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Са скупштинског заседања

Усвојен буџет Града Прокупља

На седници Скупштине Града Прокупља, одборници су већином гласова
усвојили буџет за 2020. годину који износи нешто више од 1,7 милијарди
динара.
Како је за скупштинском говорницом рекао градоначелник Прокупља,
Александар Симоновић, буџет Прокупља биће развојни и штедљив, у складу
са политиком владајуће већине, која је домаћинским пословањем, једну од
најзадуженијих локалних самоуправа у Србији, довела до позитивног стања
у буџету.

-Што се тиче буџета, могу да изразим лично задовољство и то пре свега двема стварима, које
су јако важне за грађане Прокупља, рекао је градоначелник Симоновић и нагласио

да је новим буџетом, Прокупље, које је годинама отплаћивало наслеђене
високе банкарске дугове и камате, у потпуности раздужено.
У 2020. години, биће које ће се финансирати са 240 милиона
скинута и хипотека са буџетским
средствима, динара.
акумулације и фабрике издвојена је и изградња Како се чуло на заседању,
воде у Бресници, те ће на нове болнице, у коју ће овим буџетом су сагледани
тај начин, грађанима бити Република Србија, само адекватно сви буџетски
враћено народно добро, у првој фази градње, корисници и сва давања
које никад више нико не уложити милијарду динара. су знатно увећана у односу
прошлогодишња.
сме да злоупотреби.
-Могу да нагласим да за све ово на
Као значајну ставку у време, ова власт није узела Поводом усвајања буџета
буџету, градоначелник је ниједан кредит и није се ни динар за 2020. годину, говорила
назначио и улагање од 55 задужила, већ је само враћала је и шеф одборничке групе
милиона динара у изградњу наслеђене кредите и дугове, Српске напредне странке
Љубица Станковић. Она
Индустријске зоне.
истакао је градоначелник
је
честитала
локалној
Од значајнијх инвестиција
Симоновић.
самоуправи на пословању и
Као
значајна
домаћинској бризи, као и на
улагања у 2020.
постигнутим резултатима.
години, наведена
Овом приликом, осврнула
су
приоритетна
се и на велику помоћ
издвајања
за
која Прокупљу стиже из
децу,
школство,
Владе Србије, и истакла
социјалу и путну
да је за то најзаслужнији
инфраструктуру,
народни посланик СНС из
која је сагледана
Прокупља Дарко Лакетић,

који се својски залаже
како би новац стизао у
Прокупље и био уложен
у изградњу капиталних
објеката, којима ће се
побољшати услови живота
и стандард грађана. На
овом заседању, одборници
су дали сагласност на
нацрт Одлуке о покретању
поступка јавно–приватног
партнерства са елементима
концесије за финансирање,
ревитализацију,
управљање и обављање
фармацеутске делатности
у граду Прокупљу и другим
јединицама
локалне
самоуправе у Топличком
округу у којима Апотека
Прокупље
обавља
фармацеутску делатност.

М.М.

Завршава се реконструкција водоводне мреже у Улици Никодија Стојановића Татка

Побољшање водоснабдевања
Захваљујући
изузетно
повољним
временским условима, радови на
инфраструктури у граду
и околним селима се не
прекидају. Тако се приводи
крају
реконструкција
водоводне мреже у Улици
Никодија
Стојановића
Татка, а радове су обишли
члан Градског већа за
инфраструктуру
Жарко
Копривица и извршни директор Јавнокомуналног предузећа “Хамеум” Бојан
Николић. Копривица је изјавио да се
повољни децембарски дани, користе

да се заврше започети радови.

-Ако нас време послужи, већ наредне недеље
почеће
радови
на асфалтирању
дела
Улице
Милоша Обилића,
од крака Улице
Н и к о д и ј а
Стојановића
Татка до Ратка
Павловића Ћићка. Након реконструкције
водоводне мреже у Улици Цара Лазара, у дужини
од 160 метара, биће обављено и асфалтирање,
и то од Улице Генерала Транијеа до Милоша

Обилића, рекао је градски већник

Жарко Копривица.
Бојан Николић је казао да је, ради
побољшања водоснабдевања у
овом делу града, било неопходно
извршити
реконструкцију
водоводне мреже.

-Током радова, замењене су ПВЦ цеви
полиетиленским, постављени нови
прикључци и извршено баждарење
водомера, изјавио је он и додао
да су средства за ове радове,
у износу од 371.000 динара,
издвојена из локалног буџета.

Д.Б.
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За бољу путну мрежу

Радови на пресвлачењу Улице Милоша Обилића новим слојем
асфалта, приводе се крају. Екипе вредно раде, како би пре снега
све било завршено, а радове су обишли начелник Топличког
управног округа Милан Аранђеловић, градоначелник Прокупља
Александар Симоновић и члан Градског већа за инфраструктуру
Жарко Копривица. Овај асфалт, у дужини од 120 метара,
постављен је од Улице Никодија Стојановића Татка до Ратка
Павловића Ћићка.

-Ова Улица, у чијој непосредној близини се налази Основна школа
Павловић Ћићко”, била је у изузетно лошем стању.
Након
постављања
новог
асфалта,
бехатон плоча на
тротоару и ивичњака,
она је сада много
лепша и безбеднија,
не само за основце,
већ и за све учеснике у
изјавио
саобраћају,

“Ратко
градског буџета, издвојено је 1.120.000 динара. Говорећи
о асфалтирању градских улица и сеоских путева, он је
изјавио да је из градског буџета, за ове намене, 2019.
утрошено милион евра.

-За разлику од претходних, 2019. године много тога је урађено на
путној мрежи, како у самом центру Прокупља, тако и у сеоским
срединама. Становници Бабиног Потока, Горње и Доње Стражаве и
Доње Трнаве сада имају асфалтиране улице. У најудањенијим селима,
као што су Товрљане, Микуловац, Статовац, извршена је адаптација
Симоновић сеоских и атарских путева, изјавио је Симоновић и истакао да

је
и додао да је за
пресвлачење Улице новим асфалтом, из буџета Града
издвојено 820.000 динара.
Симоновић је рекао да је, након постављања нове
водоводне мреже, у Улици Цара Лазара, у дужини од
150 метара постављен нови асфалт. За ове радове, из

је буџетом планирано издвајање више новца него што
је то било 2019. године. Симоновић је напоменуо да ће
се зимски период искористити за припрему неопходне
тендерске документације и расписивање јавних набавки
за нове радове на путној мрежи на територији града
Прокупља, како би се на пролеће одмах кренуло са
радовима.
Д.Б.

Не стаје се са инфраструктурним радовима

Решен деценијски проблем
Члан Градског већа за инфраструктуру Жарко Копривица
и в. д. директора ЈП за урбанизам и уређење Милисав
Брајковић, обишли су радове на ископу канала за одвод
атмосферских вода у Доњој Стражави.

-Да би се што боље искористило лепо време, кренуће се са радовима на
ископу канала и постављању пропуста за одвод воде у Доњој Трнави,

изјавио је он и додао да су средства за све ове радове,
у укупном износу од око 1.200.000 динара, издвојена из
-Било је неопходно да се ископају канали и поставе пропусти за воду, локалног буџета.
Д.Б.

како се она не би задржавала на путу и правила проблеме житељима
овог села, изјавио је Жарко Копривица и додао да је дужина

пута где се изводе ови радови 400 метара.
Мештани Доње Стражаве изразили су задовољство што
ће се овај деценијски проблем, решити.
Председник Савета Месне заједнице Доња Стражава,
Славиша Стојановић, каже да је приликом обилних киша
и отапања снега, неретко долазило до плављења подрума
оближњих кућа.

-Када видим како се ради на ископу канала и постављању пропуста,
радујем се што ће наш проблем бити решен, изјавио је

седамдесетседмогодишњи Миливоје Стоиљковић и
додао да ће се, након асфалтирања, које је у плану за 2020.
годину, овим путем брже долазити до Балиновца. Већник
Копривица обишао је и радове на насипању пута између
Пасјачке и Соколичке улице у дужини од 170 метара. На
овој деоници, у једном делу, изграђен је и потпорни зид.
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Асфалтирана улица у Горњој Стражави
Представници
Топличког управног
округа,
Града
Прокупља и ЈП за
урбанизам и уређење
општине Прокупље,
обишли су радове на
асфалтирању улице у
селу Горња Стражава.
Начелника Топличког управног округа Милана Аранђеловића,
градоначелника Прокупља Александра Симоновића, члана
Градског већа за инфраструктуру Жарка Копривицу и в. д.
директора ЈП за урбанизам и уређење Прокупља Милисава
Брајковића, дочекали су бројни мештани овог насеља, који
су изразили задовољство што је локална самоуправа имала
разумевања за њихове проблеме и издвојила средства за
асфалтирање приоритетних улица.

једна улица у Горњој Стражави, а за неколико дана радови ће бити
настављени, тако да ће још једна улица у овом насељу добити асфалт. Како
су то и сами мештани истакли на једном збору, асфалтирање ових улица је
за њих од великог значаја. Поднели су захтев и сада им је та иницијатива и
остварена, казао је градоначелник Симоновић.
Како је нагласио 2018. године је у Горњој Стражави
асфалтирана једна улица, а 2019. године две.

-То ћемо наставити и у осталим сеоским срединама, али нећемо
запоставити ни градско подручје. Сада већ припремамо пројекте које ћемо
реализовати у 2020. години, истакао је Симоновић.
Житељи овог краја истичу да им асфалтирање ове улице много
значи. Она води до реке и рачва се у два правца.

- Много нам значи асфалт у овој улици, која наше село повезује са Југовцем.
Друга улица, која ће ускоро бити асфалтирана, такође нас повезује са
Рибарском бањом, тако да смо веома захвални и задовољни оним што
је Град Прокупље учинио за нас, казао је председник Савета Месне

-Задовољство је када видите колико су мештани срећни. Данас се асфалтира заједнице Горња Стражава Вукадин Маринковић.

Сеоске улице као градске

Љ.М.

Асфалтиране две улице у Бабином Потоку
Начелник Топличког управног округа Милан Аранђеловић
и члан Градског већа за инфраструктуру Жарко Копривица,
обишли су завршне радове на асфалтирању улица у селу Бабин
Поток, надомак Прокупља.
Захваљујући повољним временским условима, радови на
путној мрежи у градским и сеоским срединама нису ни
прекидани.

мрежи наставити и у
наредном периоду.

Стражави и Доњој Трнави, као и да ће се са радовима на путној

Копривица.

-Ребалансом
буџета,
планирано је да се
за
инфраструктуру
издвоји још 120 милиона
динара. У плану је да се
-У Бабином Потоку, асфалтиране су две улице у укупној дужини од 1.200 ова средства утроше
метара. Због конфигурације терена, извођачи су уложили максималне за асфалтирање седам
напоре да у што краћем року одраде припремне радове, ископају пропусне сеоских и 11 градских
канале и асфалтирају улице, рекао је Копривица и додао да су улица. Пројектно-техничка документација за ове улице је већ урађена.
средства за ове радове, у укупном износу од око 11 милиона
За неколико дана, очекује се и расписивање јавне набавке, док би се уговори
динара, издвојена из буџета Града Прокупља.
Он је истакао да су током октобра асфалтиране и улице у Горњој са извођачима радова потписали до краја године, изјавио је Жарко

Саобраћај на пет путних праваца у Доњој Речици

Путеви урађени у договору са мештанима
Начелник
Топличког
управног
округа
Милан Аранђеловић,
градоначелник
Прокупља Александар
Симоновић и члан
Градског
већа
за
инфраструктуру Жарко
Копривица обишли су
завршне радове на насипању сеоских путева у Доњој Речици.
У овом прокупачком селу, насипање је извршено на пет путних
праваца, у укупној дужини од 1.300 метара. Вредност радова,
који су завршени у рекордном року, износи 700.000 динара.

За асфалтирање и насипање сеоских улица и путева, ископ
пропусних канала и постављање пропуста, укупно је утрошено
око 50 милиона динара.

Симоновић и додао да се на овај начин полако враћа поверење
у локалну самоуправу.
Симоновић је истакао да је у првих десет месеци 2019. године,
за асфалтирање улица, канализациону мрежу, крпљење
ударних рупа и друге радове на путној мрежи у граду, из
буџета утрошено скоро 60 милиона динара.

Бранислав Спасковић наглашава да је ово требало да се
заврши још пре десет и више година.

-Када је у питању путна мрежа, ово није крај. Све више новца се издваја
за путну мрежу, не само у граду, него и на сеоском подручју, изјавио је

градоначелник Симоновић и додао да је за асфалтирање и
санацију путева на територији Прокупља у наредном периоду,
планирано да се издвоји око милиона евра.
Своје задовољство што се највише путних праваца ради баш у
овом селу, изразили су сви мештани Доње Речице.

- Када видим ове машине и камионе како раде, просто не могу да верујем. Ово
што ради локална самоуправа је за сваку похвалу. Био сам скептичан када
су нам пре неколико месеци обећали да ће да се ради овде. Добро је што сам
погрешио, изјавио је мештанин Горан Ивић, који се у име житеља

-И за ове радове, средства су обезбеђена из локалног буџета. Сви сеоски
путеви који су урађени, урађени су у договору са мештанима, изјавио је села захвалио руководству локалне самоуправе.

-Добар пут је предуслов да мештани не напуштају своје родно село. Доња
Речица има 550 становника. Насипањем ових путева, сада ће безбедније,
лакше и много брже да се стиже до плодоносних ораница и воћњака, рекао
је Бранислав Спасковић.

Д.Б.
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За мештане од непроцењиве вредности
Начелник Топличког управног округа Милан Аранђеловић,
градоначелник Прокупља Александар Симоновић и члан
Градског већа за инфраструктуру Жарко Копривица, обишли
су завршне радове на изградњи атарског пута у селу
Микуловац. Средства за изградњу пута, у износу од 700.000
динара, обезбеђена су из буџета Града Прокупља.

Баботинац Слађан Цакић.
Председник Савета Месне
заједнице
Микуловац,
Драгиша Коцић, захвалио
се надлежнима у Граду,
што су дочекали дан када
је пут спојио два села.

-Захваљујући повољним временским условима, нисмо стали са радовима
на путној мрежи, како у градским, тако и у сеоским срединама. Значај овог -Пут који је повезао ова два села
пута је тај што је он повезао два села, Баботинац и Микуловац. У овим је од непроцењиве вредности.
селима живи велики број мештана, који се највећим делом баве воћарством, У име мештана оба села, захвалио бих се свима који су допринели овом
изјавио је Копривица и додао да је атарски пут у Микуловцу повезивању, рекао је Коцић.
урађен у веома кратком временском року. Према његовим
речима, пут je урађен на захтев мештана.
Многобројни мештани захвалили су се локалној самоуправи
на свему што je урадилa за ово село.

Да се у овим селима многи баве пољопривредом, а нарочито
воћарством, потврдио нам је и двадесетчетворогодишњи
мештанин Микуловца Стефан Денић.

-Путеви су увек били најважнији за свако, па и наше село. Сада ће сви мештани
моћи брже, лакше и безбедније да долазе до својих ораница и воћњака,

-2018. године, из правца Баботинца према Микуловцу, урађен је пут у
дужини од 800 метара. Изградњом пута из правца Микуловца, дошло је до изјавио је он и нагласио да се изградњом инфраструктурних
спајања ова два прокупачка села. Нема речи да се опише шта ово значи за и других објеката у сеоским срединама, зауставља исељавање
нас мештане,рекао је председник Савета Месне заједнице села младих са својих родних огњишта.
Д.Б.

Скупштина Града Прокупља

Поклонили телевизор Школи у Товрљану
У овој четвороразредној школи, која је од Прокупља удаљена
више од 30 километара, наставу похађа шест ђака.
Након обиласка учионице и разговора са учитељем Марком
Чикарићем, председник Скупштине Дејан Лазић је рекао да
локална самоуправа чини све да деца и у сеоским школама,
имају исте услове као и њихови вршњаци у граду.

-Представници локалне самоуправе често су присутни не само у Товрљану,
него и у Арбанашки и Крушевици. Својим посетама и разговорима са
мештанима, они показују да су им сва подручја Прокупља важна, изјавио

Начелнк Топличког управног округа Милан Аранђеловић,
председник Скупштине Града Прокупља Дејан Лазић и
начелник Градске управе Прокупља Никола Копривица
посетили су издвојено одељење Основне школе “Светислав
Мирковић Ненад” из Мале Плане у селу Товрљане, и том
приликом, уручили учитељу и ученицима телевизор, поклон
Скупштине Града Прокупља.

је учитељ Марко Чикарић и додао да су надлежни из Градске
управе, у протеклом периоду допринели да се обезбеде
адекватни услови за боравак и школовање деце у овој
најудаљенијој школи на територији Прокупља.
У име ученика и њихових родитеља, као и мештана, он се
захвалио председнику Скупштине Града Прокупља, Дејану
Лазићу, на поклону.

-Телевизор, као наставно средство, много нам значи. Сада ће презентација
наставних садржаја из скоро свих предмета, уз помоћ овог телевизора, бити
много садржајнија, изјавио је учитељ Чикарић. Током свог боравка
у Товрљану, Милан Аранђеловић, Дејан Лазић и Никола
Копривица, обишли су радове на обнови цркве Свете Петке.

Д.Б.

У циљу безбедности пешака

Урађена реконструкција степеништа у Улици Генерала Транијеа
Житељима Новог насеља и станарима зграда сада ће бити
много лакше, јер је степениште у Улици Генерала Транијеа, које
они највише користе, реконструисано.
Завршне радова, обишли су члан Градског већа за
инфраструктуру Жарко Копривица и в. д. директора Јавнокомуналног предузећа “Хамеум” Радмила Перић.

-И за ове радове,
с р е д с т в а
у износу од
1.500.000 динара,
обезбеђена су из
локалног буџета,

изјавио је Копривица и додао да је за ове радове, из градског
буџета издвојено 540.000 динара.
Према његовим речима, у току су и завршни радови на замени
водоводних цеви у Улици Цара Лазара. Старе, азбестне цеви,
сада су промењене полиетиленским.

који је изразио
задовољство
што
су
радници ЈКП
“Хамеум” завршили ове послове у веома кратком року.

-Ово степениште било је у веома лошем стању. Како бисмо га средили, а пре изјавио
је
свега спречили неку незгоду пролазника, одлучили смо се за реконструкцију, К о п р и в и ц а ,

Д.Б.
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Новогодишња ноћ протекла у најбољем реду
И на почетку 2020. године,
да локална самоуправа, у
настављена
је
лепа
границама својих могућности,
традиција
представника
настоји да помогне рад ових
локалне самоуправе. Kао и
установа.
претходних, тако су и ове
Говорећи о прошлој 2019.
године, у
новогодишњој
години, он је истакао да
ноћи,
градоначелник
је
задовољан
урађеним
Прокупља
Александар
пословима, нарочито када је у
Симоновић и председник
питању модернизација путне
Скупштине Града Прокупља
мреже, како у градским, тако
Дејан
Лазић,
посетили
и у сеоским срединама.
запослене
у
Ургентном
-Ова, 2020. година, за грађане
центру Опште болнице „Др
Прокупља биће година великих
Алекса Савић“, Полицијској
грађевинских
подухвата.
За
управи, Сектору за ванредне ситуације. Представници инфраструктуру, планирана су средства у износу од 250 милиона
Града, посетили су и припаднике Војске Србије, Дом за динара. Ове године, планиран је и почетак радова на објекту Дома
смештај и негу
здравља. Очекујемо
старих лица и
да почну и радови
Службу хитне
на
изградњи
помоћи.
Индустријске зоне,
Градоначелник
реконструкција
Симоновић
зграде Гимназије
се,
у
име
и биоскопа, као и
свих грађана,
радови на изградњи
з а х в а л и о
ауто-пута, рекао
запосленима
је он.
који брину да
Градоначелник
Прокупчани Нову годину дочекају у миру.
Прокупља Александар Симоновић је свим грађанима
-Ови људи, које ноћас обилазимо, дају велики допринос не само сада, него пожелео много здравља, среће и љубави у Новој години,
током целе године. Својим ангажовањем, залагањем и оспособљеношћу, са жељом да је прославе у кругу својих породица и
они свим нашим грађанима обезбеђују да им и новогодишња ноћ пријатеља.
Д.Б.
протекне у најбољем реду, изјавио је Симоновић и додао

Подела новогодишњих пакетића

Настављена лепа традиција
Као и 2018. године, Град Прокупље обезбедио је
новогодишње пакетиће за децу из социјално угрожених
породица, слабијег материјалног стања, децу са
посебним потребама и кориснике туђе неге и помоћи.
Ове пакетиће, добило је 800 деце, до 12 година старости.
Подели пакетића, присуствовала је и члан Градског
већа за социјална питања Маја Башић, која је рекла да
је ово традиционална акција коју локална самоуправа
организује последњих неколико година пред Нову
годину.

-Традицију везану за поделу поклона поводом новогодишњих празника,
као и претходних, наставили смо и 2019. године. Сигурно је да овај леп
гест поздрављају сви наши суграђани, изјавила је Маја Башић и

додала да је подела пакета била организована не само у
градским, него и у сеоским месним заједницама.
Према њеним речима, новогодишње пакетиће добило је
и око хиљаду полазника Предшколске установе „Невен“.
За куповину 800 пакетића и слике деце са Деда Мразом, из
буџета локалне самоуправе издвојено је 550.000 динара.

ТОПЛИЧКЕ НОВИНЕ
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Најлепши догађај на почетку године
добро.

-Рођење нашег најмлађег суграђанина је један од најлепших догађаја
на почетку године. Посебно ми је драго што је он пето дете у
породици, што је добар знак. Жеља нам је да се што више деце рађа,
да се чује дечији плач у породилиштима широм Србије, изјавио је
градоначелник Прокупља Александар Симоновић.
Он је додао да Град Прокупље настоји да прати све мере
за подстицај рађања које спроводи Република Србија.

-Град Прокупље издваја одређена средства за прворођено, другорођено
и трећерођено дете у породици, али се трудимо и да нашим грађанима
олакшамо родитељство. Издвајају се средства из градског буџета и
за субвенције боравка деце у вртићима, бесплатне уџбенике за ђаке
прваке, награде најбољим ученицима. Прошле године, обезбедили
смо бесплатно летовање за 200 малишана. Град Прокупље издваја
средства и за финансирање вантелесне оплодње, тако да се надамо
да ће све мере које предузимамо као локална самоуправа, уз подршку
Владе Србије и надлежних министарстава дати резултате, истакао

Породилиште Опште болнице „Др Алекса Савић“, посетио
је градоначелник Прокупља Александар Симоновић и
том приликом, мајци прворођене бебе у 2020. години
уручио новчани поклон у вредности од 60.000 динара.
Прва беба је дечак, рођен 2. јануара у 9 сати и 5 минута,
тежак 3,3 килограма и дугачак 51 центиметар. Порођај је градоначелник Прокупља Александар Симоновић.
је протекао у најбољем реду, и мајка и беба се осећају
Љ.М.

Паљењем бадњака, почела прослава Божића у Прокупљу

Мир међу свима који славе Христа
Града, поздравио је, и божићне празнике честитао
старешина цркве Свети Прокопије Никола Илић.

-Окупили смо се вечерас под сводовима једног од најстаријег храма,
где
почивају
мошти Светог
великомученика
Прокопија
и
његовог брата
Светог Георгија,
да прославимо
најрадоснији
догађај. Овде у
нашој храброј Топлици, постојбини наших славних предака Југ Богдана,
Милана Топлице, Kосанчић Ивана и свих оних који су животе своје дали
за слободу… Окупили смо се да прославимо Христово рођење и као
Вечерњом молитвом у цркви Светог Прокопија, паљењем
бадњака испред цркве и ломљењем чеснице, у Прокупљу што кажу наши славни оци „Бог је толико волео човека, да је на крају
Христовим рођењем и сам постао
је
почела
прослава
човек“. Нека је мир међу свима који
најрадоснијег хришћанског
славе Христа, нека мир уђе у ваше
празника, Божића.
домове, пожелео је верницима
Традиционалном
обичају,
који
најављује
рођење
Христово, чији се долазак на
свет слави као почетак новог
времена, присуствовао је
велики број грађана, који су
као и сваке године, већином
породично,
дошли
да
прославе празник.
Окупљене вернике, уважене
свештенике и представнике

старешина
прокупачке
цркве и поручио им да се у
овако великом броју увек
окупљају .
Традиционално, прослава
Бадњег дана је и ове године
протекла
уз
ломљење
чеснице,
послужење
и
величанствени ватромет.

Љ.М.
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Понос Града Прокупља
Најбољи студенти и постдипломци, њих 83, који имају
пребивалиште на територији Прокупља, потписали су
уговоре за добијање једнократне награде у вредности
од 30.000 динара. Ово су добили студенти чији је просек
оцена на студијама изнад девет, а за ту намену, Град
Прокупље је издвојио 2,5 милиона динара.

-Поносимо се тиме да вас је сваке године више и да можемо да вас
наградимо на овај начин. Где год отпутујем, оно чиме се најпре
похвалим јесте управо ви. Ви сте наш понос, наставите овако да
учите и увек ћемо вас наградити за ваш труд и рад. Наша врата су увек
отворена за све вас. Трудићемо се да у Прокупљу створимо добре услове
за живот и рад и отворимо нова радна места, како бисте једнога дана
и ви могли да се запослите и живите и стварате овде бољи живот за
своју децу, истакао је градоначелник Прокупља Александар
Симоновић и пожелео добитницима награда сву срећу у
учењу и животу.

Л.Ђ.
Значајна средства уложена у најмлађе

Поклони за ученике основних школа
Гр а д о н а ч е л н и к
П р о к у п љ а
А лександар
Симоновић
и
члан
Градског
већа за просвету,
омладину и спорт
Маја Ранђеловић,
п о с е т и л и
су
Основну
школу „Милић Ракић Мирко“ и ученицима
који
похађају једносменску-целодневну наставу, уручили
новогодишње поклоне.

-Град Прокупље много пажње посвећује деци, тако да смо значајна
средства 2019. године уложили у школе и вртиће, како бисмо нашим
најмлађим сугађанима обезбедили што боље услове за рад и
школовање, истакао је градоначелник Симоновић.
Он се осврнуо и на одличне резултате које прокупачки
ђаци и студенти постижу, и нагласио да је Град Прокупље
посебно поносан на студенте који високим просеком на
универзитетима по Србији, проносе добар глас и подижу
углед Прокупља.

-У Прокупљу се из године у годину рађа све више деце, па број ђака у
нашим школама не опада, захваљујући чему остају да раде и одељења
по селима, казала је већница Маја Ранђеловић.

Директор Основне школе „Милић Ракић Мирко“, Саша
Јововић је захвалио градоначелнику на посети и градској
власти на „слуху“ који има за просвету.

-Захваљујући разумевању наше локалне самоуправе, ми смо једини у
граду, успели на најбољи начин да организујемо наставу у оквиру овог,
савременог пилот пројекта Министарства за образовање Републике
Србије, који предвиђа социјализацију школске деце и њихово усмеравање
на бављење активностима које сами одаберу, казао је он.

Такође је истакао да се обогаћена једносменска настава
одвија и у издвојеним одељењима у селима Петровац
и Микуловац, као и да локална самоуправа финансира
превоз деце од куће до школе и топли оброк који сва
деца добијају у оквиру дневног боравка. У те сврхе, Град
је за три месеца издвојио 500.000 динара.
Пројекат који је прихватила ова Школа, као једна од 208
основних школа у Србији, подразумева да ђаци, после
обавезне наставе, остају у школи и баве се оним што су
сами изабрали у оквиру неколико група.
Тако имају прилике да науче вештину играња шаха
(црно-бели свет), да фотографишу, баве се основама
новинарства, упознају историју свог родног краја и
Србије, и проширују своја знања из области информатике.
Градоначелник Симоновић и већница Ранђеловић,
обишли су и Основну школу „Светислав Мирковић Ненад“
у Малој Плани,
како
би
поклонима
обрадовали
и ове ђаке. И
у овој Школи,
50-60 ученика
укључено
је у овај вид
наставе, где за топли оброк за децу, Град Прокупље
такође издваја 500.000 динара.
За представнике локалне самоуправе и све присутне,
ученици ове Школе приредили су културно-уметнички
програм, који је побрао симпатије гледалаца, обзиром
да су га извели ученици првог и другог разреда.
Представници Града Прокупља су на крају пожелели
ученицима и запосленима срећне новогодишње и
божићне празнике.
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Прокупље сређивали и стари и млади
Велики број грађана, а пре свега деце и младих, учествовао
је у акцији чишћења града, коју су организовали локална
самоуправа, Јавно-комунално предузеће „Хамеум“ и
фирма Poor-Werner i Weber.
Првобитан број локација који је планиран за чишћење
је повећан јер је велики одзив наших суграђана то и
омогућио.
Вредни грађани, основци и средњошколци, волонтери
Црвеног крста, у овој првој акцији чистили су део града
код касарне, Сокићево насеље, простор око Спортске
хале, приобаље Топлице и Малу Губу, да би се, након што
су за кратко време уредили ове локације, пребацили код
Дома здравља и близу Техничке школе.
Очишћено је много више од планираног, што показује
да Прокупчани воле да им животна средина буде чиста.
Санирано је и неколико дивљих депонија.
Циљ ове акције је велико спремање пред зиму, али и
подизање свести грађана да воде рачуна где одлажу
смеће, како би средина у којој живимо била чиста и
здрава. Само чист град може да буде леп град.

Д.М.

Уз подршку ЈКП „Хамеум“ и приватних предузетника

Ученици Техничке школе очистили брдо Хисар
Еколошка секција Техничке школе „15. мај“ у Прокупљу,
организовала је велику акцију чишћења брда Хисар, у
којој су учествовали ученици и наставници ове Школе.
Акција је спроведена уз подршку ЈКП „Хамеум“ и
приватних предузетника, који су обезбедили џакове за
сакупљање смећа и рукавице.

-Наши ученици показали су велико интересовање за ову акцију и
одазвали се у великом броју, јер, како кажу, смета им када је њихово
омиљено место за шетњу и дружење запуштено и затрпано смећем.
Овом приликом желимо да пошаљемо поруку свима, како младима,
тако и старијим суграђанима, да чувају оно што нам је природа дала
и да уживају у лепом и здравом окружењу, изјавила је професорка

биологије и руководилац Еколошке секције Валентина
Дробњак. Чишћење Хисара почело је од подножја, одакле
су вредни средњошколци почели да сакупљају суво,
опало лишће, па све до омиљених стаза где Прокупчани

радо проводе своје слободно време.
Ученице ове Школе, Тијана Савић и Анђела Жунић,
кажу да је Хисар место где често долазе после школе са
другарицама и да се радују што ће дати свој допринос да
оно буде чисто и уређено.

-Дошли смо да очистимо ово наше најомиљеније место које нам је
природа дала, да га чувамо и уживамо у његовој лепоти. Сакупили смо,
поред лишћа и много пластичних кеса и флаша, као и другог отпада
који нам загађује окружење. Желимо да поручимо нашим вршњацима,
али и свим грађанима који овде долазе, да чувају прокупачку оазу јер је
свима потребна здрава еколошка средина, како нама, тако и будућим
генерацијама, истичу ученице ове Школе.
Љ.М.

ТОПЛИЧКЕ НОВИНЕ
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Делегација француских средњошколаца у посети Прокупљу
Градоначелник
Прокупља
Александар
Симоновић,
са сарадницима,
приредио
је пријем за делегацију
средњошколаца из француског града Епона, коју је предводио
заменик градоначелника Епона, Ивица Јовић.
Пожелевши гостима добродошлицу и пријатан боравак
у Прокупљу, градоначелник Симоновић је нагласио да
Прокупље има бурну историју, у којој посебно место припада
француском народу.

-Пријатељство између српског и француског народа траје више од једног
века и датира из времена када је 1918.године француски генерал Шарл Траније
са својом коњицом учествовао заједно са српском војском у ослобађању
Прокупља. Од тада су узајамни пријатељски односи настављени, а
резултат те сарадње је побратимљење између Прокупља и Епона, рекао
је Симоновић и
изразио
велику
захвалност заменику
градоначелника
Епона
Ивици
Јовићу
који
је
био
иницијатор
побратимљења два
града.
Посета ученика из
Епона
Прокупљу
организована је у

оквиру пројекта који финансира Европска унија.

-Успех овог пројекта је у томе што су ученици својим залагањем заслужили
да буду његов део, тако што су вредно учествовали у школским радним
акцијама, казао је Јовић. Француску делегацију поздравила је и

члан Градског већа за спорт и образовање, Маја Ранђеловић.
Она је пожелела ученицима да се што лепше проведу у
нашем граду, да из њега понесу најлепше утиске и успомене
и поручила им да наставе да негују пријатељство, да руше
баријере и граде мостове пријатељства.

Љ.М.

Нераскидиво пријатељство два народа

О пријатељској посети и ономе што ће памтити у Прокупљу
Прокупачка Гимназија је још једном угостила француске
ученике из Епона, који су у нашем граду боравили у оквиру
организоване размене ђака. Они су у мултимедијалној
учионици ове прокупачке Школе, коју су заједно са својим
вршњацима, окречили
и средили, разменили
утиске
о
посети,
дружењу
и
свему
ономе, што ће као лепу
успомену, понети у
Француску и свој град
Епон.
Оно што су најпре
истакли и посебно
нагласили на овом
завршном
дружењу,
јесте да су одушевљени
гостопримством наших
људи и да им се допада
наша кухиња. Међутим,
како су рекли, да би
уопште били део овог пројекта и да би могли да путују у неку
земљу, морали су напорно да раде за своју општину. Како су
истакли, радили су од септембра месеца прошле године и
били су ангажовани на различитим пословима, између осталог
уређивали су екстеријер одређених установа, бринули о
млађој деци. Све то су обављали не само за време школске
године, већ и у току распуста.

-За реализацију овог пројекта, могли смо да изаберемо и другу земљу и други
град. Изабрали смо Србију и Прокупље и нисмо се покајали. Овде су људи
гостољубиви и срдачни. Све ово што смо видели и поделили са вама, између
осталог, време и причу о различитим животним стварима, обогатиће нас

као личности. Радо бисмо поново дошли у ваш мали, али веома леп град,

истакли су гости из Епона.
Пре самог доласка у Србију, њихова слика о нашој земљи је
била потпуно другачија.
-Знали су Србију као земљу у којој
је било доста ратова и нису имали
позитивну слику о њој. Одмах по
доласку, видели су да су наши људи
топли и дружељубиви, а читав
наш дочек је за њих био право
изненађење. Јуче смо, према оном
што је планирано, били са њима
у Нишу и њихова жеља је била да
посетимо „Концентрациони логор
Црвени крст“. Њихова осећања
и понашање после те посете је
нешто што је на мене оставило
снажан утисак. Видевши сва та
аутентична документа, личне
карте, играчке, ћелије, они су
то веома емотивно диоживели.
Када сам им објаснила шта се десило у далекој прошлости, иако су по природи
веома весели, одједном су утихнули и били сами са својим мислима, да би после
неког времена разговарали и питали зашто неко има потребу да третира друге
људе, онако како не би ни животиње. Кажу да терба добро да познајемо историју
своје државе, како би она била јака и на томе инсистирају у њиховом образовном
систему. У овој посети, ови млади француски ђаци сазнали су да смо ми земља, која
поштује друге народе, која се увек бранила у ратовима и која је много недужних
жртава дала за слободу коју има, нагласила је професорка француског
језика у прокупачкој Гимназији Тања Грујовић, која је заједно
са колегом Војканом Тасковићем, за време посете француских
ђака, велики део времена провела са њима.

Л.С.
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ДРУШТВО

ТОПЛИЧКЕ НОВИНЕ

11

Кад год треба, ту је инжињерија
У касарни “Ратко Павловић Ћићко”,
310.
инжињеријски
батаљон
обележио је Дан инжињерије.
Поред представника Војске Србије,
свечаности су присуствовали и
начелник Топличког управног округа
Милан Аранђеловић, градоначелник
Прокупља Александар Симоновић
са сарадницима, старешина цркве
Свети Прокопије Никола Илић, као
и представници јавног, привредног,
друштвеног и културног живота
нашег града.
Честитајући официрима и војницима
Дан инжињерије, командант касарне у Прокупљу и 310.
инжињеријског батаљона, мајор Борко Бућковић, рекао је да
су инжињеријске јединице у Краљевини Србији формиране 6.
новембра 1865. године.

-Од формирања до данас, припадници инжињерије су у свим ратовима своју
организацију, ангажовање и потребу прилагођавали потребама других
родова. Данас је инжињерија савремени интервидовски, технички опремљен
род, оспособљен за извршавање свих постављених задатака и својим
ангажовањем даје пун допринос изградњи оперативних способности Војске
Србије, рекао је мајор Бућковић и додао да су припадници овог
батаљона, и ове године били ангажовани широм Србије.
Према његовим речима, у периоду од 6. маја до 30. октобра
2019. године, припадници 310. инжињеријског батаљона
разминирали су и уклонили неексплодирана убојита средства

Подељене значке и захвалнице отаџбине

на Аеродрому “Дубиње” код Сјенице
са површине од 160.793 метра
квадратна. На овом локалитету,
пронађена је и уништена 71 касетна
бомба.

-На полигону “Боровац”, успешно је
реализована тактичка вежба “Стена
04”. Циклус оспособљавања чета опште
намене, успешно је реализован. За извођење
многих инжињеријских радова, на многим
локалитетима, припадници батаљона
утрошили су 1.800 сати и прешли око 21.000
километара са моторним возилима, рекао

је Бућковић.
Честитајући свим припадницима батаљона Дан инжињерије,
начелник Топличког управног округа Милан Аранђеловић
изјавио је да је војска увек била, и биће, уз народ.
-И народ је увек уз своју војску, нагласио је Аранђеловић.

-Изузетно је задовољство присуствовати једној оваквој свечаности.
Импресиониран сам механизацијом и опремом припадника инжињеријске
јединице која је била изложена у кругу прокупачке касарне. Међусобно
разумевање руководства Града Прокупља, официра и војника Војске
Србије, увек је било на завидном нивоу. Када нам требају њихове услуге,
увек су спремни да помогну, рекао је градоначелник Прокупља

Александар Симоновић. За допринос у развоју 310.
инжињеријског батаљона, додељена су пригодна признања,
која су добили и Милан Аранђеловић и Александар Симоновић.

Д.Б.

Војник у Србији данас је поново цењен
У Прокупљу је одржана
свечаност на којој су уручене
значке и захвалнице отаџбине
војницима на добровољном
служењу војног рока са
оружјем.
Овој
свечаности
присуствовали
су,
поред
осталих, начелник Регионалног
центра Министарства одбране
Ниш пуковник Ненад Марковић,
заменик команданта касарне у
Прокупљу потпуковник Бојан
Миленковић, начелник Центра
Министарства
одбране
у
Прокупљу потпуковник Срђан
Спасић са сарадницима, заменик градоначелника Прокупља
Мирољуб Пауновић, представници јавног, друштвеног и
привредног живота града Прокупља и других општина
Топличког округа, као и родитељи војника.
Значке и захвалнице отаџбине примили су војници са
територије Топличког округа, који су у септембру 2018. године
добровољно одслужили војни рок са оружјем у Центрима за
обуку Војске Србије.
Ово је четврти пут како у нашем граду Министарство одбране
организује доделу признања војницима који су добровољно
служили војни рок са оружјем.

како до тада нико није ратовао у дугој
историји ратовања. Србија је у овим
ратовима дала на хиљаде јунака,
знаних и незнаних, славне војнике, који
су у свом времену, времену истинских
хероја, пренели славу српског оружја
и стварали историју, изјавио је
пуковник Ненад Марковић и
додао да Срби изнад свега воле
слободу, јер знају цену која се за
њу плаћа.
Према његовим речима, војник
у Србији је поново цењен, а
војничка униформа популарна, јер нас подсећа на славне дане
наше прошлости, дане ратова и великих ратника, на дух једног
времена када је част била важнија од живота, и на наше претке.

-Војници који су добровољно служили војни рок са оружјем су истински
родољуби и јунаци овог времена, рекао је пуковник Марковић.

Заменик градоначелника Прокупља, Мирољуб Пауновић,
истакао је да су Топличани увек били спремни да се супротставе
сваком непријатељу који је угрожавао не само њихову слободу,
него и слободу читавог народа у Србији.

-Своју слободу у ослободилачким ратовима, Топличани су платили многим
знаним и незнаним јунацима. Зато је наша обавеза да ту слободу чувамо
-Недавно се навршио цео један век од времена када је Србија водила тако што ћемо радити и градити све оно што је неопходно садашњим и
ослободилачке ратове од 1912. до 1918. године. Ратовала је Србија седам будућим генерацијама, рекао је Пауновић, који се у име локалне
година са тадашњим највећим царевинама, Турском, Аустроугарском, самоуправе захвалио свим војницима који су се определили
Немачком и Бугарском, која је себе називала царевином. Ратовала је онако да одслуже војни рок са оружјем.

Љ.М.
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Како реаговати у ванредним ситуацијама
упознали су се и са системима евакуације
током елементарних непогода и других
опасности.

-Сарадња са професорима и ученицима Таткове
школе је вишегодишња и веома плодотворна. На
многим такмичењима, подмладак Црвеног крста
показао је завидно знање и вештине из пружања
прве помоћи. На овој вежби, ђаци су показали
велико интересовање да што више сазнају
како практично да реагују у елементарним
непогодама и како да ублаже последице тих
непогода, изјавио је секретар Црвеног
крста у Прокупљу Драган Суботић, који
се захвалио свим волонтерима који
су своје стечено знање и вештине за
деловање у ванредним ситуацијама
У дворишту Основне школе “Никодије Стојановић Татко”,
ученици трећег разреда су на практичан начин, научили
како да се понашају и делују у ванредним ситуацијама.
Ову вежбу, у склопу пројекта “Смањење ризика и
ублажавање последица од елементарних непогода и
других опасности”, организовали су волонтери Црвеног
крста у Прокупљу.
Кроз игру и предавање, ученици су се упознали
са системима заштите и спасавања, безбедности у
екстремним зимским условима, климатским променама и
ударима муње, опасностима у домаћинству, деловањима
услед пожара, поплава и земљотреса.
Просветни радници, ученици и њихови родитељи,

Ученицима уручене плакете

пренели ученицима.
Да
је
ова
показна
вежба
изазвала
велико
интересовање
п р о с в е т н и х
радника,
ученика
старијих
разреда,
али
и
осталих,
говори чињеница да је њу посетио и начелник Одељења
за ванредне ситуације у Прокупљу, Зоран Ристић, са
сарадницима.
Д.Б.

Хероји природе и окружења
Поводом завршетка програма „Смањење ризика и
ублажавање последица од елементарних непогода и
других опасности“, Црвени крст Прокупље доделио је
плакете „Хероји природе и окружења“ свим учесницима
који су допринели његовој успешној реализацији.
Током протекла два месеца, волонтери Црвеног крста,
сертификовани едукатори, организовали су радионице
за ученике трећег разреда Основне школе “Никодије
Стојановић Татко“. Како је истакла координатор програма,
Ирена
Антонијевић,
ученици
су
показали
велико
интересовање
за радионичарски рад и
максимално се залагали да
стекну потребна знања и
вештине из ове области.

-Наше дружење дало је изузетне
резултате, што показује и
такмичење које смо организовали
у оквиру овог програма. Учесници
наших радионица, научили су како
треба да се понашају у одређеним

ризичним ситуацијама. Циљ нам је био да их едукујемо да на прави
начин реагују и смање ризик од последица када се нађу у евентуалним
природним несрећама, као што су земљотреси, поплаве, клизишта,
пожари, истакла је Антонијевић.

Плакете Црвеног крста Србије ученицима је уручио
секретар Црвеног крста у Прокупљу, Драган Суботић, а
свечаном догађају и презентацији свих активности овог
програма, присуствовали су и родитељи ученика.

-Захваљујем се свим учесницима
програма и честитам им на
успешној реализацији и стеченом
знању, које ће им свакако много
значити у животу. Надам се
да ћемо и даље наставити да
организујемо сличне активности,
уз помоћ Црвеног крста Србије и
Владе Републике Србије, која нас
подржава у нашим програмским
активностима, изјавио је
Драган Суботић.

Д.Б.
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Одобрена средства за обнову кухињe у Дому старих

Нова опрема после три деценије
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, Дому за смештај и негу старих лица у Прокупљу,
одобрило је 6.000.000 динара за обнову опреме у кухињи. Ова
опрема није обновљена 33 године.

-Опрема која је била у кухињи, налази се од
оснивања Дома. Чести кварови и скупо одржавање,
условили су њену обнову, изјавио је директор

Дома за смештај и негу старих лица
Небојша Вукадиновић и додао да се у
кухињи за кориснике дневно спрема
близу 400 оброка.
Зависно
од
здравственог
стања
корисника, а у сарадњи са лекаром и
нутриционистом, прави се дневни и седмични јеловник са
различитим врстама јела.
Одабир квалитетних намирница и велико ангажовање и
стручност кувара, доприносе да примедби на јела скоро и да

нема.
Вукадиновић истиче да они некада, у границама својих
могућности, удовоље захтевима корисника када су у питању
поједине врсте јела.

-Од стране ресорног Министарства, ове
године укупно нам је било одобрено 13 милиона
динара. Осим опреме за кухињу, за коју смо
добили 6.000.000 динара, за замену водоводне и
санитарне мреже на новом делу зграде утрошено
је 2.000.000, за материјалне трошкове и
одржавање 3.000.000, уградњу саларних панела
за догревање топле воде 1.400.000, рекао је

он и додао да су сви послови, које ради
ресорно Министарство и запослени у установи, усмерени у
циљу лепшег, племенитијег, хуманијег и друштвено корисног
односа према старим лицима.

Д.Б.

Трибина у Центру за социјални рад

Борба против насиља над женама
„Борба против насиља над женама“, тема је трибине која
је одржана у Центру за социјални рад у Прокупљу, у оквиру
кампање „16 дана активизма“ и реализације Ромактед
програма.
Стручни радници Центра за социјални рад, педагог Александра
Стојановић и психолог Срђан Анђелковић, упознали су
присутне са појмом „насиље у породици“ и овлашћењима
које ова установа
има у случају пријаве
насиља.

да заштити жртву насиља. То значи да ће радник саслушати жртву,
проценити ризик и обезбедити привремени смештај. Такође, ова установа
је овлашћена и да економски и социјално оснажи жену која је претрпела
насиље у породици, али и да случај пријави надлежним органима, казала је
педагог Александра Стојановић.

-Повезаност Центра за социјални рад, полиције и тужилаштва је од великог
значаја у борби против насиља у породици, тако да се на месечном нивоу,
по потреби, организују састанци представника ових установа. Закон о
спречавању насиља у породици, омогућује полицији превенирање насиља. То
значи да ће, уколико постоје претње, сумње, наговештаји да ће се десити
-Данас се отвореније говори насиље, полиција изрећи мере као што су забрана комуникације, исељење
о овој теми, са циљем да из стана, како би се спречила евентуална могућност да дође до насиља.
се жене оснаже и пријаве Усвајањем нових закона, држава је најозбиљније приступила спречавању
насиље. У том случају, насиља у породици, али је на сваком појединцу да препозна насиље, пријави
Центар за социјални рад и допринесе да не дође до трагичног исхода, истакао је психолог Срђан
предузима прве кораке Анђелковић.
Љ.М.

Настављена акција бесплатних прегледа

Здравље проверило 326 Топличана
У прокупачкој Општој болници „Др Алекса Савић“, спроведена
је још једна у низу акција бесплатних превентивних прегледа
коју спроводи Министарство здравља Републике Србије.
Том приликом, грађани Прокупља и целог Топличког округа,
могли су веома брзо, без чекања у редовима, без упута лекара
и здравствене књижице, да провере своје здравствено стање.
И ову, 17. по реду акцију, као и све до сада, пратило је велико
интересовање и велики одзив грађана Прокупља и целог
Топличког округа.
Тако је на подручју Топличког округа, прегледано укупно 326
грађана, а од тог броја, само у прокупачкој Општој болници
„Др Алекса Савић“ њих 210.
Ултразвук абдомена урађен је код 195 лица, код 210 грађана
урађен је ЕКГ и проверен крвни притисак, док је 21 лицу узета
крв за анализу на АФП (тумор маркер).

-Велики одзив грађана, најбоља је потврда да су људи препознали значај
акције Министарства здравља, али и да је јавна свест о значају превенције,
као основе очувања здравља, у последње време вишеструко порасла у нашем
друштву,казали су у прокупачкој Болници.

Такође су истакли да је значајан број грађана, којима је
на превентивним прегледима дијагностиковано озбиљно
обољење, мотив више Министарству здравља да наставе
овакве акције и у 2020.

М.М.
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Наруквице пријатељства
Ученици 3/3 разреда
Основне
школе
„Никодије Стојановић
Татко“,
са својом
учитељицом Верицом
Ст о ј и љ к о в и ћ ,
продавали
су
у
центру
Прокупља
новогодишње честитке
и наруквице пријатељства, а сав приход наменили су
лечењу њихове другарице из разреда, десетогодишње

Николине Јосић.

-Деца су вредно радила и само током јучерашњег дана, израдили
смо више од 200 новогодишњих честитки које су одмах продате,
међу ђацима, а прикупљени новац, од око 5.000 динара, дониран је у
заједничку касу за хуманитарну помоћ нашој Николини, казала је

учитељица Верица Стојиљковић.
Она је нагласила да у овој хуманитарној акцији учествују
и полазници Предшколске установе “Невен”, који такође
израђују новогодишње честитке и украсе и продају у
хуманитарне сврхе.

М.М.

Одиграна хуманитарна утакмица за Николину

Прокупчани показали да имају велико срце
У прокупачкој Спортској хали „Др Зоран Ђинђић“,
одиграна је хуманитарна фудбалска утакмица између ЖФК
“Топличанин“ из Прокупља и ЖФК „Херој“ из Београда, а
сав приход од улазница, намењен је за лечење девојчице
из Прокупља Николине Јосић.
Према речима Божидара Јовића, техничког секретара
Спортског савеза Града Прокупља, који је заједно са
Градом Прокупљем организовао овај догађај, улазница
за овај спортски догађај коштала је 200 динара, а
кутија постављена на улазу у Халу давала је могућност
посетиоцима да сами одреде висину своје донације.
Како је нагласио, на тај начин, не рачунајући приход од
улазница, прикупило се више 150.000 динара, које ће
бити уплаћене на рачун Фондације за лечење Николине
Јосић.
Организатори
посебну
захвалност
дугују
осамнаестогодишњој Јовани Лепосавић, голману ЖФК
„Херој„ из Београда, која је учествовала у организацији
и која се пре неколико година изборила са тешком
болешћу, од које болује и Николина.

-Током
акције
прикупљања новчаних
средстава неопходних
за лечење наше мале
суграђанке, Прокупчани
су показали велику
хуманаост, рекао је

Јовић.
Он је истакао да
је само од новчаних прилога по јавним предузећима и
у Градској управи Града Прокупља прикупљено близу
пола милиона динара, као и да ће та средства бити много
већа када се додају новчани прилози из привреде и
прикупљена средства по прокупачким школама.

-Поносан сам да смо у овој акцији показали велику солидарност
и хуманост и надам се да ће прикупљени новац помоћи у лечењу
Николине, јер највећа жеља свих нас је да она оздрави и да поново крене
у школу, казали су у прокупачком Спортском савезу.

Друштво за церебралну и дечију парализу обележило пет година рада и постојања

М.М.

Чланови Удружења укључени у друштвене токове
Друштво за церебралну и дечију парализу у Прокупљу,
обележило је пет година рада и постојања. Овом малом,
али изузетно значајном јубилеју, осим чланова и њихових
родитеља, присуствовали су и Јулијана Станисављевић,
испред
Министарства
за
рад,
запошљавање,
борачка
и социјална питања, Ивана
Анђелковић, секретар и стручни
сарадник Савеза за церебралну и
дечију парализу Србије.
Говорећи
о
организацији,
председник
прокупачког
Удружења за церебралну и дечију
парализу, Милутин Стојановић, рекао је да је основни
циљ формирања Удружења, остварен и да су они своје
чланове укључили у многе друштвене токове.

Организовали смо многе креативне радионице, спортско-рекреативне
и културно-хуманитарне активности, изјавио је он и додао да

су имали велику помоћ од стране Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, локалне
самоуправе и многих донатора.
Јулијана
Станисављевић
је
похвалила рад овог Удружења и
истакла да је добро што су особе са
инвалидитетом укључене у многе
активности.

-За сваку похвалу је то што се радним
ангажовањем особа са инвалидитетом,
шаље једна јасна порука, која има за циљ да
се практично покаже да су оне саставни део друштва и да, у границама
својих могућности, могу да дају допринос развоју заједнице, изјавила

је она и додала да ће ресорно Министарство увек, као

-У претходних пет година, поједини наши чланови су добили стална
и до сада, пружати све видове помоћи за рад оваквих
запослења, док је велики број био ангажован путем јавних радова. удружења.

Д.Б.
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Највеће интересовање за пољопривредне
машине и пчеларство
На Јавни позив за доделу бесповратних подстицајних
средстава, намењених регистрованим пољопривредним
газдинствима у активном статусу, укупно се пријавило
137 пољопривредника.
Највише захтева, укупно 85, пољопривредници су
поднели за физичку имовину и
пчеларство, односно за куповину
пољопривредних машина.
За репродуктивни материјал, односно
вештачко
осемењавање
стоке,
поднето је 50, а органску производњу
два захтева.

заменик градоначелника Прокупља Мирољуб Пауновић
и додао да су ове године, по први пут, намењена и
средства за младе пољопривреднике старости од 18 до
40 година.
Један од основних циљева доделе средстава, јесте да се
унапреди и прошири пољопривредна
производња у области сточарства,
воћарства, ратарства и заштите биља,
како би се млади задржали на селу.
Пауновић је истакао да без примене
нових технологија и научних достигнућа,
нема рентабилне производње, а самим
тим и опстанка на тржишту.

-За разлику од претходне три године, када
-Осим доделе бесповратних подстицајних
се из локалног буџета издвајало три, пет и
средстава, локална самоуправа и на друге
осам милиона динара, ове године, за доделу
бесповратних подстицајних средстава, издвојено је 20 милиона начине помаже развој прокупачких села, као што је асфалтирање и
динара. Исто тако, интересовање регистрованих пољопривредних адаптација улица и путева, изградња канализационе мреже и објеката
газдинстава било је веће у односу на претходне године, изјавио је од друштвеног значаја, рекао је он.
Д.Б.

Саветовање изазвало велико интересовање пољопривредника

Зимска школа

Зимска школа, коју је организовала Пољопривредно
стручна и саветодавна служба у Прокупљу, изазвала је
велико интересовање пољопривредника Топлице. На
тродневним саветовањима, на којима је било говора из
свих области пољопривреде, присуствовало је више од
150 пољопривредника из многих прокупачких села и
Житорађе.
Директор ПССС, Дејан Тонић, изјавио је да је основни
циљ ове традиционалне Зимске школе, да се топлички
пољопривредници упознају са најновијим достигнућима,
технологијама и применом добре праксе у ратарству,
сточарству, заштити биља, воћарству и виноградарству,
као и мерама аграрне политике Владе Републике Србије.
Поводом обележавања десетогодишњице оснивања
и рада ПССС, додељена су и пригодна признања
пољопривредним газдинствима, земљорадничким
задругама, удружењима, локалним самоуправама
Топличког округа и школама.

Завршена сезона лова на дивље свиње

У
име
Града
Прокупља, признање
је примио заменик
градоначелника
Мирољуб Пауновић,
који је рекао да је
изузетно важна мисија
коју има Пољопривредно стручна и саветодавна служба.

-Нема конкурентне и тржишно исплативе пољопривреде без примене
нових знања и технологија. Управо у том контексту су изузетно
важна оваква саветовања, где се топлички пољопривредници
могу упознати са свим новинама у овој грани привреде. Оно што је
битно, јесте да су Пољопривредно стручна и саветодавна служба у
Прокупљу, Одељење за пољопривреду Градске управе, Пољопривредна
школа “Радош Јовановић Сеља” и Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија сервис свим топличким пољопривредним
газдинствима, како би се унапредила пољопривредна производња,
закључио је Мирољуб Пауновић.

Д.Б.

Ловци дисциплиновани, није било криволова
планирани
послови
завршени на време.
Лазић је напоменуо
да је 2019. године
-Захваљујући сталном дежурству ловочувара и дисциплини самих забележен пад ситне
ловаца, током досадашњег лова на крупну дивљач, није забележен дивљачи.
ниједан случај криволова или повређивања учесника у лову, изјавио -Дуготрајна суша, неконтролисана и прекомерна употреба пестицида,
је управник Удружења Владан Лазић и додао да се и ове, спаљивање биљних остатака на отвореном простору и повећан број
као и претходних година, у лов ишло организовано, а не паса луталица су основни разлози бројчаног пада зечева, јаребица,
појединачно.
препелица и друге ситне дивљачи, закључио је Владан Лазић.
Говорећи о раду, он је рекао да је задовољан и да су сви
Сезона лова на дивље свиње је завршена. У ловиштима
која се простиру на површини од 61.471 хектар, а којима
газдује Ловачко удружење Топлица, до сада је одстрељена
51 дивља свиња.

Д.Б.
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Представници Града Прокупља приредили пријем за глумце

Велики успеси у години значајног јубилеја

У години великог јубилеја, сто година прокупачког
аматерског позоришта, градоначелник Прокупља
Александар Симоновић и градски већник за културу
Милица Ерић, приредили су пријем за глумце ове
позоришне куће. На самом почетку, присутни су, минутом
ћутања
одали
почаст
недавно
преминулом
глумцу Владисалаву
Миленковићу,
познатијем
као
Пуље,
који
ће
остати запамћен по
многим запаженим
позоришним
улогама, али и по
томе да су позитивна
атмосфера и смех
увек били ту, где и
он.

-Честитам свима вама
велики и значајан јубилеј позоришта у коме и ви радите и својим
улогама остављате трајни траг. По вама ће се једнако, као и по неким
ранијим глумцима, памтити позоришне представе и успеси које сте
остварили на бројним фестивалима у нашој земљи. Захваљујем вам се
овом приликом, што сте увек ту, када културним програмом треба да
дате допринос у обележавању важних датума и празника нашег града.
Настојаћемо да вам, кад год смо у могућности помогнемо и подржимо
вас у стварању свега онога што је важно и боље за ваше веће и нове
резултате, рекао је градоначелник Прокупља Александар

Симоновић.
И већница за културу Милица Ерић је глумцима честитала
све постигнуте успехе, али се посебно осврнула на
запажене резултате позоришних представа, које су у овој
години награђене на фестивалима. Реч је о представама
„Да ли је то била шева“ у режији Тијане Петровић и
„Позориште у паланци“ Срђана Живковића.

-Сви ви сте подједнако важни у кући у којој радите. Захваљујући вама
за наше позориште се чуло далеко. Поносимо се вашим успесима и
годинама уназад настојимо да вам помогнемо тако што ћемо вам
омогућити да имате добре услове за рад. Кад год сте представљали
позориште у коме стварате, радили сте то професионално и
достојанствено, а ми смо се поносили вашим наступима. И о вама, као
и многим глумцима, који су некада играли на прокупачким „даскама
које живот значе“, некада ће се причати као о људима који су волели
оно што раде и били успешни у томе, истакла је Ерић.

аматера, са првом представом коју је одиграла,а била
је то представа „Ђидо“, заправо поставила темеље
прокупачког позоришта.

-Испуњени младалачким еланом, енергијом и ентузијазмом, желели
су да створе нешто ново и лепо, да буду задовољни и испуњени, али и
да друге орасположе, насмеју и омогуће им
да уживају у представама на прокупачкој
сцени. Тако је и било. Генерације глумаца
су се смењивале, а наше позориште
је за свој веома дуг животни век, сада
обележава 100 година, изнедрило велики
број одличних глумаца. Само неки од њих
су Гута Добичанин, Душан Јанићијевић,
Михајло Костић Пљака, Бата Грбић,
Љиљана Драгутиновић, Љиљана Јакшић
и многи други, којима су ове „даске које
живот значе“ биле добар почетак за
нова и већа ангажовања у свету глуме,
додала је Ерић.
Из млађе генерације талентованих прокупачких глумаца
она је издвојила Микија Јовића, Предрага Котура, Данила
Перовића, Дејана Дедића, Тијану Петровић.

-Нека не замере они којих се нисам сетила. Сви су једнако битни и важни,
јер су својим улогама оставили траг у позоришном животу Прокупља.
Ево још глумаца у чијим улогама данас ужива прокупачка публика. То
су Шуца, Фацир, Злата, Јумба, Југа, Живке, сале-поштар, Ивица-Циле,
Љиља, Фифи, Зоки, Милка и други. Не могу да не споменем и оне који
нису међу нама, а оставили су велики траг у позоришном животу
нашег града. Међу њима су и Хране, Марина, Дуца, Пуље, нагласила

је већница Ерић.
Како је навела, сви они некад и ови глумци сада,
упућивали су и упућују са сцене снажне поруке младима,
који воле ову врсту уметности, а она гласи да „ није битно
да ли је позориште аматерско, јер и у њему може једнако
добро да се ствара, већ је битна визија, коју уметници
имају. Битно је да се воли оно што се ради и онда је успех
загарантован, а резултати увек позитивни".
Директорка Дома културе и глумица Тијана Петровић,
захвалила се у име својих колега на организованом
пријему и пажњи Града Прокупља, који годинама
подржава прокупачко позориште.

-Захваљујем се увек и стално и мислим да је то сасвим у реду. Пре свега
људима који су радили у позоришту, глумцима, редитељима, публици.
Градској управи Града Прокупља који нас подржава и помаже нам у
нашем раду, стварању и трајању. Наставићемо да и убудуће заједно
Она је подсетила правимо чаролију на сцени, баш као и до сада, јер то радимо увек са
да је позоришни великим ангажовањем, вољом и љубављу за нашу публику, која уме да
живот у нашем препозна таленат, вредан рад и квалитет онога што види на сцени,
граду почео давне
1919.
године
у
гостионици
„ Р а п о њ а “,
када је група
младих глумаца

нагласила је Петровић.
Град Прокупље је глумцима прокупачког Аматерског
позоришта „Хранислав Драгутиновић“, које ради у
оквиру Дома културе, поклонио књиге у знак досадашње
добре и успешне сарадње.

Л.С.
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Сећање на почетак позоришног живота у Прокупљу
Дом културе Прокупље је различитим програмом,
трибинама и представама, обележио 100 година
постојања позоришта у Прокупљу. Тим поводом су глумци
Аматерског позоришта „Хранислав Драгутиновић“,

одиграли представу „Ђидо“, која је прокупачку публику
окупила у великом броју.
Представа је рађена по тексту Јанка Веселиновића и
Драгомира Брзака, а у режији Срђана Живковића. Ово је
била прва представа прокупачког позоришта, која је пре
сто година изведена у нашем граду у кафани „Рапоња“.

која је, како каже, врло битна у животу једног позоришта,
она је истакла да је прокупачка публика посебна.
У овој музичкој представи у пет чинова, преплићу
се народни обичаји, песме и љубавни заплети, који
су обојени бројним препрекама, међу којима су и
родитељски сукоби. Кроз љубавну причу, преплиће се
и политичка заврзлама око избора новог кмета у селу.
Основни љубавни заплет уплетен је и у сукобе око
избора, а младић Здравко и његова изабраница Љубица,
морају да се боре за своју љубав у сличним околностима
као Ромео и Јулија, само са срећним крајем. Многобројне
музичке сцене одликују ову представу и чине је једном
од наших првих оригиналних мјузикала.
Бројна глумачка екипа одушевила је љубитеље
позоришта, који су на овај начин, заједно са актерима
представе, обележили овај значајан јубилеј позоришног
живота у Прокупљу.

-Век постојања позоришног живота у једном граду, као што је наш
град, који није посебно велики, значи много. Између осталог, и то да су
се људи у њему борили на све могуће начине да га одрже, а суочавали су
се за тих сто година са ратовима, непријатељима, разним животним
тешкоћама и немаштинама, али је позориште наставило да живи.
Значи да Прокупчани заправо имају смисао за естетику, умеју да цене
праве вредности и знају оно што је јако битно, а то је да заправо
без уметности нема културе, а без културе, као такве, ништа
нема смисла, рекла је поводом обележавања 100 година
позоришног живота у Прокупљу глумица и директор
Дома културе „Радивој Увалић Бата“ Тијана Петровић.
Она је истакла да се веома поноси овим важним и
великим јубилејом. Говорећи о публици у нашем граду,

На премијери представе “Ђидо“ гостовала је и глумица
Љиљана Драгутиновић, која је у истој представи играла
Љубицу, поводом обележавања педесетогодишњице
прокупачког позоришта.
Л.С.

Промоција новог часописа

„Ток“ обрадовао читаоце.
Часопис за књижевност, уметност, културу и друштвени
живот „Ток“, обрадовао je своје читаоце. У прокупачком
Дому културе, на велико задовољство љубитеља писане
речи, представљен је садржај овог 56. по реду часописа.

велика и значајна јубилеја. Један је 50. година књижевне
манифестације „Драинчеви сусрети песника“, а други,
стогодишњица постојања и рада прокупачког позоришта.

је главни и одговорни
уредник „Тока“ Драган
Огњановић.
Он је истакао да је посебно
место на страницама овог
броја припало важним
дешавањима из области
културе, те да управо зато
56. број „Тока“ бележи два

је Министарство културе и информисања одлучило да
финансира два часописа. Како је најављено, следећи
57. број „Тока“, очекује се почетком марта 2020 године.
У њему ће, како је истакнуто на промоцији 56. броја
овог часописа, бити најзаступљеније стваралаштво
Ратка Зечевића, Данета Стојиљковића и Слободана
Стојановића.

-Ова два јубилеја су свакако од велике важности за наш град, и управо
-Као и сваки пут, и сада смо водили рачуна о томе да у нашем „Току“ из тих разлога имамо чиме да се поносимо, али и да се хвалимо нашим
буду заступљене различите теме из различитих области. Трудимо се часописом, који све то бележи и чува занавек, нагласио је главни и
да увек, свако од наших читалаца, али и оних који први пут узму часопис одговорни уредник „Тока“ Драган Огњановић.
у руке, нађе да прочита нешто, што баш њега интересује, рекао Квалитет овог часописа свакако се потврђује и тиме да
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Успешна 2019. година за установе културе у Прокупљу
Члан Градског већа за
културу,
Милица
Ерић,
приредила је пријем за
директоре установа културе,
и то Народног музеја
Топлице, Народне библитеке
“Раде Драинац“, Историјског
архива “Топлице“, Културно
образовног центра “Топлица“ и Дома културе “Радивој Увалић
Бата“.

посебно значајно, то је завршен процес легализације постојећег објекта,
што нам омогућује да у 2020. години планирамо велика улагања у његову
реконструкцију, чиме ћемо побољшати услове за рад наше установе,

-Традиционални састанак са директорима прокупачких установа
културе, прилика је да сумирамо резултате на крају 2019. године, као и
да поразговарамо о плановима за 2020. годину. Желим да истакнем да су
директори прокупачких установа културе вредно и предано радили, што
најбоље могу да потврде наши суграђани којима смо током целе године
омогућили да уживају у разноврсним културним садржајима, истакла је

-Захваљујући подршци Министарства културе , као и локалне самоуправе,
имали смо веома успешну годину, тако да са истим еланом настављамо да
радимо на новим пројектима, рекао је Стојановић.

већница Ерић.
Она је додала да су овакви резултати постигнути захваљујући
подршци Министарства културе и информисања, које је
одобрило средства за реализацију многих пројеката који су
културу нашег града унапредили и подигли на виши ниво.
-Надам се да ће нам и 2020. година бити успешна као и 2019., додала је
Милица Ерић и својим сарадницима и грађанима Прокупља,
пожелела успешну 2020. годину.
Крај године прилика је за сумирање резултата. Како је истакла
директорка Дома културе, Тијана Петровић, 2019.година је за
ову установу била успешна и слављеничка.

-Обележили смо 100 година постојања позоришта у Прокупљу, тако да
смо многе активности у оквиру обележавања овог јубилеја спровели уз
подршку локалне самоуправе и осталих установа културе у Прокупљу.
Велику захвалност дугујемо и Министарству културе и информисања
које је подржало наше пројекте, као и Филмском центру Србије који је
издвојио средства за прву фазу дигитализације. Захвални смо и прокупачкој
публици која прати наш рад, као и свима који нас подржавају, изјавила је

истакла је директорка КОЦ “Топлица“, Љиљана Красић.
У 2019. години завршен је пројекат енергетске санације зграде
Историјског архива Топлице, урађен је кров, замењена фасада
и столарија у делу зграде где се налазе депои.
Према речима директора ове установе, Милана Стојановића,
завршени су сви планирани радови на спољашности зграде, а
у 2020. години биће реализовани многи нови пројекти.

Народна библиотека „Раде Драинац“ обележила је два велика
јубилеја.

-2019. годину обележиле су бројне активности посвећене обележавању
120 година од рођења Радета Драинца и 50-те по реду „Драинчеве
сусрете.“Програм је био слављенички богат, поред свечане академије
организовали смо и научни скуп посвећен књижевном делу великог
топличког песника. Издата је и књига Драинчеве поезије на француском
језику, а оно што је посебно обележило 2019. годину је отварање Спомен собе
посвећене Радету Драинцу, у чему смо имали велику помоћ Министарства
културе, Министарства правде и Града Прокупља, истакао је директор

Библиотеке, Драган Огњановић. Он је такође додао да је у
протеклој години отворен огранак Библиотеке у Малој Плани,
али и да је знатно обогаћен књижни фонд.

-Оно што је круна године која је за нама , то је чињеница да смо у децембру
добили идејни пројекат нове Библиотеке, тако да се надамо да ћемо ове
године добити и главни грађевински пројекат и кренути у изградњу нове
зграде, истакао је Огњановић.

Завршена адаптација и реконструкција Народног музеја
Топлице је оно што је за ову установу од великог значаја,како
би 2020. година била посвећена новим поставкама.

-Са новим поставкама у реконструисаној згради, имаћемо комплетно нови
Музеј. Оно што је такође веома важно поменути је наша сарадња са Српском
академијом наука у уметности у Нишу, са којом планирамо заједнички рад
-Из године у годину трудимо се да, поред обука за стручно оспособљавање, на писању Топличке енциклопедије и Монографије Гвозденог пука, нагласио
је директор Народног музеја, Дарко Жарић.
увећамо и обогатимо и културне догађаје.Оно што је за нашу установу

директорка Дома културе, Тијана Петровић.
И за Културно образовни центар „Топлица“ 2019. година била
је веома успешна.

Уживање за љубитеље музике

Л.С.

Традиционално добро евергрин вече
Прокупчани, љубитељи старе, добре евергрин музике, са
нестрпљењем чекају крај кaлендарске године, јер их Дом
културе сваког децембра обрадује оваквим концертом.
Тако је било и овај пут, публика је уживала у музици која их
је вратила у „нека стара добра времена“, па је и концерт
организован
под
симболичним
називом „Године пролазе као трен“.
Међу учесницима су били најпознатији
извођачи, који се дуги низ година
баве музиком, али и они који су се већ
афирмисали, наступајући на различитим
фестивалима и телевизијским емисијама.
Иако Дом културе у току године организује
различите садржаје за различите
уметничке укусе, овај програм је нешто чему се радују и они
који врло мало познају овакву врсту музике, али и они који су
одрастали уз њу и које она врати у дане младости.

-Ово вече заиста јесте посебно. Људи су опуштени, дођу да прикупе још мало
позитивне енергије и да тако распевани и расположени уплове у припрему
новогодишњих и божићних празника. Већ тринаесту годину заредом, наши
суграђани заједно са нама уживају у овој вечери, пуној лепих и лаких нота.
Они, сваки пут по завршетку концерта, кажу да би волели да га организујемо
чешће, а ми смо одабрали баш ово време, јер су празници
близу и расположење је такво, носталгично и свечано,
истакли су у Дому културе и нагласили да им је
драго да се публици допадају садржаји који се
организују у овој установи и да се увек труде да
задовоље укусе својих посетилаца.
Поред бројних извођача, на концерту је
учествовала и певачка група Дома културе,
састављена од 11 жена различитог образовања и година, које
је ту окупила љубав према музици.
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Поклон најмлађим Прокупчанима
И 2019. године је Дом културе, на велико задовољство
прокупачких
малишана,
припремио
новогодишњи
поклон у виду
представе.
Како је пред
новогодишње
празнике
све у знаку
свечаног
расположења,
публика је уживала дружећи се са Деда Мразом у
представи „Спашавање Нове године“ или „Деда Мраз
ипак постоји“.
Да је крајем године на „прокупачким даскама које живот
значе“ заиста било тако, показали су полазници школе
глуме Дома културе. Они су у овој представи дочарали све

оно о чему деца маштају. Све до краја представе, глумци
на сцени су имали подршку и реплике из публике, тако
да је доживљај био потпун и једнако добар и за глумце и
малишане.
Иначе, представа све време говори о једном краљу, који
не воли Нову годину и не верује у Деда Мраза. Ипак,
на крају ове прелепе бајке и сам краљ, уз помоћ своје
принцезе и добрих вила, организује прославу Нове
године у свом краљевству. Текст представе „Деда Мраз
ипак постоји“ или „Спашавање Нове године“ написала је
Србијанка Станковић, а режирале су Тијана Петровић и
Данијела Стевић.
Деда Мраз у представи је био Срђан Бактијаревић, док
су остале ликове играли Лука Милић, Луција Лакићевић,
Анђела Стаменковић, Сара Аранђеловић и Мина Дедић.
За сценографију и светло је био задужен Милан Илић
Трша, за костиме Данијела Стевић, музику је бирао
Никола Бојовић, а тон мајстор је био Предраг Славковић.

Л.С.

Поклон Културно образовног центра Топлица

Новогодишња честитка
Културно образовни
центар “Топлица“ из
Прокупља, је у сали
прокупачког Дома
културе,
веселом
позоришном
представом у форми
мјузикла, обрадовао
п о л а з н и к е
Предшколске установе „Невен“ из нашег града.
Ради се о необичној музичкој представи под називом
„Новогодишња честитка“, коју је режирао музичар и
глумац прокупачког Дома културе Драган Бабић, а коју су
припремила деца глумци, певачи и чланови плесне групе
„Илузионс денс“ за своје млађе другаре.

разреда, и Искра Јовановић и Дарја Стојановић, ученице
петог разреда.

-Ово је најлепши могући начин да завршимо једну успешну годину
током које је кроз наше креативне радионице, конкурсе и друге
културно забавне активности анимирано више од 1.000 деце свих
узраста, казала је директорка Красић.
Према њеним речима, поента свих активности, које се за
децу организују у тој установи је њихова социјализација
и усмеравање на бављење оним што највише воле.

-Деци поклањамо посебну пажњу и омогућавамо им да кроз дружење са

-Ово је премијера коју смо желели да поклонимо прокупачкој деци
као новогодишњи дар, казала је директорка КОЦ-а Љиљана

Красић.
Она је нагласила да је и ове године на литерарни
конкурс за ученике свих прокупачких основних школа,
који традиционално организује КОЦ, стигло много
занимљивих радова, од којих је стручна комисија, коју су
чинили професори књижевности Србијанка Станковић и
Љубиша Красић, одабрала три најбоља.
вршњацима и стручњацима из свих области, сликарима, песницима,
Тако су аутори најбољих радова овогодишњег конкурса глумцима, писцима и социолозима, искажу таленте и покажу своју
са темом „Сав мој свет“ ученици Основне школе „Никодије
креативност, нагласила је Љиљана Красић.
Стојановић Татко“, и то Лана Тијанић, ученица четвртог
Л.С.
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Обележен век постојања Фудбалског клуба Топличанин
Пригодном
прославом
у
ресторану
Александар, обележен је први век постојања
и успешног рада Фудбалског клуба
Топличанин. Прослави су присуствовали
ветерани Топличанина, спортски радници,
тренери, садашњи првотимци, пријатељи
клуба, као и најватренији навијачи.
За најбољег фудбалера Топличанина у 100
година постојања проглашен је Драгомир
Стефановић Стефа, члан златне генерације
прокупачких фудбалера коме је признање
и поклон уручио актуелни председник клуба Срђан
Милићевић.
На свечаности су додељене плакете најстаријим
члановима клуба Петру Кајгановићу, Радивоју Ђорђевићу,
Александру Стевановићу и Добривоју Младеновићу, као
и члановима двеју генерација које су избориле пласман

у Другу савезну лигу. Награђена је генерација
71/72, која је тада остварила огроман успех о
коме је причала цела Југославија и генерација
92/93 која је успела у оштрој конкуренцији тај
успех да понови.
Прослава је уједно била прилика да се сретну
бројни саиграчи и навијачи Топличанина, да
се спомену они који су задужили прокупачки
фудбал а више нису међу нама, као и да се
евоцирају успомене на бројне догађаје на
терену и ван њега.
После свега кроз шта је прошао Топличанин, може
се извући закључак да је топлички фудбал, оличен у
Топличанину, имао великих успона и падова, али је врло
снажно обележио своје трајање, те се данас може рећи
да је незаобилазан део историје топличког и српског
фудбала.

Историјски успех шахисткиња

Кошарка на првом месту

На шаховском првенству
Друге лиге Централне
Србије за сениорке, које
је одржано у Нишу, Шах
клуб Топличани заузео је
прво место, остварио три
победе и пласирао се у
виши ранг, односно у Прву
лигу Централне Србије.
Екипа
из
Прокупља
наступила је у саставу Ања Николић, Анастасија Стошић,
Уна Томић и Анђелија Марјановић.

-Посебно смо се спремали за ово првенство, али нисмо очекивали
прво место. Девојке су играле одлично, презадовољна сам јер је ово
највећи успех прокупачког шаха у историји. Деца су дала све од себе
јер је такмичење озбиљно и показале су да имају велики таленат,
рекла је Ана Бендераћ, тренер ШК Топличани, додајући
да чланове клуба сада очекују припреме за појединачна
кадетска првенства. Oве године, у вишем рангу,
прокупачке шахисткиње очекује још јача конкуренција,
играће се на четири табле, тако да је потребно доста
припремних турнира како би се што боље спремиле за
екипно првенство.

Најперспективнији
млади
спортиста Прокупља у 2018.
години,
кошаркаш
Матеја
Дуњић, своју спортску каријеру
наставио је у Кошаркашком
клубу Земун, у једној од најбољих
школи кошарке у Србији, одакле
су поникли врсни кошаркаши,
као што су Новица Величковић,
Раде Загорац, Марио Накић
и Марко Пецарски. Матеја је
кошарку почео да тренира 2012.
године у КК Прокупље, 2016. прелази у КК Пробаскет, а
добре игре и таленат нису промакли тренерима Земуна
који су, након пробе и неколико тренинга, одлучили да
Матеју ангажују.

-Сви предуслови за успех су ту. Вредно се ради, стандардан сам у
екипи, одлично смо почели сезону и очекујем, како време пролази,
да кошаркашки напредујем. У клубу имамо сјајне тренере, све је
организовано на високом нивоу и одлично сам прихваћен од играча,
тренера и осталих. Циљ ми је да кошаркашки напредујем, а докле ће
то да ме доведе, време ће показати, истакао је Матеја Дуњић.

Осмо место за прокупачке рукометашице
На турниру, под називом „Трофеј Београда 2019. године“, Женски рукометни клуб
„Топличанин“ из Прокупља, освојио је запажено осмо место.

-Од 15 екипа, колико је учествовало на овом такмичењу, наше младе рукометашице су уз велики таленат,
показале и одличну игру на терену, тако да је овај успех веома значајан. Реч је о узрасту од 12 и 13 година и
према ономе што су ове младе рукометашице показале на овом турниру, сасвим је сигурно да прокупачки
женски рукомет има на кога да рачуна, рекао је један од тренера Бојан Проловић.
Он је истакао да је ову младу екипу рукометашица, заједно са њим спремао и његов
колега Мирољуб Кнежевић и да заслуге за овај успех свакако припадају и њему.

-На турниру је све прошло у најбољем реду, захваљујући Граду Прокупљу, који нам је омогућио да најпре отпутујемо у Београд, а онда и да са
поносом представимо наш клуб и родни град. Све похвале за наше младе рукометашице, јер оне су, показавши велику борбеност у игри, показале
како се бори за боје свог клуба, истакао је Проловић и додао да је ово први овакав турнир, на коме је учествовала прокупачка
женска рукометна екипа.

Страну припремио: Милан Крстић

