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Одборници против повећања цена услуга изношења смећа

На првој седници Скупштине Града Прокупља у 2020. години,
одборници су разматрали многа питања и донели важне
одлуке за функционисање Града и градских служби.
Као једну од најважнијих тачака, треба издвојити Одлуку којом
су одборници одбацили као неоснован захтев предузећа Porr
Werner i Weber за повећање цена услуга сакупљања и одвоза
комуналног отпада.
Како је ову тачку дневног реда образложио градоначелник
Прокупља Александар Симоновић, то предузеће је поднело
захтев, у коме је затражено повећање цена услуга за 8,5 одсто,
што је, по његовим речима, потпуно неосновано, обзиром да

њихове услуге нису редовне и квалитетне.

-Овим путем, позивам представнике овог предузећа да, уколико нису
задовољни постојећим ценама, поднесу локалној самоуправи захтев за
раскид уговора, како би се размотрила могућност да се евентуално те услуге
понуде локалном предузећу које би послове изношења смећа обављало по
приступачнијим
ценама, казао је
он.
На
овој
с е д н и ц и ,
донета
је
и Одлука о
п р и б а в љ а њу
непокретности
непосредном
погодбом
у
јавну
својину Града Прокупља на којој ће се градити Улица Зорана
Радмиловића, као и Одлука о постављању мањих монтажних
објеката на јавним површинама у Прокупљу.
На последњем скупштинском заседању, констатована
је и оставка досадашњег члана Градског већа Предрага
Јовићевића, коју је поднео из личних разлога, па је Скупштина
на ту функцију изабрала Милену Петровић, саобраћајног
инжењера из Прокупља.

Локална самоуправа у сарадњи са Националном службом за запошљавање

М.М.

Младима из Топличког округа уручени уговори о
обављању стручне праксе
У Свечаној сали Градске управе Прокупља,
уручени су уговори о спровођењу програма
стручне праксе, који реализује локална
самоуправа у сарадњи са Националном
службом за запошљавање.
Уговоре за двадесет двоје младих људи
са подручја Топличког округа, уручио је
градоначелник Прокупља, Александар
Симоновић, који је изразио велико
задовољство што се из године у годину,
све више младих људи пријављује за овај
програм.

-Због великог интересовања младих за обављање
стручне праксе, ове године издвојили смо из буџета
знатно више средстава за ту намену. Долазак у
колектив и практичан рад је прилика да теоријско
знања које сте стекли током школовања, употпуните
практичним знањем, али и да га покажете, постанете
видљиви за послодавца. Нашем граду потребни су
млади, способни људи који ће у његов развој уложити
своје знање и рад, изјавио

је
градоначелник
П р о к у п љ а
А л е к с а н д а р
Симоновић.
Полазницима
програма, обратио се
и начелник Топличког
управног
округа,
Милан Аранђеловић,

који је изразио задовољство што је доста младих, који се по
завршетку студија враћају у свој град, са жељом да у њему
нађу посао.

-Желим да истакнем да никада није било веће интересовање за програм
стручне праксе, за који је ове године издвојено нешто мање од пет милиона
динара. Захваљујем се послодавцима и Националној служби за запошљавање
у Прокупљу, али и свим младим људима који ће у нашим установама
обављати стручну праксу, а то радно искуство ће им помоћи да одлуче
којим путем треба да наставе, рекао је начелник Топличког округа
Милан Аранђеловић.

Л.С.
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Прокупље добија најмодернији здравствени
центар
У Свечаној сали Градске управе у Прокупљу, потписан је
уговор о извођењу грађевинских радова на реконструкцији
и доградњи објекта Опште болнице “Др Алекса Савић“Медицински центар у Прокупљу. Рок за завршетак радова је
240 дана од дана увођења у посао.

центар у Лозници.

-Након
завршетка
прве
фазе,
предстоји уређење
унутрашњости
објекта, опремање
инвентаром
и
савременим
медицинским
апаратима, изградња
новог
хируршког
блока, који ће у потпуности бити независтан од постојеће зграде. Једном
речју, имаћемо један модеран објекат, примарну и секундарну здравствену
заштиту на једном месту, додао је градоначелник Симоновић.

Народни посланик из Прокупља, доц. др Дарко Лакетић, каже
да су, потписивањем овог уговора, процедуралне ствари, које
иначе и најдуже трају, завршене.

Уговор је потписао градоначелник Прокупља Александар
Симоновић и представник фирме „Термомонт“ Д.О.О.Београд,
Дејан Бурчул, која је једна од више фирми конзорцијума којем
су поверени послови изградње.

-Пред нама је један веома важан посао који смо најављивали, а чија ће
реализација почети најкасније за десетак дана. Реч је о почетку прве
фазе радова која подразумева енергетску санацију, замену фасаде, крова,
столарије, постављање соларних панела. Укупна вредност радова на
реализацији прве фазе је око милијарду динара, док је целокупна вредност
овог капиталног пројекта близу три милијарде динара. Пројекат финансира
Влада Републике Србије, преко Канцеларије за управљање јавним улагањима,

рекао је градоначелник Симоновић и истакао да ће Прокупље
и цео Топлички округ, али и цео регион, добити најмодернији
здравствени центар.
Према његовим речима, послови су поверени најповољнијем
извођачу који за собом има изграђене многе савремене
здравствене објекте, као што су ВМА у Београду, Здравствени

-Радови почињу, и то ће све да иде својим током. Након реализације овог
пројекта, биће добро и здравственим радницима, радиће у модерним
условима, и што је најважније, грађанима, који неће морати да шетају од
једне до друге установе и троше време и новац, казао је Лакетић.

Потписивању
у г о в о р а ,
присуствовали
су представници
Града Прокупља,
С к у п ш ти н е
Града, Топличког
округа, директори
прокупачких
здравствених
у с т а н о в а ,
представници
Синдиката здравствених радника Србије.

Љ.М.

Састанак представника Сталне конференције градова и општина и Града Прокупља

Наставак успешне сарадње
-Ово је један у низу састанака везаних за унапређење, како многих других
области, тако и за образовање, спорт и омладину у Прокупљу, казала

је члан Градског већа за просвету, омладину и спорт Маја
Ранђеловић, поздрављајући госте, представнике Сталне
конференције градова и општина, и остале присутне.
Она је овом приликом истакла изузетну сарадњу са СКГО и
додала да многа важна питања из области образовања, спорта
и живота младих, Град Прокупље решава уз консултације са
овом асоцијацијом која заступа интересе и помаже развој
локалних самоуправа у Србији.
Гост Прокупља, испред СКГО, била је секретар за образовање,
културу, спорт и омладину, Маја Кнежевић Ромчевић, која
је изразила задовољство због веома добре сарадње са
Прокупљем.

ли имају обезбеђен превоз од куће до школе, како млади живе, да ли имају
услове за бављење спортом… Све су то питања о којима смо разговарали
-Та сарадња, огледа се у најразличитијим видовима живота у локалној и која ћемо решавати у наредном периоду, изјавила је Маја Кнежевић
заједници. То су веома важна питања, а тичу се првенствено наше деце. Да Ромчевић.

Љ.М.
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Здравствена заштита на једном месту
Ако је судити по ономе што је обележило почетак 2020., ова
година требало би да буде добра, кад је у питању реализација
капиталних пројеката у Прокупљу.
Овог месеца, потписан је уговор о изградњи нове Болнице,
а радови ће почети за неколико дана. Такође, за око месец
дана, требало би да
почне и реконструкција
Гимназије.
Реализација
неких пројеката почиње, а
негде увелико траје или се
завршава.
Народни посланик из
Прокупља, доц. др Дарко
Лакетић, каже да, што
се пројеката тиче, све
иде по плану, у складу са
роковима и временским
приликама.

-Што се тиче свих пројеката,
морају да се испоштују одређене
процедуре, како би све било у
складу са законом. Сви бисмо ми
волели да може одмах да се почне са радовима и да се све што пре заврши.
Уговор за изградњу нове Болнице је потписан, радови крећу за неколико дана,
тако да слободно могу да кажем да су процедуралне ствари, које и најдуже
трају, завршене. Радови почињу, и то ће све да иде својим током. Након
реализације пројекта, грађани Топлице добиће здравствену заштиту на
једном месту, неће морати да шетају од једне до друге установе и троше
време и новац. Kад је Гимназија у питању, очекујем да се за највише месец
дана, почне са радовима, које финансира Kанцеларија за управљање јавним
улагањима, каже Лакетић.

Он се осврнуо и на објекте Предшколске установе „Невен“ и
најмлађе суграђане.

-Уговор о реконструкцији кухињског блока и котларнице у објекту „Радост“
је потписан, радови почињу следеће недеље. Рок за завршетак је три месеца.
Поред тога, Прокупље ће добити још један вртић, како више не би било листе
чекања и како би наши најмлађи
суграђани имали најбоље
услове за боравак у вртићу.
Документација за изградњу
новог објекта је спремна, и сада
се само чека да Министраство
просвете распише јавну набавку
за изградњу новог вртића, каже

наш саговорник.
Он додаје да су отпочели
и радови на рестаурацији
утврђења на Хисару, да све
иде по плану и у складу са
временским приликама.

-Изградња нове Индустријске
зоне је још један капитални
пројекат у Прокупљу. На тај
начин, биће решен највећи проблем, а то је незапосленост у Топлици, рекао
је др Лакетић.
Он је овим путем поздравио све оно што је локална
самоуправа урадила у претходној години, и додао да верује да
ће ова година бити боља, не само када су капитални пројекти
у питању, него и све остало.

-Доста се радило на инфраструктури у граду и селима, многе улице су по
први пут добиле асфалт. Радило се подједнако и у граду и по селима. Наша
села не смемо да заборавимо. Сви морају да имају подједнаке услове за
Пројекат изградње монтажних објеката у насељу Мала Губа је
живот. Надам се да ће радови бити настављени и да ће свака улица добити
скоро па завршен. Остало је још прикључење на електромрежу.
-Завршени су објекти, водовод, канализација, приступне асфалт, односно бити реконструисана. Само уређена инфраструктура,
саобраћајнице, потписан је уговор са ЕПС-ом о прикључењу може да привуче инвеститоре, нагласио је он.
на електромрежу… Чим се то заврши, објекти ће моћи да
приме станаре, истиче др Лакетић.
Што се тиче модерне пијаце, друга фаза изградње приводи се
крају.

Лакетић се такође захвалио Влади Републике Србије и
председнику Александру Вучићу, и још једном их позвао да
наставе са улагањима у Прокупље и Топлицу.

-Реализацијом ових пројеката, допринећемо да град лепше изгледа, да буде
-Завршава се мост, и након тога предстоји последња фаза, а то је изградња град у правом смислу те речи, и, што је најважније, да наши суграђани буду
пијачне зграде и помоћних објеката. Трећу фазу финансира Европска задовољни, да добију запослење и да у свом родном граду нормално живе са
инвестициона банка преко Министарства државне управе и локалне својим породицама, закључио је народни посланик из Прокупља,
доц. др Дарко Лакетић.
самоуправе и УНДП-а, наглашава Дарко Лакетић.
Д.М.

За љубитеље великог платна

Завршена прва фаза дигитализације биоскопа
Први део пројекта
„Преддигитализација
и
дигитализација
биоскопа“ Филмског
центра Србије, од
кога је Дом културе
у Прокупљу добио
1.600.000
динара
је
реализован.
З а х в а љ у ј у ћ и
овим
средствима,
инсталирана је аудио опрема и пројекционо платно са
механизмом за подизање и спуштање. Тиме је Дом културе
завршио први део набавке опреме за дигитализацију биоскопа.

-Током ове године, аплицираћемо за пројектор, чиме би била заокружена
набавка опреме биоскопског приказивања. Пројекат „Преддигитализација и
дигитализација биоскопа“, подржан је и од стране локалне самоуправе, која у
финансирању истог учествује са 16 одсто од укупне вредности, изјавила је

Тијана Петровић, директор Дома културе у Прокупљу и додала
да је из локалног буџета, за набавку механизма за пројекционо
платно, издвојено 288.000 динара.
Она се захвалила локалној самоуправи и Филмском центру
Србије што ће омогућити Прокупчанима да, након дужег
времена, добију један модеран, леп и савремено опремљен
биоскоп, у коме ће љубитељи великог платна и филмске
уметности моћи да уживају, гледајући најновија домаћа и
страна филмска остварења.

Д.Б.
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За привредни развој нашег града
Градоначелник Прокупља Александар Симоновић, са
сарадницима, угостио је делегацију турског града Сердивана.
Поздраваљајући госте из Турске, градоначелник Симоновић је
истакао да је њихова посета од великог значаја за наш град.

-Овај састанак је само почетак успостављања сарадње са представницима
турског града Сердивана, а у наредном периоду намеравамо да ту сарадњу
остваримо на свим пољима. Обострани циљ је да унапређујемо пријатељске
односе и сарадању, да представимо наше историјске, културне и привредне
садржаје и понудимо инвеститорима неку од погодних локација за пословна
улагања, истакао је градоначелник Симоновић.

Према његовим речима, представници два града водили
су конструктивне разговоре и усагласили се око текста
Меморандума о разумевању и сарадњи, који ће бити потписан
ове године.
Градоначелник Сердивана, Јусуф Алемдар, изразио
је задовољство због почетка пријатељских односа са

руководством Прокупља и додао да ће учинити напор да
помогне привредни развој нашег града.

-Намера нам је да што пре кренемо у реализацију наших
идеја, а то значи да већ имамо у плану две-три фирме које би
овде могле да послују. Турска је последњих 15 година изузетно
напредовала у том смислу, а наша жеља је да помогнемо и
вашем граду да напредује, казао је градоначелник
Сердивана.
За госте из Турске одржана је презентација на тему
„Зашто инвестирати у Прокупље“, током које је
члан Градског већа, Маја Башић, представила све
потенцијале којима град располаже. Истакнуто
је да је Прокупље изузетно погодно место
за пословна улагања јер је обезбедило више
погодних локација за отварање производних
погона.

-Прокупље је атрактивна локација за инвестициона
улагања, закључила је Члан Градског већа Маја

Башић.

Љ.М.

Завршена обука за кројење и шивење

Лакше до посла

Културно образовни центар “Топлица“, организовао је обуку
за кројење и шивење у сарадњи са Агенцијом за образовање
из Чачка и Националном службом за запошљавање, за пет

особа са инвалидитетом које се воде на евиденцији НСЗ као
незапослена лица.

-Средства за реализацију обуке, обезбедила је Национална служба за
запошљавање по основу услуге образовања
и
професионалног
оспособљавања
незапослених лица, особа са инвалидитетом
у Прокупљу. Обука је почела 21. октобра
прошле године и трајала до 27. јануара, у
укупном фонду од 250 часова практичне
и теоретске наставе. Обуку је држала
Сузана Копривица, дипломирани текстилни
инжењер са дугогодишњим искуством,
казала је директорка КОЦ-а Љиљана
Красић.
По завршетку обуке, извршена
је провера знања, а лица која су
похађала обуку, добиће сертификат
који ће им омогућити да лакше дођу
до посла.

Д.М.
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Представници локалне самоуправе приредили пријем за најбоље ученике

Понос Прокупља
Најбољи ученици прокупачких основних и средњих школа,
освајачи награда и признања на свим републичким, и
другим такмичењима, предшколци, ученици Музичке школе
“Корнелије Станковић“, Школе за образовање одраслих у
Прокупљу, били су гости Града Прокупља, који је за њих
приредио свечани пријем.
Испред локалне самоуправе, ученике је поздравио заменик
градоначелника Прокупља Мирољуб Пауновић и честитао им
на великим и значајним наградама које су донели у наш град.

-Знам да иза ваших резултата стоје велики рад, труд и залагање. Имате
нашу подршку. Ви сте понос Прокупља и оних који су са вама радили и
помогли вам да будете то што јесте, најбољи на свим такмичењима. Град
Прокупље ће и у вашем даљем школовању наставити да вас подржава.
Надамо се да ћете се вратити са студија као инжењери, лекари, професори,
и да ћете својим радом допринети развоју нашег града, рекао је заменик просвету, омладину и спорт Маја Ранђеловић.
градоначелника Прокупља Мирољуб Пауновић.
-С поносом могу да кажем да су сва наша деца, наша најјача војска. Ви сте
Основно и средње образовање у Прокупљу похађа око 5.000
ученика, а својим успесима, у Градској кући, похвалило се данас овде са својим васпитачима, наставницима, директорима школа,
осамдесеторо
њих. и у име Града, честитам вам на свему што сте постигли. Последњих пет
Сви они су освајали година, локална самоуправа посебну пажњу поклања деци и омладини,
запажена места, а пружа им подршку, како би сву пажњу усмерили на постизање што бољих
многи од њих такве резултата, а превоз, као и боравак са скромним надокнадама је брига Града,
резултате остварили су
и у више дисциплина.
Њих је поздравила
и пожелела им још
успешнију годину и
члан Градског већа за

казала је већница Маја Ранђеловић.
Бројна признања, која су деца донела Прокупљу у прошлој
години, резултат су њиховог труда, рада и одрицања, али и
доказ изузетне сарадње родитеља, наставника, директора и
представника Града.

Љ.М.

Представљена правила овогодишње „Пажљивкове смотре“

За већу безбедност деце у саобраћају
Координатори испред Града Прокупља, задужени за
реализацију пројекта „Пажљивкова смотра“, који спроводи
Агенција за безбедност у саобраћају, у Свечаној сали зграде
Градске управе у Прокупљу, директорима свих прокупачких
основних школа и Предшколске установе “Невен”, представили
су овогодишњи пројекат под називом “Пажљивкова смотра“ –
за већу безбедност деце у саобраћају.
Члан Градског већа за просвету, омладину и спорт, Маја
Ранђеловић, том приликом је нагласила да је локална
самоуправа схватила значај овакве едукације деце и већ
неколико година подржава и помаже акцију “Пажљивкова
смотра”, где деца најмлађег узраста уче о томе колико од њих

самих зависи њихова безбедност у саобраћају.

-Агенција за безбедност саобраћаја, израдила је методологију учења кроз
спровођење смотре или такмичења у знању предшколске и деце нижих
разреда основних школа и ми смо тај метод прихватили, казала је

Ранђеловић, наглашавајући да већ неколико година уназад,
локална самоуправа свим првацима поклања едукативну
књигу о правилном понашању деце у саобраћају “Пажљивко
у саобраћају”.
Према њеним речима, Прокупље је једна од 58 локалних
самоуправа у Србији, које су прихватиле овај пројекат, којим
је уједно обухваћено 80.000 деце најмлађег школског узраста
у Србији, а све у циљу што веће безбедности малишана у
саобраћају.
Како је објашњено, акција “Пажљивкова смотра“, састоји се
заправо из школских такмичења и то у четири нивоа.
Најважнији је први ниво, када ће сва деца учествовати у квизу
знања из саобраћаја и одговарати на питања у виду теста и на
тај начин показати шта су научила о саобраћају.
Након тога, у другом нивоу такмичења, наступиће
четворочлане екипе-представници свих прокупачких школа,
да би се касније они који покажу најбоље знање, пласирали
на регионално и републичко такмичење.

-Припреме за школско такмичење за прокупачке основце, почеће одмах
након зимског распуста, 18. фебруара, и трајаће до 28. фебруара, док ће се
други ниво такмичења организовати у периоду од 25. марта до 7. априла,
казали су организатори овогодишње “Пажљивкове смотре”

Љ.М.
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Приоритет рада Туристичке организације

Стављање у функцију туристичких потенцијала града
туристичког софтвера, као и
израда дугорочне стратегије
развоја ове гране привреде.

-Нормативно уређење комплетне
области туризма као привредне
гране, препознавање, мапирање и
стављање у функцију свих туристичких
потенцијала локалне самоуправе, један
је од приоритета нашег рада, изјавио

је в. д. директора Туристичке
организације Града Прокупља
Симон Симоновић.
Већ
средином
фебруара,
Туристичка
организација
ће
учествовати на 42. Међународном сајму туризма у Београду,
где ће посетиоцима представити многобројне знаменитости
нашег града.
У наредном периоду, планиран је рад на имплементацији

-Познато је да се уложена средства у
туризам, у веома кратком временском
периоду троструко враћају. У свом
раду, уско ћемо сарађивати са локалном
самоуправом, која је оснивач Туристичке
организације,
Министарством
трговине, туризма и телекомуникација
и Туристичком организацијом Србије,

рекао је Симоновић и додао да је неопходно одређено време,
како би се планирани послови реализовали.

Д.Б.

Фондација „Ана и Владе Дивац“ поделила помоћ становницима најудаљенијих села

Пакете добило сто мештана
Башић и Милош Костић.

-Чули смо да су Товрљане и остала наведена села, најудаљенији од Прокупља.
Исто тако, сазнали смо да у тим селима, највећим делом живе старачка
домаћинства. Зато смо се определили да једну од првих овогодишњих акција
спроведемо баш на територији Прокупља, по тим селима, изјавио је

Фондација “Ана и Владе Дивац”, становницима Таврљана,
Арбанашке, Трновог Лаза и Крушевице, донирала је пакете са
основним животним намирницама и хигијенским средствима.
Ове пакете, добило је 100 мештана који живе у тим селима.
Представник Фондације, Урош Делић, изјавио је да су им у овој
акцији, велику помоћ пружили чланови Градског већа Маја

Делић и додао да ово није прва акција коју Фондација “Ана и
Владе Дивац” спроводи у нашем граду.
Он је истакао да ће већ почетком другог полугодишта,
бити расписан конкурс за ученике завршних разреда
Пољопривредне школе “Радош Јовановић Сеља” за бесплатну
доделу пољопривредне опреме.
Члан Градског већа, Маја Башић, рекла је да је ова акција још
један доказ да се води рачуна и о становницима најудаљенијих
села на територији Прокупља.
-Са Фондацијом “Ана и Владе Дивац” имамо одличну сарадњу, казала је
Башић.
Она се у име локалне самоуправе захвалила Фондацији на
помоћи и додала да верује да ће сарадња бити настављена.

Обележен Национални дан без дуванског дима

Пандемија наше цивилизације
Црвени крст у Прокупљу, прикључио се акцији Национални
дан без дуванског дима, која се преко 20 година обележава у
Србији сваког 31. јануара. Овогодишња акција одвија се под
слоганом “Заштитимо се од дувана”.
Волонтери ове организације, делили су флајере и грађанима
говорили о штетности конзумирања цигарета, не само за
сопствено здравље, него и за здравље околине.

-Пушење се сматра пандемијом наше цивилизације, а зависност од никотина
болешћу,

изјавио је секретар Црвеног крста у Прокупљу Драган Суботић
и додао да је циљ ове акције да се шира јавност упозна колико
је штетна употреба дувана, као и излагање дуванском диму.

Д.Б.
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Светосавље одраз српства
Свечана академија,
у
част
Светом
Сави,
одржана
је у Прокупљу,
у
организацији
Топличког управног
округа. Свечаност
је
уприличио
прокупачки
Дом
културе, у сарадњи
са
установама
културе у Куршумлији, Блацу и Житорађи.
Начелник Топличког управног округа, Милан Аранђеловић,
поздравио је присутне госте, представнике Српске православне
цркве, Војске Србије, представнике Града Прокупља, општина
Топличког округа, Министарства унутрашњих послова…

-Светосавље је одраз српства, одраз вере која нас је спајала у све саткано,
у нитима које је у наше животе уткао просветитељ српски Свети Сава.
Он је нама, Србима, дао идентитет, а ратови и погибељи српског народа
кроз историју су били неминовност коју нисмо прижељкивали и нерадо
смо је прихватили, само да би сачували то што јесмо. Утемељивач
цркве, утемељивач државе и просвете Свети Сава, са вером у Бога и
православље, формирао је стубове на којима почива једно друштво којем
ми данас припадамо. Да није било њега, не би данас било ни нас, рекао је

у поздравном говору начелник Топличког управног округа
Милан Аранђеловић.
Поводом Савиндана, великог српског празника, почев од
1995. године, Топлички управни округ додељује Повељу
и захвалнице заслужним појединцима, организацијама и
установама које својим деловањем шире светосавски дух, а
својим делима чврсто корачају путевима Светог Саве.
Ове
године,
Повеља
је
додељена вредном
и
марљивом
То п л и ч а н и н у,
власнику фабрике
„Ал стакло плус“
из Блаца, Радету
Савићу.

-Имам
част
задовољство да

и
по

Традиционално окупљање поводом Савиндана

други пут на овако
велики дан говорим у име
Топличког округа, да у име
народа Топлице доделим
признања најзаслужнијим
организацијама
и
појединцима, за највећа
достигнућа из области
друштвеног
живота
у протеклој години.
Било је тешко одабрати најбоље међу најбољима, најзаслужније међу
заслужнима, највеће међу нама. Огроман број предлога који је стигао, само
доказује чињеницу да смо ми Топличани велики људи и да је то врлина која
нас поред јунаштва највише краси, рекао је начелник Аранђеловић,
приликом уручења Повеље.
Поред Повеље, ове године уручене су и захвалнице. Добитник
једне од четири захвалнице је човек у коме су оличене све
људске особине, протојереј Александар Саша Стојиљковић,
свештеник
друге житорађске парохије. Захвалница је
додељена и медицинској сестри Дома здравља у Куршумлији
Савки Ђорђевић, која је цео свој радни век посветила бризи
за друге.
Захвалницу је добила и Млекара „Лазар“ из Блаца, предузеће
које запошљава 220 радника, сарађује са преко 2.500
газдинстава и дневно произведе око 80.000 литара млека.
Добитник овогодишње захвалнице је и Аматерско позориште
“Хранислав Драгутиновић“, које ради у оквиру Дома културе у
Прокупљу. Од прве позоришне представе, пре сто година, па
све до данашњих дана, ова организација представља стожер
топличке културе и изнедрила је велики број врхунских
уметника. О Светом Сави на Академији, говорио је доктор
теолошких наука, Ивица Живковић.

-Од свега што нас је Свети Сава учио, од свега што нам је у наслеђе оставио,
можда је прво и најважније то какви људи можемо да будемо, рекао је,

између осталог, у беседи др Живковић и поручио да сви
будемо бар мало људи какав је био Свети Сава, јер ће нам се
много доброга вратити.
У програму Светосавске академије учествовали су хор “Бисери“
из Житорађе, певачка група из Куршумлије, рецитатори
из Блаца, Житорађе и Куршумлије, глумци дечије сцене
прокупачког позоришта, Софија Ђорђевић, Јана Ђорђевић,
Давид Окичић и Филип Ђорђевић.
Љ.М.

Одржан Светосавски бал

И ове године, по традицији, одржан је Светосавски бал у
Прокупљу, у ресторану „Стела“. Организатор је била Основна
школа „Милић Ракић Мирко“, под покровитељством Града
Прокупља.
Свечаности су присуствовале бројне
званице из свих основних и средњих
школа у Топличком округу, представници
Предшколске установе „Невен“, којима
је припала част да следеће године
буду домаћини овог традиционалног
окупљања, представници Топличког
округа и Града Прокупља.
Домаћин
овогодишње
свечаности,
директор Основне школе „Милић

Ракић Мирко“, Саша Јововић, поздравио је окупљене госте,
начелника Топличког управног округа Милана Аранђеловића,
представнике Града, полиције, војске, установа културе,
дародавце који су помогли организацију Светосавског бала…
Члан Градског већа за просвету,
омладину и спорт Маја Ранђеловић,
истакла је важност очувања правих
културних вредности које се најбоље
чувају преношењем знања млађим
генерацијама-школарцима.
Овом приликом, одржана је и
хуманитарна лутрија, а прикупљени
новац, упућен је ученицима којима је
ова помоћ потребна.

Л.С.
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Пригодним свечаностима обележена школска слава Свети Сава

Следимо пут православља, љубави, знања и поштења

Прославе у част Светог Саве, првог српског просветитеља, кроз
обележавање школске славе, одржане су у свим прокупачким
основним и средњим школама.
Посебно свечано било је у прокупачкој Гимназији, једној од
најстаријих школа у овом делу Србије и најстаријој средњој
школи у Топличком округу, са реномеом дужим од 100 година.
Славски колач у присуству ђака, професора и гостију, пресекао
је протојереј отац Лазар Бараћ, уз помоћ свештенства цркве
Свети Прокопије и овогодишњих и будућих колачара,
професора Гимназије.
Подсећајући присутне на свети лик и неизмерно дело и заслуге
првог српског просветитеља, учитеља, лекара, књижевника
и научника, Растка Немањића, отац Бараћ је подвукао да
основа православља лежи у Савиним порукама које су чврсто
утемељене
у српском
народу.
Такође
је
нагласио
да је добро
што данас
у
Србији
деца цене
заслуге
Светог Саве

и следе његов пут православља, љубави, знања и поштења.
-Љубав према Богу, према ближњима и према отаџбини је основа људског
постојања, јер ако те љубави нема, онда ни човек није човек, казао је отац
Бараћ, честитајући славу ученицима и професорима.
Он је ђацима пожелео да у Савином духу наставе да надограђују
знање које су до сада стекли, и да увек буду понос својим
родитељима, професорима и својој домовини.
Ово је била прилика да у духу православља, ученици Гимназије
покажу своје таленте за поезију, музику и хорско певање.
Тако су рециталом и сплетом руковети од црквених до
традиционалних старих српских народних песама, одушевили
присутне.
Запажен наступ имала је хорска група под управом професорке
музике Татјане Цветановић, која је пригодним песмама,
различите тематике, показала због чега стално осваја награде
на музичким такмичењима.
Овом приликом, директор Гимназије, Драгослав Минић,
уручио је пригодне поклоне и захвалнице прво професорима
који одлазе у пензију, затим онима који су заслужни за успехе
на републичким такмичењима, као и ђацима освајачима првих
места на прошлогодишњим школским такмичењима.
Свети Сава је обележен и у свим осталим прокупачким
школама, пригодним свечаностима, уз пресецање колача, и
уручивање признања и поклона најзаслужнијим професорима
и ђацима.
Љ.М.

Гусларско вече у част Светом Сави

Љубав према епској и лирској поезији
У част Светом Сави, првом српском архиепископу и
просветитељу, певали су и чланови гусларских друштава, који
су наступили у Прокупљу, на шестој по реду гусларској вечери.
Дружење гуслара организовали су Народни музеј Топлице,
Град Прокупље и Гусларско друштво “Топлички Гвоздени пук“,
поводом обележавања Савиндана, две године постојања
Гусларског друштва, али и у знак подршке одбрани српских
светиња у Црној Гори.
Бројну публику и госте, поздравио је директор прокупачког
Музеја и члан Гусларског друштва Дарко Жарић, који је
изразио задовољство због досадашњих успеха у раду овог
Друштва.

-Драго ми је што вечерас имамо велики број посетилаца и гостију и што
их је све окупила љубав према епској и лирској поезији, испеваној гуслама.
Гусларско друштво “Топлички Гвоздени пук“, одржало је до сада шест
концерата, и издало ЦД посвећен јунаку Гвозденог пука, Благоју Крушићу,
рекао је Жарић.
Дружење гуслара било је прилика да се окупе сви поштоваоци

српске историје и традиције, међу којима су и чланови
Удружења Гвоздени пук из Игришта. Овом приликом,
председник овог Удружења, Живота Јевремовић, уручио је
захвалницу члану Градског већа за културу, Милици Ерић,
за допринос у подизању првог споменика прослављеном
Гвозденом пуку.

-Нисам очекивала захвалност, јер када нешто радите из љубави, не
очекујете захвалност. Драго ми је што сам учествовала у изградњи
споменика нашим јунацима, који ће будућим поколењима остати као вечно
сећање на јунаштво српског народа у борби за слободу, казала је већница

Милица Ерић.

М.М.
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Миљан Стевчић освајач Часног крста

Традиционално пливање за Часни крст, одржано је у Прокупљу,
на Растовници, а најбржи је био двадесетшестогодишњи
Миљан Стевчић из Прокупља.

-Велика ми је част што сам први допливао до Часног крста и испунио свој
вишегодишњи сан. И ранијих година сам учествовао у светој пливачкој трци
и надао се да ће моја превелика жеља бити и остварена. Пресрећан сам због
тога, изјавио је овогодишњи победник пливачке трке, Миљан

У Прокупљу је пливање за Часни крст
одржано по седми пут, у организацији
цркве Свети Прокопије, Удружења „Бог
се јави“, а под покровитељством Града
Прокупља.
Традиционално,
освајача
Часног крста, ручним сатом дарује Град
Прокупље, а ове године, победнику је
поклон уручио председник Скупштине
Града, Дејан Лазић, док је црква Свети
Прокопије победнику даривала златни
крст.
Испред Удружења “Бог се јави“, свим
учесницима пливања, захвалио се
Александар Драмићанин, који је рекао
да је ове године било доста потешкоћа због велике ледене
површине
на
језеру.

-Језеро је већим
делом
залеђено,
али смо успели да
уз велику помоћ
Стевчић.
Тачно у 11 сати, старешина цркве Свети Прокопије, Никола припадника Војске
полиције,
Илић, одржао је молитву и означио почетак пливачке трке, Србије,
у којој су учествовала 22 пливача, од тога једна девојка, Града
Прокупља,
двадесетпетогодишња Маја Вукајловић из Прокупља.
пријатеља,
-Ово је била моја жеља, а ове године ми се остварила, иако нисам успела да обезбедимо услове
освојим Часни крст. Само учешће у светој трци, чини ме срећном и надам се за пливаче и одржимо традиционално пливање. Срећан сам што је све
да ћу у некој наредној прва допливати до Часног крста, а када неко нешто протекло без проблема и честитам свима, изјавио је Александар
јако жели, то му се и оствари, казала је Маја Вукајловић.
Драмићанин.
Љ.М.

Велики број Прокупчана на молебану

За спас православља и опстанак Срба у Црној Гори
Велики број Прокупчана, окупио се у порти цркве Свети
Прокопије, како би присуствовао молебану Пресветој
Богородици, и крсним ходом кроз град, пружио подршку
братском народу и православном свештенству у Црној Гори.
Грађани су дошли на позив прокупачке цркве, како би се
успротивили невиђеним притисцима црногорске власти на
српски народ и православну цркву, која увођењем Закона
о слободи вероисповести, покушава да негира историјско
постојање и вековно трајање српског народа у Црној Гори.
Прокупчани су након молебана, предвођени свештенством
и носећи упаљене свеће и свако икону своје крсне славе,

п р о ш е т а л и
главном улицом
до Трга Топличких
јунака,
и
споменика,
где
им се обратио
отац
Слободан
Петровић.
Он је прочитао
п р о г л а с
Православне
цркве, у коме се прокупачка црква прикључује осталим
српским православним храмовима, у молитви за очување
српства и јединства и позива власти у Црној Гори да се “дозову
памети и одустану од спорног ненародног и безбожног закона”.

-Са овог светог места, позивамо власти у Црној Гори да чују глас и вољу
већине свог народа, оличен у српским светињама и светитељима као што је
Василије Острошки, казао је отац Слободан.

Он је подсетио да су се Срби на тим реликвијама и светим
местима вековима крепили, тражећи спас и снагу за опстанак
српског народа.
Окупљенима се обратио и старешина прокупачке цркве
Свети Прокопије, отац Никола Илић, а скуп је завршен у духу
слободарске и православне традиције, уз гусле, песмом књаза
Николе “Онамо намо“

М.М.
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„Амадеус бенд“, „Мелиса“ и ватромет за све грађане
У веселој атмосфери, уз
музику познате српске
групе „Амадеус бенд“ и
домаћег бенда „Мелиса“,
богато послужење, уз
топли чај и величанствени
ватромет, Прокупчани су
на Тргу Топличких јунака,
традиционално дочекали
православну Нову годину.
Организатори
овог
догађаја, који је дуго и
брижљиво
припреман,
били су Град Прокупље и
установе културе.
Атмосферу под ведрим
небом, по прохладном
зимском
времену,

пријатно је загрејала музичка група
„Амадеус бенд“, чији је репертоар, судећи
по публици, највише одговарао младима.
Музичари овог познатог српског бенда,
својим, и хитовима других музичара,
народном
музиком,
родољубивим
песмама и српском химном, успели су да
расположење у центру града, доведу до
усијања.
За све окупљене на новогодишњем
слављу, под отвореним небом, било је
изненађење кад се на бини
појавио транспарент „Јасмина
реци да“ и када је један Стефан из
Прокупља јавно запросио своју
изабраницу.
У поноћ је ватромет, који је трајао
пуних 10 минута, величанственим
бојама, чини се најлепши до сада,
запарао небо над Прокупљем и
означио почетак православне
Нове године.

М.М.
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Бољи квалитет услуга и безбедност пацијената
-Служба Хитне помоћи прокупачког
Дома здравља, добила је савремени
дефибрилатор, којим ће се
значајно унапредити квалитет
пружање услуга и безбедност
пацијената, саопштили су из те
здравствене установе.
Апарат
је
донирала
„Задужбина Николе Спасића”,
а вредност донације је 504.906
динара.

-Нови дефибрилатор је апарат модерне технологије, веома лак за ношење
и руковање, са дуготрајном батеријом и најкраћим временом пуњења,
максималне енергије, што ће доринети бржем и ефикаснијем збрињавању
најтежих стања, истакли су у Дому здравља.
Сви запослени у Хитној служби прошли су обуку у руковању
новим апаратом, који ће им убудуће олакшати рад и омогућити
лакши прилаз пацијентима.

-Менаџмент Дома здраваља, неизмерно је захвалан на донацији, јер ће нови
апарат осавременити начин рада у Хитној служби, и што је најважније,
омогућити најпрецизније и најбезбедније пружање здравствених услуга
житељима Прокупља, казали су у тој здравственој установи.

М.М.

Народна кухиња прошле године радила девет месеци

Подељено близу 70.000 оброка

За суфинансирање пројекта “Народна кухиња и социјална
делатност”, који је реализовао Црвени крст у Прокупљу, за
период март-децембар 2019. године, из локалног буџета
издвојено је 13 милиона динара.
Намењена средства, утрошена су за спремање бесплатних
оброка за социјално најугроженије породице, поделу пакета
са основним намирницама и огревног дрвета.

године правио спискове породица које испуњавају услове за
бесплатну доделу оброка.

Д.Б.

-Током прошле године, укупно је подељено 68.700 оброка, од чега 55.800
куваних и 12.900 сувих. Ове оброке, месечно је примало 300 особа. Као и
претходних, и прошле године, Народна кухиња радила је девет месеци,

изјавио је секретар Црвеног крста Драган Суботић и додао да
се припрема хране и подела, вршила у кухињи и просторијама
Туристичко спортске организације.
Према његовим речима, осим велике помоћи локалне
самоуправе, помоћ за несметан рад Народне кухиње имали су
и од стране Црвеног крста Србије и пекаре „Паша“.
Суботић је истакао да је Центар за социјални рад и прошле

Запослени у Електродистрибуцији учили о првој помоћи

Поред основне, полазници тражили и додатну обуку
За суфинансирање пројекта “Народна кухиња и социјална
делатност”, који је реализовао Црвени крст у Прокупљу, за
период март-децембар 2019. године, из локалног буџета
издвојено је 13 милиона динара.
Намењена средства, утрошена су за спремање бесплатних
оброка за социјално најугроженије породице, поделу пакета
са основним намирницама и огревног дрвета.

-Током прошле године, укупно је подељено 68.700 оброка, од чега 55.800
куваних и 12.900 сувих. Ове оброке, месечно је примало 300 особа. Као и
претходних, и прошле године, Народна кухиња радила је девет месеци,

изјавио је секретар Црвеног крста Драган Суботић и додао да
се припрема хране и подела, вршила у кухињи и просторијама
Туристичко спортске организације.
Према његовим речима, осим велике помоћи локалне
самоуправе, помоћ за несметан рад Народне кухиње имали су
и од стране Црвеног крста Србије и пекаре „Паша“.
Суботић је истакао да је Центар за социјални рад и прошле
године правио спискове породица које испуњавају услове за
Д.Б.
бесплатну доделу оброка.
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Некад и сад
На постоји свечаност у граду, посебно када је реч о културним
садржајима, а да Дом културе није укључен у организацију.
Свечане академије, представе, гостовања, све се одржава у
овој установи културе.
Некада је Дом културе био
руина. Пропала фасада,
унутрашњост. Чак је и око
зграде било запуштено.
Данас, свако ко прође
поред
ове
установе,
застане да погледа како
је лепо уређена. И сам
објекат, и унутрашњост,
и простор око зграде.
Сређене
установе,
реконструисане
и
асфалтиране улице, лепши
град…

Споменик јунацима Гвозденог пука

Д.М.

Како је овај простор изгледао некад, а како сад
Растиње,
иструлеле
клупе,
оштећен бетон… Некако тмурно,
па било да је пролеће, лето, зима…
А данас, велелепни Спомен-парк,
уређен до последњег детаља,
омиљено место Прокупчана и
прави украс града.
Откривен је 2018. године, у
присуству највишег државног
врха,
представника
Града,
бројних
грађана
Прокупља,
Топличана, гостију из целе Србије
и иностранства.
Спомен-парк, у знак захвалности
гвозденим
Топличанима…
Уређено место, за шетњу, одмор и
уживање свих Прокупчана, али и
оних из целе Србије и света. Сви
су добродошли.
Д.М.
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Подстицајна средства за куповину нових трактора

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије, недавно је донело нови Правилник
о подстицајима за инвестиције у физичку имовину
пољопривредног газдинства за набавку новог трактора. Овим
Правилником, прецизирани су услови и начин остваривања
ових подстицаја.

Право за подстицаје за куповину новог трактора, чија снага
мотора не може да прелази 60 киловата, могу остварити
носиоци комерцијалних пољопривредних газдинстава,
предузетници, привредна друштва и земљорадничке задруге
које се баве примарном биљном и сточарском производњом.
Нови трактори, који су предмет подстицаја, морају бити
произведени или склопљени у Србији.
Максималан износ подстицаја по кориснику у једној
календарској години је 800.000 динара.
Подстицајима се не нaдокнађују порези, укључујући и порез на
додатну вредност, трошкови банкарске провизије, осигурање
и регистрација, трошкови превоза и други трошкови.
Правилником су, исто тако, назначене површине под којима се
морају наћи одређене биљне културе и сточни фонд, како би
се остварило ово право.
Ближе информације, заинтересовани могу добити у
просторијама Пољопривредно стручне и саветодавне службе
у Прокупљу и Одељењу за пољопривреду Градске управе у
Прокупљу.
Д.Б.

Лов на дивље свиње био продужен

Без криволова и повређивања ловаца
У ловиштима Ловачког удружења “Топлица”, сезона
лова на дивље свиње је завршена. Лов на ову дивљач
почео је 1. октобра прошле и требало је да траје до 15.
јануара ове године, али је мало продужен.

-Прокупачки ловци су до сада одстрелили 80 дивљих свиња.
Захваљујући доброј припреми, сталном дежурству ловочувара
и дисциплини ловаца, ова сезона лова, прошла је без проблема,

изјавио је управник Ловачког удружења „Топлица“
Владан Лазић и додао да није забележен ниједан
случај криволова нити повређивања ловаца.
Према његовим речима, у лов се није ишло
појединачно већ организовано, по тачно утврђеном
распореду.
Лазић је истакао да ловочувари свакодневно обилазе
ловишта и да претрагом терена, није забележена
појава афричке куге код дивљих свиња. У протекла два
месеца, вршена је и прихрана дивљачи. На Пасјачи, Видојевици
и Ргајским планинама, за исхрану животиња утрошено је пет
тона кукуруза и 500 килограма соли.

-До краја фебруара, отворен је лов на предаторе, односно на лисицу и вука.
Исто тако, у току је и лов на дивље гуске и патке, изјавио је Лазић и

додао да је задовољан понашањем свих учесника током ловне
сезоне.
Д.Б.

Пошумљавање и изградња шумских путева на територији Прокупља

Нове саднице на површини већој од 23 хектара
У шумама којима газдује Шумско газдинство “Топлица”, а које
се простиру на територији Топличког округа и Мерошине
на површини од 68.512 хектара, и ове године планиране су
активности на пошумљавању голети и изградњи шумских
путева.
Нове саднице црног бора, смрче и багрема, биће посађене
на укупној површини већој од 23 хектара. Према речима
надлежних из Шумског газдинства, на територији Прокупља,
током 2020. године, пошумљавање ће се вршити у Житном
Потоку и Коњарнику.
Што се тиче шумских путева, у плану је да се изграде у дужини
од нешто преко 22 километра.
Када је у питању прокупачка територија, предвиђено је да се
ови путеви праве близу села Пестиш, у дужини од скоро шест
километара.

Д.Б.
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Родни крај се не заборавља
У серијалу “Наши и успешни”, који организује Јастребацепигенија, у сарадњи са “Филм клубом“ у Прокупљу и
Удружењем “Волимо Јастребац”, грађанима се представио
Стојан Цветковић,
власник
фирме
Килер ауто у Земуну.
Ова фирма основана
је 1991. године као
радња за поправку
издувних система
на
возилима.
Неколико
година
касније, предузеће
се опрема линијом
за
производњу
издувних
лонаца
и делова издувних
система
и
прераста у фирму
за
производњу,
промет и услужне
делатности.

Дамјана”у свом селу, био покретач пољопривредно-туристичке
манифестације “Топлички сабор вишњара” и донатор многих
хуманитарних акција. За свој дугогодишњи рад и допринос
развоју свог родног краја,
добитник је многобројних
домаћих и међународних
признања.

-Током свог радног века, стално
сам долазио у Прокупље и своје
село. Са својим пословним
партнерима и привредницима
из Топлице, настојао сам да
помогнем развоју овог краја
и људима који у њему живе,

закључио је Цветковић.
Разговору
са
овим
п р и в р е д н и к о м ,
присуствовао је и заменик
градоначелника Прокупља
Мирољуб Пауновић, који
је изјавио да је ово била
јединствена прилика да
се млади привредници упознају са свим потешкоћама, али и
успесима пословања једне фирме.

-Од једне мале радње
у којој сам почео да радим, фирма је прерасла у једно средње предузеће где
тренутно ради 70 радника. Много знања, рада, стрпљења и одрицања -Пример Стојана Цветковића, јасно показује како се од једне мале занатске
требало је да би се створило ово што сада имамо, рекао је он и додао радње ствара једна успешна фирма. У свом дугогодишњем успешном раду,
да током свог живота и рада у Земуну, никада није заборавио
он је на разне начине помагао свој родни крај, рекао је Пауновић и
своје родно село Горње Кординце и Прокупље.
Овај угледни привредник, који је био и председник Удружења
Топличана у Београду, финансирао је изградњу цркве “Козме и

закључио да родно место не треба да се заборави, без обзира
где живели и радили.

Д.Б.

Прокупље остварило значајне резултате у оквиру „Ромактед“ програма

Велики напор у циљу побољшања живота Рома
На састанку радне групе за реализацију „Ромактед“ програма
у Прокупљу, презентовани су резултати остварени у протеклој
години и утврђени планови за наредни период.
Састанку су присуствовали представници Града Прокупља,
Асоцијације за ромска питања, координатори пројекта, као
и представници јавних предузећа и установа који су уједно и
чланови радне групе.
Присутне је поздравио заменик градоначелника Прокупља,
Мирољуб Пауновић.

-Град Прокупље, учинио је велики напор у циљу побољшања живота Рома,
али и свих социјално угрожених грађана. Евидентни су помаци у побољшању
социјалног
положаја
Рома, смањена је стопа
незапослености, али је
и већи број деце ромске
популације укључен у
систем
образовања,
изјавио је Пауновић.
Он је такође додао
да Град Прокупље,
и даље ради на
унапређењу услова
за живот свих грађана
и у том смислу
поменуо многе важне
пројекте, као што је

изградња Индустријске зоне, долазак инвеститора…
Као приоритетни проблеми, који су, према речима Сафета
Сушице, предочени од стране представника ромске заједнице,
издвојени су изградња водоводне и канализационе линије
у селу Бериље, покретање саобраћајне линије ка Житном
Потоку, изградња канализационе мреже у Солунској улици.
Како је саопштио Пауновић, сви наведени проблеми су у фази
решавања, што значи да су у току неопходне процедуре које
воде ка реализацији приоритетних пројеката.
У томе Град Прокупље има велику подршку координатора
Асоцијације за ромска питања, Драгана Грачанина, који је
овом
приликом
истакао да је Савет
Европе
препознао
добре
пројекте
којима се у Прокупљу
решавају
животна
питања
ромског
становништва.

-За сваку похвалу је то што
у Прокупљу нема етничких
проблема, и што сте као
приоритет доставили
пројекте који унапређују
животе грађана, рекао
је Драган Грачанин.

Љ.М.
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Буди друг-пријави насиље

Наставници Основне школе “Никодије Стојановић Татко“,
недавно су били су део програма „Школа за 21. век“, тако
што су прошли обуку у оквиру овог програма. На семинару,
под називом „Настава која подстиче критичко мишљење
и решавање проблема“, који је одржан у Прокупљу, њих
осморо се упознало са применом нових метода учења. Овај
семинар су одржали представници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, Школске управе у Нишу, Нена
Радовановић и Данијела Стефановић, у организацији British
Council.
Школа је том приликом добила 50 микробит уређаја, које ће
моћи да користи у настави.

Циљ ове обуке је био, како наводе у Школи, и да се представе
кључни концепти и теорије, које се односе на кључне
компетенције, а посебно на критичко мишљeње и решавање
проблема, микробит уређаје и клубове за програмирање,
као и на руковођење (лидерство), тимски рад и управљање
променама. Поред тога, циљ програма је био и да мотивише
учеснике да омогуће, предводе и подстичу промене у својим
школама.
У пројекат „Буди први-пријави насиље“, који је резултат обуке
и део програма „Школа за 21. век“, учествовало је 448 ученика,
као и 23 наставника.
Циљ овог пројекта, био је подизање свести код ученика о
вршњачком насиљу и његова превенција кроз упознавање
са појмом вршњачког насиља, његовим формама,
распрострањености, последицама и начинима на које се
оно може превазићи, као и о акцијама које ученици могу да
предузму уколико трпе или су сведоци вршњачког насиља.
У холу ове Школе, представљен је сам пројекат, који се састоји
од „кутије поверења“, ликовних и литерарних радова ученика
и филма, који је снимљен на тему насиља.

-Циљ овог програма био је да се подржи развој способности критичког
мишљења и вештина решавања проблема програмирања у току редовних и
ваннаставних школских активности. Осам наставника наше Школе је имало
прилику да сазна о неким новим начинима учења на том семинару. Нове
методе и начине учења применили смо одмах по завршетку обуке. Једнако
важно јесте и то да смо формирали Клуб за програмирање у настави. То је
урадио наставник информатике Драгорад Радуловић, а онда смо сви заједно
урадили пројекат на тему вршњачког насиља. Назив нашег пројекта је “Буди -Морам да истакнем да смо у изради овог нашег пројекта, имали подршку
друг-пријави насиље“, рекла је координатор овог пројекта у Школи локалне самоуправе и јавних институција у нашем граду, истакла је

“Татко“ Биљана Миленковић.

Ђачке радионице у Народном музеју

Биљана Миленковић.

Л.С.

Честитке прокупачких малишана
Ученици Основне школе „Милић Ракић Мирко“, посетили су

Галерију „Божа Илић“, где су, заједно са својим учитељицама,
купили новогодишње честитке, које су и сами стварали пред
новогодишње празнике.

-Изложба новогодишњих честитки, трајала је за време новогодишњих и
божићних празника. У једном делу нашег излога, биле су дечије честитке, које
су они стварали са пуно елана, енергије и маштовитости. Чаролију дечијег
талента и маште, поделили смо са свим ученицима прокупачких основних
школа. Међутим, ове године, прилику да новац определе, имали су ученици
Основне школе „Милић Ракић Мирко“. Они су организовано прикупљали по 50
динара, а сав новац, како кажу, однеће у Школу, где ће ипак одлучити коме је
тренутно најпотребнији, рекла је виши водич у Народном музеју
Топлице Маријана Остојић.
Ђачке радионице у прокупачком Музеју имају дугу
десетогодишњу традицију. Оне су маштовите и веома
садржајне, а овим новогодишњим се највише и подједнако,
већ четврту годину заредом, радују неки нови ученици
основних школа са територије града Прокупља.
Л.С.
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„Дружина Боровњак“

У нашем граду, учитељицу Јелену Бабић
из Основне школе „Милић Ракић Мирко“,
готово сви знају по вредном и преданом
раду са децом, али и бројним наградама,
које је добијала за своје радове, а који су
се односили на унапређење наставе. За њу
се чуло и у нашој земљи, јер се истицала
међу својим колегама учешћем на
разним скуповима са лепо осмишљеним,
садржајним и креативним пројектима.
Сада ову учитељицу помињемо као
аутора књиге „Дружина Боровњак“.
-Књигу сам штампала управо средствима
која сам добила за унапређење наставе
од Удружења „Живојин Мишић“. То је моја
прва књига, и иначе је аутобиографска.
У њој сам обухватила најлепше дане
мог детињства и приказала бројне игре
и дружења са братом и пријатељима.
Хтела сам да скренем пажњу читаоцима
да права пријатељства трају вечно и да
су некада она била стварна и искренија.
Књигу сам наменила деци млађег узраста, како би им указала
на праве вредности и нагласила да није све у праћењу на
инстаграму и фејсбуку, већ да је много значајнија од свега тога
лична комуникација, рекла је говорећи о својој тек објављеној
књизи „Дружина Боровњак“ Јелена Бабић.
Према речима рецензента књиге Мирослава Кокошара, Јелена

у овом путописном дневнику говори и
пише о раздраганом детињству, водећи
притом рачуна о богатом миљеу природе
и завичаја. Лепе и очаравајуће слике
које је проживела са својим другарима,
плене својом једноставношћу. Драж
њеног приповедања је у драматици и
пустоловини детињства, а све у жељи да
продужи век његовог трајања.
-Поред свих наших згода и незгода,
доброту и љубав свих мојих другара
сам желела у књизи да ставим на прво
место, како би се при сваком читању са
радошћу сетили детињства и свих чари
које оно са собом носи. Сав приход од
продатих књига, наменила сам нашој
малој суграђанки Николини Јосић и
њеном лечењу, јер желим да њена жеља и
борба за још безброј безбрижних и лепих
дана, које треба да доживи са својим
вршњацима, надјача опаку болест која ју
је снашла, истакла је Бабић.
Учитељица Јелена Бабић је проглашена прошле године
за једног од 10 најбољих едукатора Србије. Ове године
је објављивањем књиге „Дружина Боровњак“, свој дечји
сан претволила у јаву. Издавач овог Јелениног путописног
дневника, који ће читалачкој публици бити представљен 21.
фебруара је Народна библиотека „Раде Драинац“.

Л.С.

Поводом Сретења

Сусрет песника из целе Србије у Прокупљу
П е с н и ч к а
манифестација
„Сретењски
сусрети“,
једна
је од важнијих
манифестација која
се у нашем граду,
поводом Сретења,
традиционално
о д р ж а в а
сваке
године.
Овогодишња манифестација, заказана је за 13. фебруар, у 18
сати, у Дому културе и окупиће песнике из целе Србије, али и
окружења. Оно што је најважније, како истичу у Дому културе,
који је и организатор овог значајног дешавања, јесте да они
настављају да се одржавају под окриљем ове установе, управо

тамо где и припадају, својој матичној кући.
Тога дана, четрдесетак песника из различитих крајева наше
земље, угостиће књижевни ствараоци из Топлице. Сваки
од њих казиваће по једну своју песму, а најбољи ће бити
награђени Сретењском повељом и Сретењским одличјем.
Лауреати ће добити по једну књигу и захвалницу, као и слику
са Ликовне колоније „Ајдановац“.
Ипак, како истичу у Дому културе, највећа награда и за
овогодишње добитнике Сретењске повеље и Сретењског
одличја, биће објављивање њихове песме у часопису „Ток“.
„Сретењски сусрети“ се ове године по шести пут одржавају у
виду песничког маратона и по шести пут ће најбољи песници
понети Сретењску повељу и Сретењско одличје. Ове награде
су први пут додељене поводом десетогодишњице„Сретењских
сусрета”, 2015. године.

Л.С.

У сусрет овогодишњем Фестивалу дечијег стваралаштва

Литерарне и ликовне теме за ФЕДЕС 2020
У сусрет овогодишњем Фестивалу дечијег стваралаштва
Топлице-ФЕДЕС 2020, Организациони одбор ФЕДЕС-а расписао
је конкурс за ликовне и литерарне радове, за ученике основних
школа са подручја Топличког округа.
Топлички основци имаће прилику да до 7. марта 2020. године
пошаљу своје радове и својим знањем и талентом одговоре на
задате теме.
Одређене су литерарне теме „Оно што мој завичај чини лепим,
невидљиво је“, “Људина из краја“, за млађе и старије основце,

док је за старије ученике задата тема “Улазиш у моју песму,
тихо, као у своју башту“. Млађи основци, показаће своје писано
умеће и на теме “Проба шумског оркестра“ и “Где је побегла
нота“. За ликовне ствараоце, задате су четири теме, за оба
узраста. “Топлице, овакав мост заслужујеш“, “Благо бакиног/
декиног подрума“, “Проба шумског оркестра“, “Песмо моја,
замириши светом“.
Радове за ФЕДЕС 2020, слати на адресу Дома културе “Радивој
Увалић Бата“, Прокупље, до 7. марта 2020. године.
Љ.М.
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Велики број наслова за Прокупчане
Народна библиотека
„Раде
Драинац“,
организовала
је
изложбу књига у својим
просторијама, где је
представила
велики
број нових наслова,
које је обезбедила
захваљујући
Граду
Прокупљу.

смо набавили историјске
романе, бестселере, научну
фантастику, односно све
оно што они воле. Позивамо
их да дођу у Библиотеку,
позајме књиге, и да ове
зимске месеце лепо проведу,
читајући, истакао је

Огњановић.
Наглашавајући
да
је и ова набавка
р е а л и з о в а н а
з а х в а љ у ј у ћ и
средствима
Града
Прокупља, Огњановић
је навео да је прошле
године,
за
књиге

-Ово је друга већа јавна
набавка, све књиге су стигле
и већ се налазе у фонду
Библиотеке. Поред њих, ту
је и један број књига које смо
добили на поклон од Народне
библиотеке Србије. Овом
набавком, нашим члановима је доступно око 1000 нових књига, тачније 600 потрошено око 850 хиљада динара.
наслова, рекао је директор Народне библиотеке „Раде Драинац“ -Захваљујем се Граду што нас подржава, и што смо ове године успели да
Драган Огњановић.
набавимо 4500 књига, што је стандард за библиотеку нашег типа, тако да
Он је додао да је изложбу књига и конференцију организовао, смо у последње три године, поштујући стандард, унели у фонд Библиотеке
како би сву децу пред распуст обрадовао и обавестио о новим близу 15000 књига. Тај фонд је потпуно обновљен и актуелан, тако да сада
књигама, које ће моћи да читају за време зимског одмора, али можемо да се посветимо неким другим стварима, да неке научне области
и касније.
обнављамо. Најпре психологију, али и неке друге посебне области, јер смо
-О свим узрастима и интересовањима наших читалаца смо водили књижни фонд белетристике и дечијих издања обновили најактуелнијим и
рачуна, тако да ту има свега, и за предшколце, основце и средњошколце. најновијим издањима, подвукао је директор Народне билиотеке
Водили смо рачуна, наравно, и о нашим старијим члановима, и за њих „Раде Драинац“ Драган Огњановић.

Л.С.

Град Прокупље посебну пажњу посвећује културним садржајима

Свака нова књига вишеструко нам враћа
Изложбу књига у Народној библиотеци „Раде Драинац“,
посетила је и члан Градског већа за културу Милица Ерић, која
је том приликом изразила задовољство што се књижни фонд
Библиотеке стално увећава, као и број читалаца.

књигу, вишеструко се враћа кроз број прочитаних књига.
Како истиче, залагањем локалне самоуправе и радом
запослених у Библиотеци, ова установа културе испуњава свој
стандард од 4.500 књига.

-Са поносом могу да кажем да су сви чланови, корисници услуга наше
Библиотеке,
максимално
сагледани сваком
новом набавком
књига.
Међу
новим књигама
су дела многих
познатих
домаћих
и
страних писаца,
подједнако
су
сагледане
потребе како
млађих, тако
и
старијих
читалаца.
Град Прокупље
посебну пажњу
посвећује културним садржајима, тако да смо последњих година и повећали
буџетска средства за набавку нових књига. У ту сврху, издвојено је око милион
динара, чиме је увећан књижни фонд, намењен читаоцима свих узраста,

-Наставићемо и даље да улажемо у наше писано благо, јер велико је
задовољство
када
знате да је међу
читаоцима највећи
број деце и младих.
Из тог разлога,
трудићемо се да
подигнемо на виши
ниво рад ове установе,
не само повећањем
књижног фонда, већ и
побољшањем услова
за смештај књига и
рад Библиотеке. У
том смислу, урађен
је идејни пројекат за
изградњу нове зграде
Библиотеке
„Раде
Драинац“, истакла је

изјавила је већница Ерић и нагласила да све што се уложи у

члан Градског већа Милица Ерић и подсетила да је у оквиру
Народне библиотеке у Прокупљу, отворена Спомен-соба
„Драинац“, као и два нова издвојена одељења Библиотеке у
Стражави и Малој Плани.

Л.С.
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Kултурна добра од највеће важности за Србију

-По први пут од 1946. године, када је и основан Народни музеј Топлице,
три најважније поставке “Топлички устанак 1917. године”, “Гвоздени пук у
ослободилачким ратовима 1912-1918 године”, “Неолитско насеље Плочник”,
Одлуком Владе Републике Србије, постаће културна добра од највеће
важности за Србију, рекао је директор Музеја Дарко Жарић.
-Овај статус, добили смо на основу Закона о културним добрима из
1995. године, а захваљујући томе биће трајно збринуте и сачуване

најзначајније историјске збирке, али и експонати, све оно што је везано
за збирке којима се поноси Прокупље и Топлица, и по којима смо надалеко
познати, истакао је Жарић.

Он је нагласио да је ово, уз недавну дигитализацију, најважније
што се десило у последње време на осавремењавању и
ширењу музејских вредности Народног музеја Топлице.

Поклон корисницима Дома за смештај и негу старих лица

Л.С.

Бесплатне чланске карте

Народна библиотека „Раде Драинац“ је корисницима Дома за
смештај и негу старих лица у Прокупљу, обезбедила бесплатне
чланске карте, како би
могли да позајмљују своје
омиљене наслове.

-Са управом ове установе,
договорили смо се да
колективним уписом омогућимо
њиховим
најстаријим
корисницима
да
уживају
у читању. Интересовање
старих да буду наши чланови,
премашило је сва очекивања,
рекао
је
директор
Народне
библиотеке
„Раде Драинац“ Драган

Огњановић и додао да су они највернији читаоци.
Он је истакао да ће корисници ове установе моћи да направе
списак књига које желе да
позајме на читање и да ће
једно лице из Дома моћи да
дође по њих.

-Ово је начин да до књиге дођу сви,
јер ту има и пензионера инвалида
различитих професија, који воле да
читају. Потрудићемо се да ускоро и
они у својој установи добију кутак
са својим књигама, нагласио
је
директор
Народне
библиотеке „Раде Драинац“
Драган Огњановић.
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Представници Града Прокупља
угостили младе спортисте
Градоначелник Прокупља Александар Симоновић и члан Градског већа за
просвету, омладину и спорт Маја Ранђеловић, угостили су најперспективније
младе спортисте Прокупља.
Према речима градоначелника Симоновића, овај пријем је прилика да се
ода признање успешним младим спортистима, који су на најбољи начин
представљали свој град на државним и међународним такмичењима, али
и да се кроз разговор и дружење сазна како локална самоуправа може да
додатно помогне спортистима и развоју спорта.

-Град Прокупље је за 2020. годину из буџета наменио 25 милиона динара за редовне програме и три милиона за посебне програме за спорт. У циљу подршке
развоју и омасовљењу спорта, од 2016. године локална самоуправа плаћа и лиценциране тренере, како деца не би плаћала чланарину. На тај начин желимо
да помогнемо родитељима у смањењу трошкова, и да омогућимо да спорт и тренинзи буду
доступани свој деци, казао је градоначелник Симоновић.
Он је још рекао да је поносан на све освајаче одличја.

-Деца су најбоље што Прокупље има и ви сте најбољи амбасадори свог града. Ангажовањем
у спортским клубовима, желимо да децу одвојимо од лоших утицаја, а да се кроз спортске
активности науче витешкој борби и пожртвовању за постизање успеха и добрих резултата,
како у спорту, тако и у школи и животу, поручио је Симоновић.

У обраћању младим спортистима и њиховим тренерима, већница Маја
Ранђеловић се захвалила на свим успесима. Овом приликом, она им је одала
признање за одрицање и залагање, и сав труд који улажу на тренинзима и
такмичењима.

-Град Прокупље има могућност да кроз стипендирање најбољих спортиста, пружи подршку
младим људима. Зато позивам тренере да доставе захтеве, како би се и на овај начин
помогло спортистима и развоју спорта, казала је Маја Ранђеловић.

Пријему спортиста, присуствовао је и секретар Спортског савеза у Прокупљу, Божидар Јовић, који је рекао да ће 15. фебруара у
хотелу Александар, бити организован традиционални Спортски бал, на коме ће бити проглашени најбољи спортисти и спортски
радници у 2019. години.
-Позвао бих клубове да достављају кандидатуре Спортском савезу, како би најбољи и најзаслужнији и ове године били награђени, казао је Божидар
Јовић.

Рукометаши Топличанина почели припреме
Традиционалном прозивком и првим
тренингом, рукометаши Топличанина
почели су припреме за наставак првенства
у рукометној Супер Б лиги. Након
завршетка јесењег дела, клуб је напустио
дугогодишњи први тренер Мирослав
Ђорђевић, као и играчи Међедовић и
Цветковић.
Рукометаше
Топличанина
ће са клупе предводити Миљан Манић,
некадашњи играч, од кога сви у клубу
очекују новине и напредак у раду.

-Одлучили смо се за промену тренера. Растали смо
се са Ђорђевићем на обострано задовољство, дошло
је до засићења, али најважније је да смо остали у
коректним односима. Кад смо бирали новог тренера,
сложили смо се да ангажујемо млађег стручњака,
жељног афирмације. Мислимо да је Манић пун погодак и очекујемо напредак, пре свега младих играча, а самим тим и целе екипе, истакао је Братислав
Дуњић, потпредседник РК Топличанин.
Рукометаши Топличанина, припреме ће обавити у Прокупљу, а циљеви су: средина табеле, унапређење игре и афирмација
младих играча.

-Имамо млађе селекције од којих много очекујемо. Не можемо да доводимо играче са стране и морамо да се ослонимо на своје кадрове. Један смо од
најстабилнијих клубова на спортској сцени Прокупља, немамо обавеза и дуговања ван клуба. Имамо неизмирене хранарине играчима за прошлу годину, што
очекујемо да новим буџетом регулишемо. Оно што нам је врло важно, имамо обећање да ове године добијемо средства за адаптацију спортског простора
РК Топличанин крај базена, чиме би створили оптималне услове за тренинге у летњем периоду, закључио је Дуњић.

Страну припремио: Милан Крстић

