -80 степени. Најпрактичнија за
транспорт и апликацију на терену је
кинеска вакцина „Синофарм“, која се
чува на температури фрижидера.“
Доктор Јоцић каже да вакцина
против коронавируса има довољно,
али се дешава да на вакцинационим

пунктовима у домовима здравља у исто
време грађанима нису на располагању
све четири врсте вакцина. Грађани су
у могућности да се информишу у Дому
здравља којих вакцина тренутно има на
располагању и да се на време одазову
вакцинацији која је једини начин да се
стане на пут пандемији.
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40. ЈУБИЛАРНИ
МАТИЋЕВИ ДАНИ
Изложбом на градском тргу и трибином
“Српски уметници у Паризу - љубав
која траје”, почели су 40. јубиларни
“Матићеви
дани”,
традиционална
књижевна манифестација у славу
академика Душана Матића, који је 1898.
године рођен у Ћуприји.
“Матићеви дани” су уткани у наше
животе. Они су одраз наше културе и
нашег односа према традицији, у којој
књижевност има посебно место - рекао
је Јовица Антић, председник општине
Ћуприја отварајући манифестацију.
Већ четрдесет година Ћуприја и Народна
библиотека „Душан Матић“ одају почаст
човеку који је задужио српску културу и
уметност.

Част нам је што је рођен баш овде.
Славећи његово име и дело ми му
се захваљујемо и упознајемо нове
генерације са величином и снагом
Матићевог стваралаштва - рекла је
Љиљана Ђорђевић, директорка Народне
библиотеке “Душан Матић”.
Дугогодишњи председник Удружења
књижевника Србије и председник
жирија за доделу „Матићевог шала“
Радомир Андрић отворио је изложбу
„40 година Матићевих дана“, која је
постављена на градском тргу.
Овом изложбом Ћуприја се захваљује
свима који су на било који начин
помогли да “Матићеви дани трају.

“Матићеви дани” са годинама су постали
најзначајнија књижевна манифестација
која промовише младост, младе песнике
и ствараоце и упознаје их са Матићевим
делом – рекао је Радомир Андрић.
Директорка Љиљана Ђорђевић уручила
је Радомиру Андрићу захвалницу,
за све што је у протеклих четрдесет
година учинио на промоцији Ћуприје и
“Матићевих дана”.
Ученице ћупријске Гимназије говориле
су Матићеве стихове на француском
и српском језику, а у уметничком делу
програма наступили су глумац Владан
Цветковић у улози Душана Матића и
Предраг Качавенда, баритон.

СРПСКИ УМЕТНИЦИ У ПАРИЗУ – ЉУБАВ КОЈА ТРАЈЕ

Париз - град светлости, град уметности, град авангарде и вековна престоница европске културе, одувек је привлачио ствараоце
различитих профила. У њему су видели могућност за напредовање, за уздизање своје уметности, за стицање знања - рекла је
проф. др Ирина Суботић, историчарка уметности и професорка на Академији уметности у Новом Саду, говорећи о повезаности
српских уметника са Паризом на трибини “Српски уметници у Паризу - љубав која траје”.
Душан Матић је био један од многобројних српских уметника који су добар део живота провели у Паризу. Матић је из Париза
у Србију донео надреализам, покрет који је истицао слободу израза, слободу духа, слободу стваралаштва. У Паризу се Матић
нашао у његовом најавангарднијем тренутку. Делић тог Париза Душан Матић је донео у Србију – рекла је професорка Суботић.

ДРУЖЕЊЕ СА КЊИЖЕВНИКОМ И КВИЗ ШТА ЗНАШ О МАТИЋУ

Елизабета Георгиев, књижевница из Димитровграда, претежно се бави писањем поезије и прозе за децу, али и за одрасле. Каже
да су деца најискренија публика. Чест је гост књижевних скупова посвећених деци, на којима им говори о потреби за писаном
речи, читањем и доживљавањем стварности кроз машту.
Елизабета Георгијев пише и преводи са српског на бугарски језик и обрнуто. Бави се и издавањем часописа за децу. До сада је
објавила двадесетак књига.
Традиционално, саставни део програма “Матићевих дана” је квиз “Шта знаш о Матићу”, за ученике виших разреда основне
школе.
Такмичари слушају текст о животу и раду Душана Матића, на основу кога су састављена питања, на које је потребно написати
одговоре. Време за решавање теста је 45 минута – рекла је библиотекар Светлана Радивојевић. Жеља нам је да основцима што
више приближимо лик и дело великог песника, јер ће се у каснијем школовању сусретати са његовим стваралаштвом – нагласила
РПГ
је она.
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КОСТА КОСОВАЦ ДОБИТНИК “МАТИЋЕВОГ ШАЛА”

Коста Косовац, 24-годишњи песник
из Београда, овогодишњи је добитник
књижевне награде “Матићев шал”.
Косовац је награђен за прву објављену
збирку песама “Џемпери за камење”.
Овај млади аутор поезију доживљава
као џемпер који треба да утопли људе
онда када постану као камен.
Он се аутопоетички одређује као песник
из своје собе, међутим његова поезија
надраста ту собу и постаје место на
коме се сусрећу читаоци. Пише онолико
колико му то емоција допушта јер, како
каже, песме се не дају фабриковати.
“За поезију вам не треба ништа осим
оловке, папира и мира. Поезија је начин
и потреба да искажем себе, да другима

представим свој унутрашњи свет,
немире и тежње. Та потреба је оно што
ме изнова покреће”, каже овај аутор.
Књига песама Косте Косовца “Џемпери
за камење“ издвојила се у овогодишњој
конкуренцији за награду “Матићев шал”
по заокружености песничког израза.
У сведеним и језгровитим песмама
Коста Косовац говори прецизним

и непосредним стиховима, у којима
настоји да уобличи једно искуство
света и једно искуство литературе.
Разапет између песничке традиције
и савременог искуства, његове песме
најављују занимљивог младог песника
отвореног, како за истраживање своје
унутрашње песничке речи, тако и за
истраживање саме стварности, од
које настаје већина његових песама истакао је у образложењу одлуке Гојко
Божовић, песник, књижевни критичар
и председник жирија.
Овогодишња манифестација затворена
је
наступом
Вокалног
ансамбла
“Константин” из Ниша.

СВЕ НАС ГРЕЈЕ ВЕЧНИ ПЛАМЕН ДУШАНА МАТИЋА

Све нас греје вечни пламен Душана Матића – поручили су завичајни песници, који се традиционално окупљају на “Матићевим
данима”, дајући тако свој допринос одржавању ове књижевне манифестације.
Поводом великог јубилеја организатор “Матићевих дана”, Народна библиотека “Душан Матић”, промовисала је билтен “40
година Матићевих дана” и прикладну брошуру о животу и раду великог ствараоца. Директорка Љиљана Ђорђевић истакла је
значајан допринос који завичајни књижевници сваке године дају одржавању “Матићевих дана”. У име дугогодишње успешне
сарадње она је ћупријском Књижевном клубу “Душан Матић” уручила пригодну захвалницу.
Сигурна сам да је на сваког од нас, мање или више, утицало дело Душана Матића. Зато је и потребно да се сваке године овде
окупљамо, како бисмо читајући своја дела и говорећи о Матићу надахњивали себе енергијом коју је носио велики књижевник
– рекла је Ксенија Милошевић.
Епидемиолошка ситација је учинила да на скупу буде мање песника но обично, нарочито из околних градова, али се ипак
осетила атмосфера заједништва и посвећености писаној речи.

НЕ ОКЛЕВАЈ! ИМПРОВИЗУЈ!

У програму “Матићевих дана” сваке године нађе се и по једна позоришна представа. Ове године избор је пао на несвакидашњи
драмски догађај који се зове “Не оклевај! Импровизуј!” Зашто несвакидашњи драмски догађај? Ради се о ауторском пројекту
Срђана Ј. Карановића, професора глуме на Факултету драмских уметности у Београду. У питању је низ вежби, односно
импровизација, које глумци раде током седмог семестра студирања, од којих је настала целовечерња представа.
У томе је и драж ове представе, јер се не ради о класичном драмском тексту – рекао је редитељ и медијатор на сцени Срђан
Ј. Карановић. Представа је до сада одиграна више од седамдесет пута и свуда је наилазила на одобравање публике – рекао је
Карановић.
Импровизације су инстинктивне спонтане игре у којима учесници, попут деце, користе машту да би се играли и креирали
шта год пожеле. Све што глумци изводе на сцени настаје управо тог тренутка пред публиком, без икакве претходне припреме.
Ћупријска публика је знала да умешност и спонтаност глумаца награди бурним аплаузом током и на крају представе.

ДУШАН МАТИЋ И НАДРЕАЛИЗАМ

Када говоримо о Душану Матићу увек је потребно имати на уму филозофску снагу његовог дела и либералност његове личности,
шта год да је радио, писао или говорио – заједнички је именитељ округлог стола “Душан Матић и надреализам”, који је саставни
део “Матићевих дана” већ 40 година.
На скупу су говорили проф. Дивна Вуксановић, проф. Светозар Рапајић и књижевници Гојко Божовић и Зоран Богнар,
некадашњи добитници награде “Матићев шал”.
Душан Матић је, нажалост, заборављен – сматра професорка Дивна Вуксановић, са Факултета драмских умености. Матићева
свестраност и посвећеност свему што је радио је импресивна и заслужује много више пажње и места него што се то чини у
нашим интелектуалним круговима – сматра професорка Вуксановић.
Ја сам један од ретких, још увек у животу, којима је Душан Матић предавао на Академији за драмске уметности од њеног оснивања
1948. године. Предавао је модерну књижевност. У том периоду био је ректор и декан на Академији. У њу је унео либералан начин
рада, у сваком смислу, који се годинама одржао и био препознатљив касније и на Факултету драмских уметности – рекао је
Светозар Рапајић, дугогодишњи професор и декан на ФДУ.
Народна библиотека “Душан Матић” је учесницима округлог стола уручила пригодне захвалнице за дугогодишњи рад и
посвећеност делу Душана Матића. Захвалницу је добио и књижевник из Ћуприје Миле Лазаревић.
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Додељени уговори за самозапошљавање будућим малим предузетницима

ДОБАР НАЧИН ЗА СМАЊЕЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
Општина Ћуприја и НСЗ финансираће бизнис планове са готово шест милиона динара
Неповратна средства намењена за покретање сопственог посла
и самозапошљавање у текућој години, у износу од 250.000
динара по кориснику, које додељују локална самоуправа и
Национална служба за запошљавање, добило је 11 будућих
предузетника са подручја општине Ћуприја.

На основу Локалног акционог плана запошљавања, који
се реализује уз суфинансирање од стране Националне
службе за запошљавање, опредељена су средства у висини
од 5.870.000 динара, од чега општина Ћуприја учествује у
финансирању мера активне политике запошљавања у износу
од 3.000.000динара, а Национална служба у износу од 2.870.000
динара.
Подршка је пружена бизнис плановима у услужном сектору
и занатству, за отварање козметичког салона, производњу

предмета од пластике, поправку и одржавање возила,
дигитални маркетинг и грађевинске фирме.
Председник општине Јовица Антић рекао је да ће, због
интересовања грађана за овај вид подршке, Општина Ћуприја
размотрити могућност да се и надаље у локалном буџету
опредељују средства предвиђена за ову намену.
Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији мера активне политике запошљавања за 2021.
годину са општином Ћуприја закључен је почетком јула
а поред субвенција за самозапошљавање одобрено је и
финансирање три јавна рада за 20 лица у износу од 3.000.000
динара и реализација пројеката јавних радова је у току.
Пројекти су углавном усмерени на одржавање и заштиту
животне средине и природе, као и одржавање и обнављање
јавне инфраструктуре на територији општине Ћуприја,
крпљење рупа на путевима, чишћење путног појаса од отпада,
чишћење ивичњака, чишћење и уређење зеленила у кругу
Опште болнице и уређење Атлетског стадиона „Александар
Аца Петровић“, каже Светлана Митровић, директорка
Националне службе за запошљавање, филијала Јагодина.
Сарадња и подршка Општине Ћуприја Националној служби
за запошљавање у решавању проблема незапослености
је изузетно значајна, а бенефити сарадње су вишеструки
како у запошљавању нових радника, тако и у оствареним
резултатима за ширу заједницу у оквиру јавних радова

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

СА ПОНОСОМ
РАЗВИЈЕНА СРПСКА
ТРОБОЈКА

Дан српског јединства, слободе и националне заставе обележава
се 15. септембра, а иницијативу да се тог дана на сваком дому
истакне српска тробојка подржале су многобројне јавне личности,
институције и грађани. Овај празник обележава се у знак сећања на
дан када је у Првом светском рату 1918. године пробијен Солунски
фронт.
Изглед државне заставе Србије уређен је законом, а национално
знамење користи се обавезно у приликама које су прописане
државним актима. Застава Србије може бити државна и народна.
Државна застава је хоризонтална тробојка, са црвеним, плавим и
белим пољем исте висине, са малим грбом. Народна је хоризонтална
тробојка са пољима истих висина.
Уз химну и грб, заставе су део идентитета сваког народа и нације.
Уз њих се дочекују победници и испраћају хероји. Застава је симбол
припадности, поноса и достојанства сваког човека. Зато се према
највишем обележју једне државе треба опходити са пуно поштовања.
Одајући почаст српској тробојци, одајемо почаст свему ономе што
та застава репрезентује, одајемо почаст прецима, националном
идентитету, почаст отаџбини.
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Општина опростила пола дуга за закупнину
пословног простора

ПОМОЋ
ПРИВРЕДИ У
УСЛОВИМА
ПАНДЕМИЈЕ

Општинског већe усвојило је нацрт Одлуке о умањењу
закупнине пословног простора у јавној својини. У
складу са иницијативом коју је претходно покренуо
председник општине Ћуприја Јовица Антић,
примениће се мера државне помоћи ради отклањања
штете узроковане епидемијом заразне болести
ковид-19.
Према овој одлуци, која ће бити прослеђена на одобрење
Скупштини општине, закупцима који у протекле три
године (рачунајући и текућу) нису користили државну
помоћ ове врсте биће преполовљена задужења за закуп
пословног простора. Помоћ се односи на период од
1. јануара 2020. до 1. децембра 2021. године, и не сме
прећи износ од два милиона динара по појединачном
кориснику.

ДАН ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА 2021
13. ОКТОБАР 2021.

Поштовани суграђани,

ИЗМЕЂУ ДВА ДАНА ОПШТИНЕ

И овај октобар Ћуприја је дочекала у слободи и миру. Већина нас је у слободи и миру рођена, у овом лепом граду,
удобно ушушканом између две реке. Само нас је пролеће 1999. накратко подсетило да је Ћуприја много пута доживела
и упамтила нека ружна времена разарања и страха. Ипак, за већину нас, Ћуприја је била место где се најлепше одраста,
где познајеш сваког и где тебе свако познаје, где се годишња доба могу распознавати и по боји Мораве.
Ушли смо у трећу деценију овог века и некако се, у објашњењу шта нам она доноси, сама од себе намеће компарација са
годишњим добима. Ако нам је прва, „послератна“ деценија наликовала на хладну и оскудну зиму, без сунца и обојену
само сивилом, друга деценија нам је донела дах пролећа. Наговестила је ново време, буђење и рађање живота. Показала
је да у Ћуприји не мора све да буде баш сиво. Дошло је време за неке ведрије боје. Ова трећа декада ће након добро
посејаног у претходној, донети добар род, обиље плодова.
Ову деценију која ће нам донети обиље плодова пре пар година смо назвали „Визија развоја Ћуприје 2020-2030“.
Визија је у најкраћем била одређена једним захтевом. Ћуприја мора да задржи своју посебност, а да се истовремено
у њој промени све што је требало променити, да се изгради све што јој недостаје. Ангажовали смо стручне агенције,
консултовали урбанисте, архитекте да нам у томе помогну и коначно добили слику Ћуприје у наредним годинама. Кад
се ова трећа, „родна“ деценија буде завршавала Ћуприја ће по много чему бити један нови, другачији град, а опет ће то
бити наша Ћуприја. То је визија којој смо тежили, а то је, мислим, и визија сваког становника Ћуприје.
Обиље плодова у овој деценији обухватиће уређен градски центар, најлепшу „променаду“ у Србији, која ће се протезати
од гимназије до „жутог моста“. А тај наш мост, за кога смо на неки посебан начин везани, водиће до Нове Ћуприје. Из
центра града ка аутопуту пружаће се модеран булевар Цара Лазара, а преко аутопута, нови град.....фабрике, трговински
центри, забавни паркови. У овој деценији Ћуприја ће добити и фабрику за пречишћавање отпадних вода, нови мост
преко Мораве,потпуно реконструисану водоводну и канализациону мрежу у граду и селима, затворени базен, атлетски
комплекс, реконструисану болницу...
Морам да нагласим да „Визија“ није скуп лепих жеља, већ пројекција заснована на реалним основама. За већину
инвестиција урађена је пројектна документација, неки од највећих пројеката ће ускоро почети да се раде.
Октобар је најлепши месец у Ћуприји. Зато што нам је донео слободу, зато што сваког октобра уз уличне трке славимо
празник града.
И зато што тада сви заједно делимо визију о нашој Ћуприји каква ће једном да буде.
Председник Скупштине општине Ћуприја, Народни посланик, Нинослав Ерић

Током протеклих 12 месеци локална самоуправа улагала је у
пројекте, инфраструктуру, школство, здравство и спорт.
Све што нам се дешава у последње време само нас је успорило на
путу ка бољем сутра, јер када су животи у питању, нема ничег пречег
и важнијег.

Општина Ћуприја припремила је сву потребну пројектно-техничку документацију за
изградњу Интернистичког блока. Приоритет Републике Србије је победити КОВИД 19.
Након тога очекујемо обећану подршку за изградњу највећег болничког комплекса у
Поморављу.
Ипак, захваљујући помоћи Министарства здравља и донацијама, наша Општа болница
је у протеклом периоду набавила најсавременије дијагностичке апарате, нова санитетска
возила и реновирала грудно одељење.

Образовање младих је на првом месту. У години за нама
урађена је комплетна енергетска санација ОШ “Вук Караџић”
и завршена изградња подручног одељења ове школе у Батинцу.
Ћуприја је поносна на своју Школу за музичке таленте.
Локална самоуправа увидела је потребу за реновирањем
прилаза школи и паркинга. На згради је коначно замењена
столарија и уређен хол.

Током протекле године, захваљујући учешћу грађана у пројeктима локалне самоуправе и уз подршку Владе Швајцарске
развоју општина, кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености “СВИС ПРО”, у средиште је стављен
“грађанин”, односно његове потребе и ангажовање у локалној заједници.
Општина Ћуприја је са пет милиона динара помогла побољшање енергетске ефикасности својих грађана.

Жеља руководства сваке локалне самоуправе је да послује без
губитака, односно да прилив у буџету расте, a његова реализација
иде предвиђеном динамиком.
Последње три године проценат реализације буџета општине
Ћуприја надмашио је сва очекивања.

2019 - 530 МИЛИОНА; 2020 - 580 МИЛИОНА; 2021 - 900 МИЛИОНА

Раванелиус, фестивал музичке изузетности, оправдао је
своје постојање. Ове године обележили су га маестро Стефан
Миленковић, ансамбл Симфонијета Софија, Београдски
дувачки квинтет и најбољи ученици Школе за музичке таленте.
Популаризација класичне музике је садржај од кога Раванелиус
неће одступати, зато је већ сада у календарима извођача и публике.
Академик Драгослав Михаиловић за живота је добио улицу
у свом родном граду. Некадашњи пролаз између Гимназије и
Занатског дома сада је поплочана пешачка зона са фонтаном,
клупама, дрворедом и амбијенталном расветом.

За љубав коју указује цркви Христовој, посебно се
залажући за Цркву Светог Георгија у Ћуприји, Епархија
Браничевска, на предлог свештенства овог храма,
доделила је орден апостола евангелисте Луке првог реда
Скупштини општине Ћуприја.

Наш понос однедавно је нови атлетски стадион који носи име
легендарног тренера Александра Аце Петровића. Његов сан и сан
многих генерација пре и после њега је остварен. Тартан стазом
трче нови шампиони. Златна Вера Николић видела је стадион али
није дочекала да са његових трибина бодри своје наследнике. Њој
у част трчало се на првом меморијалном митингу, који ће постати
традиционалан.

Читаву протеклу годину општина Ћуприја посветила је стварању
услова за почетак изградње Индустријског парка “Добричево”,
највећег такве врсте између Београда и Ниша. Република Србија
помогла је овај пројекат са преко 470 милиона динара. Локална
самоуправа овезбедила је водоснабдевање фабрике СМП аутомотив,
прве која је никла на овом простору. Водоснабдевање града биће
побољшано бушењем нових бунара.

Следеће године у ово време говорићемо о реновираним теренима у
Соколском дому, реновираној згради Прве месне заједнице која ће постати
сала за венчања и завршеној првој фази реновирања зграде некадашње
Робне куће “22. децембар”. То су послови који су у току.
Сигурни смо да ће их бити још, јер је Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде одобрилo општини Ћуприја више од 7,7
милиона динара као подстицај за инвестирање у развој руралне јавне
инфраструктуре.
Када се будемо сви вакцинисали очекујемо да и корона посустане.
Тада ће наши млади још више доћи до изражаја и у земљи и ван ње.

ДРУШТВО
Општина пронашла купца за бившу зграду школе „13. октобар“

УМЕСТО РУИНЕ НИЧЕ ТРЖНИ ЦЕНТАР

Председник Антић најавио почетак радова на реконструкцији „22. децембра“ и објекта Прве месне заједнице
Општина Ћуприја закључила је уговор о продаји некадашње
зграде ОШ “13. октобар” у Карађорђевој улици са фирмом
“МИСИД” доо Београд, која је доставила најбољу понуду.
Понуђач је за предметну парцелу понудио износ од 22. 550.000
динара, што је већи износ од почетне цене ове непокретности
- изјавио је Јовица Антић, председник општине Ћуприја.
„На месту руинираног објекта у главној улици биће изграђен
репрезентативни тржни центар који ће у потпуности
изменити изглед овог дела града. Поред овог пројекта, ускоро
се очекује почетак прве фазе радова на реконструкцији зграде
некадашње Модне куће “ 22. децембар”, коју је Републичка
дирекција за имовину пренела у својину општине.
У наредном периоду очекује се и почетак реконструкције
зграде Прве месне заједнице и терена у Соколском дому,
а настављају се радови на изградњи и инфраструктурном
опремању индустријске зоне - додао је председник Антић.
„Један овако велики пројекат општина Ћуприја не би могла да

реализује без помоћи Владе Републике Србије, јер вредност
радова далеко превазилази комплетан општински буџет.
Поред СМП-а чија ће фабрика ускоро бити пуштена у рад,
отворени смо и за нове инвеститоре који ће своју пословну
прилику видети управо на тлу Ћуприје.
РПГ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА УЧЕСНИК
„МИХОЉСКИХ СУСРЕТА СЕЛА“

Влада Републике Србије определила је
бесповратна средства за организовање
манифестације „Михољски сусрети
села“. За те потребе републичким
буџетом предвиђено је 43 милиона
динара, односно 500 хиљада динара по
једној пријави. Ћуприја је једна од 68
општина у Србији са којом је потписан
уговор.
Министарство за бригу о селу
Владе Републике Србије и општина
Ћуприја потписали су уговор о додели
бесповратних средстава за организовање
манифестације „Михољски сусрети
села“. Манифестација ће бити одржана
од 1. октобра до краја године. Очекује се
да у њу буде укључено 961 село у Србији.

Предвиђено је да активности једнодневне
или вишедневне манифестације, у
којима учествује становништво села
са територије једне јединице локалне
самоуправе, буду из области драмских

уметности, књижевности, литерарних
вештина,
одржавања
спортских
такмичења, промовисања очувања
и унапређења старих заната, израде
уметнина и предмета домаће радиности.
Циљ програма је обогаћење друштвеног
и спортског живота становника у селима
и неговање традиционалног начина
живота и културноисторијског наслеђа.
Како је раније истакао председник
општине Јовица Антић, који је у име
локалне самоуправе у Београду потписао
уговор, општина Ћуприја је конкурисала
за средства јер и на овај начин хоће да
помогне селу и друштвеном животу у
сеоским месним заједницама.
РПГ

Осам деценија од стрељања припадника ћупријско-параћинске рударске чете 26. септембра

ЖИВОТИ ПОЛОЖЕНИ ЗА СЛОБОДУ
Навршило се осамдесет година од
првог масовног стрељања антинациста
у поробљеној Европи. Тридесет пет
припадника
ћупријско-параћинске
рударске чете стрељано је у центру
Ћуприје, на пијачан дан, како би
народ био заплашен, а устанак угушен.
Петорица партизана за пример су
обешени на обали Раванице, надомак
данашњег СЦ “Ада”, како би се
грађанству улио додатни страх од
одмазде окупатора.

Представници СУБНОР-а и локалне
самоуправе редовно обележавају овај
значајан датум у историји града, сећајући

се родољуба који су дали своје животе за
слободу. Председник општине Јовица
Антић рекао је да овај спомен заслужује
ново рухо и најавио његово реновирање.
Споменик стрељанима 26. септембра,
барељеф на зиду ОШ “Ђура Јакшић”, рад
је професора Милорада Митровића и
представља једно од најзначајних дела
послератне уметности, која показују
страдање, али и пркос, жељу и борбу
народа за слободу.
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Одржана промоција сабраних дела протојереја Томислава Ђорђевића

“ГДЕ ЖЕЛИМ БИТИ”
Протојереј Томислав Ђорђевић. Или за своје парохијане
једноставно - поп Тома. Свештеник са народом у Богу.
Моравски, или како је волео да себе назива „паланачки
прота“, беседник, писац и надасве велики човек. Они који
су имали прилику да буду његови савременици, да слушају
његове беседе, да буде њихов парох, да им уочи породичне
славе у кућу мир уноси и молитву чита, да их венчава и
крсти, са великим нестрпљењем дочекали су да светлост дана
угледају сабрана дела протојереја Томислава Ђорђевића “Где
желим бити”.
Своје најплодоносније године поп Тома провео је као
старешина ћупријске Цркве Светог Ђорђа. Његово
службовање у Ћуприји обележили су догађаји који су, време
ће показати, били од велике важности за црквену заједницу,
а отац Томислав њихов непосредни судионик. Тих година
започето је фрескописање ћупријске цркве, која је 1989. године
била последње место боравка моштију светог кнеза Лазара
пре доласка у манастир Раваницу. Иако Ћуприја није била на
распореду већих градова и манастира у којима ће се мошти
наћи до свог крајњег одредишта, поп Тома успева да умоли
Свети архијерејски синод и добија благослов да мошти макар
на кратко бораве у цркви Светог Ђорђа. Почетком 90-их бива
освећен споменик и подигнут крст погинулим ратницима у
ослободилачким ратовима, а већ наредне године, на градску
славу Ђурђевдан, обновљен и освећен запис у центру града и
организована литија. Године службовања у Ћуприји биле су
најплодоносније и када је његов књижевни рад у питању, јер у
том периоду отац Томислав издаје књиге “Чекајући прелазак”,

“Магла над Моравом” и збирку приповедака “Где душа ту и
реч”, а све три обједињене су у сабрана дела под називом “Где
желим бити”.
Један део предања или прича које је отац Томислав имао
са својим парохијанима је записан и налази се у његовом
стваралаштву. Други, неписани, има свако од вас - своју
причу са оцем Томом. Са овим записаним и овим неписаним,
отац Тома живеће у сећањима многих људи – истакао је у
својој беседи протојереј Братислав Ђорђевић.
“Поморавље је било непресушни извор свега онога што је
чинило оца Томислава Ђорђевића. Знате, он на море није
ишао. Њему је била довољна његова Морава.“
О лику и делу попа Томе можда најбоље говори цитат из
предговора збирке „Где душа ту и реч“: „Писао сам о неким
другим добрим људима, мислећи на добре људе којима сам
окружен и бојим се, којима сам остао љубави дужан. Ако је
судити намери, она је најбоље што сам имао. Ако је судити
делу, опростите, желео сам најбоље.“

Сликар Боро Лекић изложбом сумирао шест деценија рада

КАКО ЈЕ ДИСАО СТАРИ ПАРАЋИН

Душа града на Црници, шарм, туга, срећа и један живот све је то стало у педесет слика Боре Лекића. Његова топла
емоција према граду у коме није рођен, а у коме се сваки пут
изнова рађао, проливена на сликарско платно, била је основа
да ту негде, између сећања и заборава, настане изложба „Како
је дисао стари Параћин“. Више од шест деценија дружења са
кичицом, шпахтлом и бојама и пола века од прве самосталне
изложбе, овај тихи хроничар града на Црници, како би га
многи назвали, крунисао је својеврсном документарном
изложбом слика од којих је највећи део настао у протекле
три године.
„Осим архитектуре, покушао сам да на платнима представим
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и део атмосфере тих, сада давних прошлих година и да од
заборава сачувам Параћин који је пружао пуно топлине.
У таквом граду сам одрастао, доживео лепе и мање лепе
тренутке, нанизао деценије и даље га волим, како се један град
може волети.
Жеља ми је била да и себе и друге подсетим на време када се
живело у нешто споријем ритму, са мање трзавица и више
емпатије. Ово је мој поглед на то време, а сваком остављам
право на његов угао гледања“, истакао је у поздравном говору
аутор изложбе, коју, како је нагласио, сматра својеврсним
документом једног прошлог времена.
РПГ

ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ

ВАНДАЛИ УНИШТИЛИ ПАРК КОД
ПРВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ДЕЧИЈЕ
ИГРАЛИШТЕ У ЈОВЦУ
Oво је резултат дивљања непознатих починилаца
у паркићу код Прве месне заједнице и на дечијем
игралишту у Јовцу. Уз констатацију да слика говори
више од хиљаду речи, на овакве безразложне
подухвате човек тешко може да остане без текста.
Oштећен парковски мобилијар, поломљене клупе,
дрвене справе за игру, почупане канте за смеће и
младе саднице честа су слика у нашој општини.
Парковски простор је лице једног града. A ово,
нажалост, наличије.
Због несавесног понашања појединаца, добар део
новца који би наменски могао бити утрошен на
куповину новог дечијег парковског мобилијара
одлази на санацију последица вандализма. На мети
вандала најчешће су парковске клупе, канте за смеће
и дечије справе, а неретко буде уништено цвеће из
паркова, украдене жардињере са сезонским цвећем
и поломљено новопосађено дрвеће.
И поред многобројних апела надлежних и реакције
савесних грађана, овакве сцене се упорно понављају.
Можда је крајње време да схватимо да се оваквим
понашањем не уништавају туђи паркови, клупе и
справе за игру најмлађих. Ово су наши паркови.
Чувајте их!

Ротари донирао дронове за поморавске основне школе

ПОДРШКА РАЗВОЈУ ИНФОРМАТИЧКЕ
ПИСМЕНОСТИ ЂАКА
Представници Ротари клуба дистрикта Србије и Црне Горе
и Ротари клуба “Ћуприја-Морава” уручили су дронове
директорима једанаест основних школа са територије
Поморавског округа. Дронови су намењени обуци ученика
петог и шестог разреда из информатике у коришћењу
програмских језика Пајтон и Скреч. Зорица Јестровић,
гувернер Ротари Дистрикта Србија и Црна Гора, истакла је да
је цела акција набавке и донације дронова рађена у договору
и сагласности са Министарством просвете и локалним
самоуправама, те да је вредност пројекта у оквиру кога је
набављено 670 летелица за основне школе широм Србије
вредна нешто више од 117 хиљада долара.
“Иако је корона успорила многе пројекте, за Ротари клуб
дистрикта Србије и Црне Горе прошла година била је јако
плодоносна, јер смо успели да реализујемо чак једанаест
пројеката у укупној вредности од 800 хиљада долара. Поред
дронова, обезбедили смо опрему за вртиће, роботиће,
инкубаторе за болницу у Панчеву и ПЦР опрему за чачанску
болницу.”
Миша Бранковић, председник Ротари клуба “ЋупријаМорава” изразио је задовољство што ће ученици имати
прилику да се боље обуче и напредују у свету информатике
и програмирања, те да ће активности ћупријског ротари

клуба и у наредном периоду бити усмерене на омасовљење
подмлатка, “ротаракта”.
Након потписивања уговора и уручивања донације,
Јестровићева је позвала директоре школа да доставе предлоге
Ротари клуба “Ћуприја-Морава” шта је од наставних средстава
потребно школама, те да ће се ротари дистрикт потрудити
да у сагласности са ресорним министарством унапреди нове
пројекте и набави нову опрему.
РПГ
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Морава 1918 обучава подмладак

ШКОЛА ФУДБАЛА ЗА БУДУЋЕ ШАМПИОНЕ
Наш циљ је да ови дечаци, заједно са својим старијим другарима из других селекција, ускоро
постану део првог тима – кажу челници клуба
Они кажу: “Дођите да се дружимо и да играмо фудбал!” Одржан
је први тренинг Школе фудбала ФК Морава 1918. Огњен,
Андрија, Лука, Марко, Михајло и још 150 малих и великих
фудбалера тренира и гради своју будућност у ФК Морава 1918.
Наш циљ је да ови дечаци, заједно са својим старијим
другарима из других селекција, ускоро постану окосница
првог тима, како Морава не би бринула за своју будућност.
Стварамо здраву базу, која ће уз правилан рад и посвећеност
моћи да игра добар фудбал пре свега у нашој Морави, а зашто
не и у неком од прволигашких клубова, када за то дође време –
рекао је председник Мораве 1918 Владан Ђорђевић.
Млади тренер Душан Танић је доказао свој квалитет радећи
са кадетима ћупријског клуба. Први тренинг школе фудбала
одржао је са петлићима и пионирима. Каже да нема разлике
у жељи, вољи, посвећености и амбицији, да се ови дечаци на
време науче дисциплини и фер плеју, а онда и осталим тајнама
које крије најважнија споредна ствар на свету. Колико ће од
тога усвојити зависи од њих самих. Ми смо ту да их усмеримо
на прави пут – нагласио је Танић.

Најмлађи полазници школе фудбала такмичиће се у “Минимакси лиги”, а нешто старији играће лигу Региона источне
Србије.
Руководство “Мораве 1918”, поручује да имају најбоље услове
за рад, најбољи стручни кадар и најбољу организацију.
Телефон за информације је 065 811 09 89.
РПГ

Златно признање ћупријским пчеларима на сајму у Тузли

МЕД СА НАШЕГ ПОДНЕБЉА ЈЕ ВИСОКОГ
КВАЛИТЕТА
На Међународном сајму пчеларства у Тузли, у оквиру кога је
организовано и оцењивање меда, међу 450 узорака меда из 23
земље, мед који су на оцењивање предали чланови Пчеларског
друштва “Раваница-Немања” оцењен је веома високом оценом
и награђен је златним признањем.
На овогодишњој престижној пчеларској манифестацији
учествовало је десет ћупријских пчелара који су послали
14 узорака меда, а највишу оцену добили су за багремов и
ливадски мед са наших простора.
Када међу толико земаља из региона и света наш мед освоји
златна признања за квалитет, то је заиста велики успех за
нас који се бавимо пчеларством, али уједно и доказ да је мед
са нашег поднебља један од квалитетнијих - закључили су
пчелари Пчеларског друштва “Раваница-Немања”.
РПГ

Едукација пољопривредника

ПАЉЕЊЕ СТРЊИКЕ ЈЕ КАЖЊИВО ЗАКОНОМ

Пољопривредна стручна служба из
Јагодине је у сарадњи са Министарством
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде одржала едукативну
радионицу под називом ,,Не пали
стрњику“ која је била намењена
пољопривредним произвођачима из
Поморавског округа. Лоша пракса
паљења стрњике као застарелог начина
уклањања жетвених остатака представља
велики ризик по живот и здравље
грађана и имовину, наноси велику штету
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пољопривреди, животној средини и
природи - чуло се на радионици.
“Штета настала намерним паљењем
усева је вишеструка. Паљењем стрњике
наноси се штета у пољопривреди, јер
се високим температурама због пожара
уништавају корисни микроорганизми у
горњим слојевима земљишта и смањује
његова плодност. Веома је важно
изабрати правилан плодоред и одговорно
газдовати својим земљиштем”, истакла
је Миланка Миладиновић, саветодавац
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за ратарство Пољопривредне стручне и
саветодавне службе у Јагодини.
Овакав начин уклањања стрњике
законом је забрањен и квалификује се
као кривично дело, а за починиоце су
превиђене високе новчане казне. Поред
тога, власник газдинства може бити
стављен у пасиван статус у трајању од
пет година, што практично значи да не
може добити никакву субвенцију од
стране ресорног Министарства.
РПГ

ЗАНИМЉИВОСТИ
Некадашњи понос националне аутомобилске индустрије на изложби крај Мораве

ФИЋА - СИМБОЛ ГЕНЕРАЦИЈА
Удружење љубитеља “Фића” из Крагујевца организовало је
први скуп власника националног југословенског возила у
Ћуприји. На плажи, испод Моравског моста, поносно се на
септембарском сунцу шепурило преко двадесет аутомобила
којима године “добро стоје”.
Најстарији примерак био је из 1964. године. Изгледа као да
је јутрос изшао “испод чекића” Заставине фабрике, која,
нажалост, више не постоји. Управо је то разлог нашег окупљања
и дружења. Желимо да сачувамо национално благо, а то је
наш фића и сећање на Заводе “Црвена застава”, из којих су од
1955. године изашли милиони аутомобила, рачунајући фићу,
стојадина и југо – рекао је Славољуб Батавељић, председник
удружења љубитеља “Фића” из Крагујевца.
Ћупријом је прошетало двадесетак аутомобила. Ово је довољно
за први пут. Очекујем да нас догодине бити више. Желимо да
на овај начин сачувамо фићу од заборава, а и да промовишемо
наш град и његову туристичку понуду. Надам се да ће дружење
љубитеља фића у Ћуприји постати традиционално – рекао је
Јовица Николић, и сам поносни власник једног фиће и члан
удружења.

Фића нема цену - сложни су сви власници овог аута. Он је члан
наших породица и према њему се тако опходимо - рекли су сви
који су дошли на скуп у Ћуприју.
РПГ

Одржана трећа ловачка Гулашијада

ПОБЕДИЛА ЕКИПА ИЗ БЕЉАЈКЕ
Победнички пехар на трећој Гулашијади у Иванковцу однела је
екипа “Бела црква“ из Бељајке. Друго место освојила је екипа
“Сваштароши” из Исакова, а трећепласирана је била екипа
“Моравски пустолови” из Ћуприје.
Ове године у прављењу гулаша надметале су се 24 екипе из
Ћуприје и околине, а на менију су, ван такмичарског дела,
били роштиљ, печење и качамак. Гулаш се кувао у котлићу по
традиционалној рецептури, а сваки такмичар имао је неки
тајни рецепт и своју технику кувања. Они најискуснији кажу
да није важно која се врста меса користи и да све зависи од
начина припреме и зачина. Стављају се што већи комади меса,
како би се приликом кувања распало и одвојило од костију и
онда то све буде прави гулаш.
Организатор ове гастрономско-туристичке манифестације
било је Ловачко удружење „Морава“ из Ћуприје, а поред сјајних

гурманлука посетиоци су уживали у наступима културноуметничких друштава из Крушара и Сења.
РПГ
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Петнаест година од смрти легендарног тренера Аце Петровића

АТЛЕТИКА МУ ЈЕ БИЛА
ЖИВОТНА СТРАСТ

Пре петнаест година у Ћуприји је
престало да куца срце професора
Александра Петровића, најтрофејнијег
српског атлетског тренера. Те 2006.
године, у 72. години после кратке и
тешке болести, преминуо је човек који
је обележио двадесети век у домаћој
атлетици.
Мало је људи који за живота могу да

имају право на вечност. Један од таквих
је био професор Аца Петровић.
Иако је по професији био професор
географије, његова највећа љубав била
је атлетика. Завршио је Природноматематички факултет у Београду,
бавио се атлетиком од 1946. до 1959.
године, био је првак Србије у кросу,
првак
Београдског
универзитета,
омладински првак државе у трци на
3000 метара са препрекама. Од своје
16. године посветио се и тренерском
позиву. Користећи паузу између радних
акција, изградње Новог Београда, пруге
Бања Лука-Добој и Фабрике каблова
у Светозареву, најмлађи полазник
завршио је курс за тренере, који је
на Плавском језеру организовао
Фискултурни савез Србије.
Добитник је два одликовања - Ордена
рада са златним венцем и Ордена
заслуга за народ са сребрном звездом,
којом га је одликовало председништво
СФРЈ, поводом прославе 30-годишњице
атлетског спорта у Србији. Добитник је
Мајске награде СОФК-а, Златне значке
Атлетског савеза Југославије, Златне
плакете АС Србије и два пута му је
додељена Октобарска награда Ћуприје.
Читав радни век посветио је атлетици
и откривању талената. Из његове
“радионице” поникли су светски

рекордери, прваци Европе, Балкана и више
десетина првака државе. Иако његови
пулени нису имали адекватне услове за
тренинг, то их није заустављало да побеђују
на свим великим атлетским такмичењима.
Прослављена имена ћупријске атлетске
школе своје почетке нису имала у
атлетици. Вера Николић је тренирала
гимнастику и рукомет, Љиљана Шушњар
кошарку, Драган Здравковић фудбал, Зора
Томецић “откривена” је на једном кросу,
али су на наговор великог Аце Петровића
променили спорт. И нису погрешили.
Под његовим будним оком стасавали су
светски, европски и државни рекордери,
а Ћуприја је домаћој атлетици дала преко
шездесет репрезентативаца и преко
стотину рекордера у неколико дисциплина.
Град на Великој Морави је 1952. године
био домаћин Првенства Балкана у кросу,
а пре коју годину на стази на ади поново
су трчала најпознатија атлетска имена
и репрезентације из читаве Европе.
Штафетна трка на релацији ПараћинЋуприја-Јагодина, крос “Борбе” и трка
улицама града само су неке од атлетских
манифестација у чијој је организацији
активно учествовао професор Аца
Петровић.
Ћуприја није заборавила великог тренера.
Од пре неку годину Улична трка, а од скоро
и Атлетски стадион носе његово име.

За Урошеве прве кораке! Будимо хумани!

Урош се лечи у Специјалној болници за церебралну парализу и развојну неурологију и у Бањи Ковиљачи, али му то није довољно.
Његови родитељи нису у могућности да обезбеде новчана средства која би помогла даљи ток лечења у другим центрима и
установама. Скоријим сазнањем да у Словачкој и Аустрији постоји ребихалитациони центар који би могао да помогне Урошу да
направи прве кораке. Такође, Урошу су неопходна средства за рад са терапеутом, операција фибротомије, корективне вежбе, као и
средства за дефектолога и логопеда.

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

