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Због опасности од ширења корона вируса
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Ванредна ситуација на територији града Прокупља

На основу предлога Градског штаба за ванредне ситуације
градоначелник Прокупља донео је одлуку о проглашењу
ванредне ситуације на целој територији Прокупља.
-Ванредна ситуација се проглашава због значајног пораста прегледа пацијената са
респираторним тегобама, као и заражених вирусом цовид 19. У циљу спречавања
даљег ширења заразе, неопходно је доношење ванредних оперативних мера
заштите које ће донети Кризни штаб за праћење стања и предузимање мера
против пандемије, а услов за њихово доношење је проглашење ванредне ситуације
на територији града Прокупља, каже се у саопштењу Градског штаба
за ванредне ситуације.
Даље се наводи да ће се о спровођењу ове одлуке старати

Кризни штаб за праћење стања и предузимање мера на
територији града Прокупља по овлашћењу Градског штаба за
ванредне ситуације Прокупље, у складу са Законом о смањењу
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.
На одржаној седници Штаба за ванредне ситуације на којој
је градоначелнику града Прокупља предложено да се на
основу процене ризика и очекиваног даљег развоја ситуације
прогласи ванредна ситуација у циљу предузимања хитних и
оперативних мера заштите и спасавања на територији града
Прокупља.
Како је речено на основу извештаја Епидемиолошке службе
Дома здравља Прокупље, у неколико дана пре проглашења
ванредне сутуације, констатован је значајан пораст прегледа
пацијената са респираторним тегобама, као и заражених
вирусом цовид 19. У циљу спречавања даљег ширења заразе,
неопходно је доношење ванредних мера које ће донети
Кризни штаб за праћење стања и предузимање мера против
пандемије, а услов за њихово доношење је проглашење
ванредне ситуације на територији града Прокупља.
–Штаб ће редовно информисати и обавештавати становништво и јавност о
свим битним чињеницама од значаја за заштиту и спасавање, као и о престанку
опасности због којих је ванредна ситуација проглашена.

Скупштина Града Прокупља

Одлука о новом радном
времену угоститељских
објеката

На седници Скупштине Града Прокупља, сазваној по хитном
поступку, усвојен је Предлог Одлуке о измени Одлуке радног
времена угоститељских објеката, објеката за приређивање игара за
забаву и разоноду, као и игара на срећу. На основу ове Одлуке, током
трајања ванредне ситуације на територији града Прокупља, због
пандемије корона вируса и опасности од његовог ширења, сви ови
објекти радиће у времену од 06:00 сати до 21:00 сат.
Како је наглашено, свако непоштовање ове одлуке о стриктном
радном времену биће строго санкционисано.
Образлажући потребу да се на Скупштини усвоји измена Одлуке
о радном времену на територији Прокупља, Весна Живковић,
руководилац Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне
делатности и грађевинарство Града Прокупља, казала је да се
Одлука о скраћењу радног времена у ванредној ситуацији, која
је донета на седници Кризног штаба за ванредне ситуације 20.
октобра 2020. године, није у потпуности поштовала од стране неких
угоститеља, као и да због непостојања такве скупштинске Одлуке
комунални инспектори нису могли законски да реагују и кажњавају
прекршиоце.
Закључак са скупштинског заседања био је да због заштите здравља
људи у ситуацији пандемије корона вируса и његовог наглог ширења,
морају предузети све мере у циљу спречавања ширења пандемије и
строго поштовати одредбе и наредбе донете у том циљу.

Пооштрене инспекцијске
контроле

Поводом епидемиолошке ситуације са ковидом 19 на
подручју Топличког управног округа, а након јучерашњег
сасатанка са градоначелником Прокупља, председницима
свих топличких општина, са шефовима и начелницима
републичких инспекцијских органа и представницима
МУП-а начелник Топличког Округа Златан Миљковић дао је
изјаву у којој се са каже:
„Са циљем да се што пре спроведе налог Владе Републике
Србије у коме се наређује строжија контрола примена мера
на сузбијању ширења вируса ковид 19 на подручју Топличког
округа формирана су четири тима које чине представници
санитарне, тржишне, ветеринарске, пореске, инспекције
рада и локалних комуналних инспекција којима је дат налог
да у оквиру својих редовних контрола над привредним
субјектима посебно обрате пажњу на мере које се тичу
сузбијања ширења ковида 19”.
Контроле инспекција биће вршене у све четири општине Топличког округа, посебно
код такозваних ризичних субјеката а то су ресторани, клубови, дискотеке, затим
спортски догађаји, објекти туризма који пружају услуге конгресног туризма на
отвореном и у затвореном простору, као и у јавном саобраћају, истакао је
начелник Топличког округа и координатор деловања ових
тимова Златан Миљковић.

АКТУЕЛНО
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Нови директори јавних предузећа и установа

Ову седницу Скупштине града Прокупља обележиле су
смене и именовања директора јавних предузећа и установа
у граду.
До промена је дошло и у Градском већу, где је након
оставке из личних разлога, досадашњег члана већа Жарка
Копривице, а на предлог градоначелника Прокупља
Милана Аранђеловића, за новог већника изабран Миладин
Радоичић, досадашњи професор физичке културе у Дому
ученика средњих школа у Прокупљу.
На предлог Градског већа, а због неправилности у
финансијском пословању у поступку јавне набавке и
обрачунавања коефицијената зарада запослених, до којих
је контролом дошао државни ревизор, а чиме је значајно
оштећен буџет града, Скупштина је разрешила дужности
досадашњег директора Спортског центра Братислава
Лукића, а за в.д. директора тог предузећа именовала
Живана Владимировића, професора физичке културе и
истакнутог спортског педагога. Због неправилности у раду
и неправилног обрачуна коефицијената зарада запослених
коју је регистровао државни ревизор, разрешен је

дужности и директор Народног музеја Топлице, Дарко
Жарић, а за в.д. директора те установе именована Љиљана
Красић дипломирани економиста, досадашња директорка
Културно образовног центра (КОЦ) „Топлица“ у Прокупљу.
Након оставке досадашњег в.д. директора Јавног
Комуналног предузећа „Хамеум“, Бојана Николића,
Скупштина је данас донела решење о именовању Николе
Жугића дипломираног менаџера, за в.д директора тог
предузећа. За в.д директора КОЦ „Топлица“, Скупштина
Града Прокупља данас је именовала Бојана Миленковића
дипломираног економисту, а за директора Туристичке
организације Прокупља именован је Симон Симоновић,
који је и до сада као в.д. директор обављао ту функцију.
Скупштинско заседање обиловало је бројним тачкама
дневног реда, од којих се велики број односио на
процедуралне Одлуке у делу измене назива са Општина
Прокупље у Град Прокупље. Скупштина је дала сагласност
на Предлог Одлуке о отуђењу неизграђеног градског
земљишта у близини Пољопривредне школе „Радош
Јовановић – Сеља“ у јавну својину Града Прокупља.
На разматрање Предлога Одлуке о јавним паркиралиштима
и примедбу једног одборника да је плато пред спомеником
Топличанима палим у Првом светском рату у центру града
претворен у паркиралиште, реаговао је градоначелник
Милан Аранђеловић.
-Потрудили смо се да тај споменик, који је понос целе Топлице обновимо, да
плато око њега поплочамо и оградимо стубовима и ланцима, али несавесни
возачи не само да су се ту паркирали, већ су и поломили бетонске заштитне
стубове, казао је градоначелник Аранђеловић и нагласио
да ће веома брзо тај проблем, као и проблем недостатка
паркинг места бити решен, да ће Трг топличких јунака бити
реконструисан и коначно добити изглед какав и заслужује.
На седници Скупштине изабран је нови градски Кризни
штаб и за његовог команданта именован градоначелник
Прокупља, Милан Аранђеловић.

Реализују се капитални пројекти у Прокупљу

Почела изградња привредне зоне „Хисар“
–За Прокупље и цео Топлички округ дошао је велики дан. Ради се o почетку реализације једног од највећих
и најзначајнијих пројеката који ће целом региону донети просперитет, а то је изградња Привредне зоне
„Хисар“, изјавио је градоначелник Прокупља Милан Аранђеловић, на састанку са
представницом Министарства привреде Оливером Јовановић, који је одржан
почетком октобра.
Састанку који је одржан у Свечаној сали у Градској управи присуствовао је и
начелник Топличког управног округа, Златан Миљковић, као и представници
извођача радова, јавних предузећа и других учесника у овом капиталном
пројекту.
-Желим да нагласим да ће на простору од 12 хектара, са комплетно изграђеном инфраструктуром, бити
довољно места за све инвеститоре и да ће изградњом новог аутопута, ово бити привредна зона са најбољом локацијом у Србији, нагласио је градоначелник
Прокупља и истакао да је у овај пројекат Министарство привреде уложило 98 милиона динара, док је Град Прокупље обезбедио
средства у износу од 20 милиона динара.
Он је додао да ће у оквиру опремања Привредне зоне бити уређена комплетна инфраструктура, водоводна и канализациона
мрежа, изградња нових саобраћајница, трафоа за напајање струјом, комплетна расвета и све друго што је потребно за опремање
савремене индустријске зоне.
-Овом приликом желим да свима нама пожелим срећу и погодне временске услове за извођење радова, додао је Аранђеловић и најавио отварање
Привредне зоне у марту месецу, када ће и почети радови на изградњи новог аутопута Ниш-Мердаре.
Присутне је поздравио и начелник Топличког управног округа, Златан Миљковић, који је истакао да изградњом привредне зоне
и аутопута, Топлица добија посебан значај и да ће читав Топлички крај бити боље место за живот и рад свих грађана.
Након радног састанка на којем су утврђени конкретни кораци за почетак радова, представници Министарства привреде
обишли су парцелу на којој ће у Прокупљу бити изграђена Привредна зона „Хисар“.
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Прва фаза изградње савременог Здравственог центра у Прокупљу приводи се крају

Нови изглед Дома здравља
Прва
фаза
радова
на
реализацији једног од највећих
и
најзначајнијих
пројеката
у
Прокупљу,
изградњи
најсавременијег Здравственог
центра, приводи се крају. Она
подразумева санацију енергетске

ефикасности комплетног објекта.
Тим поводом, завршне радове обишли су члан Градског већа за
пројекте, Милена Петровић, стручно лице за праћење реализације
пројекта, дипл.грађевински инжењер Снежана Лукић Ракоњац,
представници извођача радова, као и други чланови овог тима
који је уложио велики напор да планирани радови буду завршени у
предвиђеном року.
-Обиласком радова уверили смо се да су они протекли у најбољем реду и да је за веома
кратко време завршена санација енергетске ефикасности комплетног објекта. За
ту намену Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије
издвојила је 982 милиона динара, што је веома пуно, али је и доста тога урађено до
сада. Овом првом фазом завршава се комплетан спољашњи део објекта, од фасаде
до замена купола, тако да сада предстоје радови на уређењу унутрашњости. Ту
се подразумева изградња операционог блока, уређење ординација, санитарних
просторија, опремање установе савременим медицинским апаратима. Очекујемо
да ће врло брзо почети друга фаза реализације овог пројекта и да ће Град Прокупље
и читав регион добити један модеран Здравствени центар, а грађани комплетне
здравствене услуге на једном месту, истакла је већница Петровић.
Почетак радова на овом пројекту, површине од око 30 000 метара
квадратних, за које је Влада Србије обезбедила средства у износу од
2,5 милијарде динара, отворила је премијерка Србије Ана Брнабић,
7.фебруара 2020. године. Прошло је само осам месеци, а грађани
Прокупља су се уверили да то нису била само празна обећања, као
што је то било претходни 30 година.

-На овом градилишту сам од самог његовог отварања и могу да кажем да је све
протекло у најбољем реду, иако нису увек били повољни услови за радове, како због
обилних кишних периода, тако и због неповољне епидемиолошке ситуације. И поред
свега, дошли смо до завршетка прве фазе, у оквиру које је урађена санација енергетске
ефикасности комплетног објекта. Замењена је столарија, реконструисана
фасада, урађена термоизолација, хидроизолација, звучна изолација, постављене
куполе које пропуштају дневну светлост у свим ординацијама и уграђено око 120
соларних панела за систем грејања. Највећи део посла је завршен, преостали су
само још радови на озелењавању површине од 2 800 квадрата, за коју очекујемо
материјал из увоза, нагласио је шеф градилишта и представник фирме
„Термомонт“ Илија Опалић. Поменути радови реализовани су у
сарадњи са новосадском фирмом „Тронтекс“ чији је представник
Милан Хасанагић истакао изузетну сарадњу са директорком Дома
здравља др Зорицом Момчиловић и свим запосленима у овој
здравственој установи.
За безбедност на овако великом градилишту, испред Дома здравља
био је задужен Раде Драганов, начелник техничке службе. Он је
овом приликом изразио задовољство што се до краја радова дошло
без икаквих непредвидивих ситуација које би ометале њихов ток и
захвалио свим партнерима на разумевању и огромној сарадњи која
је и довела до оваквих резултата.

Град Прокупље помаже Подела огревног дрвета
социјално угруженим
најугроженијим
грађанима
суграђанима
Град Прокупље обезбедио је средства за набавку огревног дрвета
нашег града. За ову
Бесплатне месечне карте социјално угроженим грађанима на подручјусезону
набављено
је 300 метара кубних
за градски превоз за
огревног дрвета, а за
ту намену из градског
најугоженије Прокупчане
буџета издвојено је
Град Прокупље је обезбедио бесплатне месечне карте
за градски превоз за све пензионере чија су месечна
примања нижа од 11.000 динара и самохране родитеље
без запослења, са пребивалиштем на територији Града,
саопштено је из Градске управе.
Списак грађана који су добили право на месечне карте
сачинили су Центар за социјални рад „Топлица“ у сарадњи
са Националном службом за запошљавање – филијала
Прокупље.
Подела карата је почела почетком октобра месеца, а ових
дана се деле и легитимације за вожњу.
-Руководство Града Прокупља се труди да на сваки начин помогне и олакша
живот и кретање нашим старијим грађанима који имају мале пензије, као и
самохраним родитељима без запослења, казали су у Градској управи
и изразили наду да ће убудуће моћи да помере „границу“ и
да на овај начин помогну и већем броју грађана.

1.350.000,00 динара.
Метар дрва, колико
ће добити сваки
корисник, није пуно,
али да ће ипак помоћи људима који су слабијег материјалног стања
да спремно дочекају зимски период, изјавила је члан Градског већа
за образовање и социјална питања, Катарина Вељовић.
Пројекат помоћи социјално угроженом становништву спроводи
се у сарадњи са Црвеним крстом, чије су екипе свакодневно на
терену. Запослени у овој градској организацији труде се да сваком
кориснику доставе дрва до кућног прага. Ову помоћ добиће грађани
и других месних заједница на градском подручју Прокупља, а према
речима секретара Црвеног крста у Прокупљу, Драгана Суботића,
спискови корисника сачињени су у сарадњи са представницима
месних заједница и Центра за социјални рад.

ТОПЛИЧКЕ НОВИНЕ
ДРУШТВО
БРОЈ 7-2020 СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
5
Потпредседница Владе Зорана Михајловић уручила кључеве станарима у насељу Мала Губа

Побољшани услови живота Рома у Прокупљу
Потпредседница Владе Републике Србије и председница
Координационог тела за инклузију Рома и Ромкиња, Зорана
Михајловић, уручилa је кључеве нових кућа станарима ромског
насеља Мала Губа. Дванаест ромских породица у Прокупљу
добило је нов кров над главом. У њима ће живети 68 људи, међу
којима је 45 деце, која ће имати боље услове за живот, одрастање
и учење.

Ти објекти за становање изграђени су средствима Европске Уније
у вредности од око 1,3 милиона евра кроз пројекат „Побољшани
услови живота Рома у Прокупљу“. Овим пројектом уређено је и
део корита реке Топлице и Стражавачке реке, и изграђен бедем
у дужини од 221 метра на Топлици и 167 метара на Стражавачкој
реци.
На овај начин решено је стамбено питање 12 најугроженијих
ромских породица из насеља Мала Губа, чије су трошне куће
страдале приликом поплавe. Поред потпредседнице Михајловић,
кључеве су доделили и шеф делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици,
градоначелник Прокупља Милан Аранђеловић, председник
Националног савета за Роме Далибор Накић.
Свечаној церемонији присуствовали су народни посланик из
Топлице др Дарко Лакетић, начелник Топличког управног округа
Златан Миљковић и државни секретар Зоран Лакићевић.
-Драго ми је да сам данас овде и да могу да кажем да смо урадили једну добру и важну ствар.
Дванаест ромских породица добило је кључеве за нови дом, али то није све. Заједно са
Европском унијом, која јесте не само наша подршка, него и финансира највећи део управо
ових пројеката за инклузију Рома и Ромкиња, урадили смо или реконструисали и направили
станове за преко 200 породица. Хиљаду Рома и Ромкиња добило је своје станове и на тај
начин решило своје стамбено питање, рекла је потпредседница Михајловић
и додала да се захваљује градоначелнику Аранђеловићу, који се
понудио да заједно реше и питање опремања станова.
-Ови станови јесу лепи и у њима је све чисто, али морају постојати и неке основне ствари које
су људима потребне да могу да живе нормално у њима. Тако да ћемо се ми из министарства
и Град Прокупље потрудити да и то обезбедимо. Наставићемо да радимо и на још једном
новом пројекту из ИПА, за који је око 60 милиона евра опредељено од Европске Уније, на чему
се посебно захваљујем у име Владе Републике Србије. Одобрено је 20 милиона евра управо за
социјално становање, не само за Роме и Ромкиње, него и за особе са инвалидитетом, за жене
жртве насиља и за младе брачне парове. Ми ћемо заједно наставити да радимо и то је оно
партнерство, за које ја мислим да је једнако важно као и сви основни принципи, које желимо
да испунимо. Ми морамо да радимо заједно – Влада Србије, локалне самоуправе, Европска
унија и да учинимо све што можемо, да услови живота буду једнаки за све, истакла је
потпредседница Михајловић.
Она је нагласила да без обзира на то колико пута будемо говорили
да нема разлике и да смо сви једнаки грађани ове земље, у реалном
животу није тако.
-Претходних неколико година успели смо да повећамо број деце ромске популације која се

уписују у средњу школу, да повећамо број студената Рома, али нисмо задовољни, јер тога
мора да буде више. Дакле, школа је једнако важна, али с друге стране успели смо да смањимо
смртност ромске деце, укључујући здравствене медијаторе, где год смо то могли. То је
заједнички рад Европске уније, Владе Републике Србије и локалних самоуправа. Оно што ја
могу да обећам испред Владе, јесте да ћемо наставити да градимо нове куће и станове, али
да ћемо се једнако укључити у уклањање свих стереотипа дискриминације када причамо
о Ромима и да учинимо ваше услове живота једнаким са свим другим условима живота у
Републици Србији, нагласила је потпредседница у овом ромском насељу у Прокупљу.
Важну ствар за будућност и нова радна места, она је навела нови
ауто-пут, који треба да почне да се ради.
-Тендер, којим ћемо доћи до извођача, биће објављен у октобру месецу ове године. Новац
је обезбеђен. Један део тог новца је грант и износи 40 милиона евра, 100 милиона евра је
уговор, који је склопљен са Европском инвестиционом банком и 85 милиона евра је уговор
који ће бити склопљен са Европском банком за обнову и развој. Ја се искрено надам да ћемо
извођаче добити и да ћемо у марту следеће године, бити овде сви заједно када ће почети
радови на ауто-путу Ниш – Плочник, у дужини од 33 км. То је управо важно за компаније
које треба да дођу, за нова радна места, за боље услове живота о којима причамо. Нико у
Србији није заборављен, ни Роми, ни сви други. Потрудићемо се да и комунална и саобраћајна
инфраструктура буде достојна сваког грађанина наше земље, закључила је
потпредседница Владе Републике Србије, Зорана Михајловић
Шеф Делегације Европске Уније у Србији, Сем Фабрици, нагласио је
да су инклузија, остваривање фундаменталних права, одрживост и
партнерство четири кључне тачке, на којима се базирају пројекти
посвећени укључивању Рома и Ромкиња, али и свих других.
-Прва је инклузија, јер је ромска заједница највећа етничка заједница у Европи, али и она
која је највише изоловна и изложена дискриминацији. Наш посао јесте да укључимо Роме у
друштво, рекао је Фабрици.
Друга тачка, како је додао, јесте да Роми и Ромкиње имају
фундаментална права, а то су смештај, образовање и запослење,
као и да се кроз пројекте Србија и Европска Унија заједно боре да
би им то остварили.
Фабрици је нагласио да је трећа тачка, одрживост која подразумева
да се на положају ромске заједнице континуирано ради, а четврта
тачка односи се на партнерство између Европске Уније, Србије и
локалне самоуправе, како би се све то лакше остварило.
Он је закључио је да је Европска Унија у последњих неколико година
уложила бесповратно 30 милиона евра за пројекте за инклузију
Рома и Ромкиња у Србији. Само у прошлој години одобрила је
1.000 стипендија за образовање ромске деце и наставља да ради
на легализацији станова и кућа за 2.000 Рома.
Начелник Топличког управног округа, Златан Миљковић, овом
приликом је честитао станарима на новим кућама и нагласио да
ће се за неколико месеци остварити вековни сан свих грађана
Топлице, а то је да ће почети изградња ауто-пута Ниш-ПлочникМердаре-Драч.
-То није обичан ауто-пут, већ прилика да се млади задрже у Топлици. Довешћемо нове
инвеститоре, отворити нова радна места и запослити Топличане, који ће остати на
својим огњиштима. Овом приликом се захваљујем председнику Републике Србије Александру
Вучићу, потпредседници Владе Зорани Михајловић, као и Влади Републике Србије на помоћи
коју пружају Топлици, која је то одувек знала да цени, истакао је Миљковић.
Градоначелник Прокупља, Милан Аранђеловић, је поздрављајући
станаре нових ромских кућа, обећао да ће се Град Прокупље,
потрудити да у наредних неколико дана, у сарадњи са локалним
привредницима, из локалног буџета одвоји одређена средства за
куповину основног намештаја.
-Посебно ми је драго што ће у овим кућама свој нови живот започети 45 деце , од укуно 68
станара – рекао је Аранђеловић.
Након завршетка церемоније доделе кључева шеф делегације
ЕУ у Србији Сем Фабрици разговарао је са руководством Града
Прокупља и Топличког управног округа у згради Градске управе.
Састанку је присуствовао и народни посланик др Дарко Лакетић.
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Асфалтиране улице, изграђени пропусти, санирани путеви, проширена улична расвета

Завршени инфраструктурни радови
Уређење путне инфраструктуре један је од приоритета
Града Прокупља, што показују и бројне асфалтиране улице,
како на градском подручју,
тако и у прокупачким селима.
Како истичу надлежни у
локалној самоуправи, сви
грађани заслужују да имају
подједнако добре услове
за живот, а циљ у раду
руководства Града Прокупља
је да им то и омогући.
У
протеклом
периоду
асфалтирано је пет градских
улица, док се ће шеста
бити завршена средином
новембра. Из буџета Града
Прокупља за ових шест
улица укупно је издвојено
24.102.000 динара. По истом
уговору, асфалт су добиле
улице
Радивоја
Кораћа,
Видојевачка,
Грачаничка,
Веселина Маслеше, Таковска
и Даринке Несторовић, која
се завршава.
Радове на санацији и
асфалтирању улица и путева
обилазили
су
заменик
градоначелника Прокупља,
Дејан Тонић, члан Градског
већа за инфраструктуру,
Миладин
Радоичић
и
директор ЈП за урбанизам
и
уређење,
Милисав
Брајковић.
Представници локалне самоуправе и предузећа које врши
надзор, уверили су се да су радови текли планираном
динамиком и одвијали се без икаквих потешкоћа. Како су
и временске прилике у протеклом периоду биле повољне,

житељи новоизграђених улица са радошћу и захвалности
према локалној самоуправи, дочекали су да после више
деценија добију асфалт и
лепо уређена насеља.
-Захвални смо локалној самоуправи и
задовољни изведеним радовима, јер,
како видите, сада је све много лакше и
лепше. По први пут смо добили асфалт
који нам много значи, а уређење улице је
од великог значаја за нашу децу. Овако
простран коловоз ће обезбедити лакше
кретање возила, али су нам и тротоари
важни, због безбедности пешака,
истакао
је
Срђан
Димитријевић,
становник
улице Веселина Маслеше.
Житељи улице Радивоја
Кораћа посебно су, како
кажу, имали разлог за
славље. После више од пола
века, улица, удаљена само
километар од града, добила
је асфалт.
Један од њених најстаријих
житеља, Марко Пантовић,
истакао је да му је драго што
је улица уређена и да су тиме
задовољни и стари и млади.
Бошко Столић се почетком
осамдесетих година као
расељено лице настанио
у овај крај града и овом
приликом је желео да се у
име својих комшија захвали
локалној самоуправи што
је имала разумевања за њихове проблеме и ову улицу
уврстила у приоритетне, јер је она пут за школу великог
броја ђака, који до главног пута пешаче стрмом улицом.
Асфалтом је сада све много лакше и безбедније.

Бољи услови за становнике и града и села

Лакше до њива и воћњака
Велику пажњу руководство локалне самоуправе посветило
је асфалтирању и санацији путне мреже на целом подручју
Прокупља. Осим путева у градским и приградским насељима,
радило се и у најудаљенијим сеоским срединама. У брдско
планинским селима која гравитирају око Житног Потока, а
реч је о селима Злата, Мачина, Гласовик, Кожинце, Бублица
и Бреговина, санирани су путеви, а за ту намену из градског
буџета издвојено је око 700.000 динара.
У селу Микуловац изграђен је пут који спаја три села. Како
је изјавио заменик градоначелника Прокупља Дејан Тонић,
осим што спаја Микуловац, Горње Кординце и Бајчинце,
пут је од великог значаја за овај крај јер омогућава лакше
кретање пољопривредне механизације, бољи прилаз
пољопривредним поседима.
-Овде је урађено пробијање, насипање, ваљање пута и изграђени су одводни канали,
а из градског буџета, за ове намене, издвојено је 970.000 динара, подвукао је
Тонић и нагласио да ће локална самоуправа у наредном
периоду наставити са изградњом сеоских путева, по
планираној динамици за ову годину.

ТОПЛИЧКЕ НОВИНЕ
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Град Прокупље обезбедиo камионе кипере за потребе ЈП за урбанизам и уређење
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Обнова механизације

Град Прокупље издвојиће укупно 46.925.768 динара за
куповину три кипер камиона за потребе Јавног предузећа за
урбанизам и уређење Прокупља. Камиони ће се користити
за извођење инфраструктурних радова, а један од њих за
зимско одржавање путева.
Камиони су најновије генерације и одговарају свим домаћим
и међународним стандардима за употребу.
-Кипер камиони су произведени ове године и прилагођени радовима на путној мрежи.
Капацитет једног тространог камиона, који без померања терет може да просипа
лево, десно и назад, износи 13 кубних метара. Камиони ће се употребљавати и за

превоз гребаног асфалта, ризле и земље током асфалтирања путева, изјавио
је в. д. директора ЈП за урбанизам и уређење Града Прокупља,
Милисав Брајковић и нагласио да је из локалног буџета за
набавку ових камиона до сада издвојено 15.573.000 динара.
Према његовим речима, остатак новца биће исплаћен у
наредне четири године.
Планирано је да у најскорије време Јавно комунално
предузеће „Хамеум“ добије нове грађевинске машине. Реч је о
ваљку, грејдеру и комбинованој машини.
-Опремањем возног и машинског парка најсавременијим камионима и машинама
циљ је да се упосле људи градских јавних предузећа. Сва уложена средства биће
вишеструко враћена за неколико година, тако што ће се смањити ангажовање
фирми које су до сада обављале послове на зимском одржавању путева и радове
на санацији, адаптацији и
асфалтирању путева и улица,
на територији нашег града,
истакао је Брајковић.
Током предаје кипер
камиона обављена је
и обука радника ЈП за
урбанизам и уређење
Прокупља за употребу
камиона за зимско
одржавање путева.

Поред улице у Горњој Стражави асфалтирана је Видојевачка улица у насељу Доња Драгања

Бољи услови за живот

Мештани овог прокупачког насеља веома су задовољни разумевањем локалне
самоуправе, која је изградњом пешачке стазе у овом крају након више деценија
спојила село и град, а сада се асфалтирају и друге улице које ће мештанима
обезбедити боље услове за живот.
Током обиласка подјастребачког подручја, представници локалне самоуправе су
оценили да је потребна хитна санација урушеног моста у Великој Плани, као и
одрона уз пут Бресница-Манастир Ајдановац. Како би у што краћем року били
омогућени безбедни услови за кретање на овом подручју, радови су започети
одмах након завршене јавне набавке.
-Асфалтирањем поменутих улица у граду, али и на сеоском подручју, завршавају се радови на путној
инфраструктури који су планирани за ову годину. У наредном периоду те активности биће усмерене на
редовно одржавање градских улица и сеоских путева, санација ударних рупа, а предстоје нам и припреме за
зимско одржавање путева на територији Града Прокупља, истакао је већник Радоичић.

Нова улична расвета у селима

Осветљен пут до цркве и сеоског гробља
У селима Доња Трнава, Бумбурек и Велика Плана завршени су
радови на проширењу уличне расвете, а за ту намену из буџета
Града Прокупља издвојено је 1.695.000,00
динара.
На најпрометнијем делу пута у Доњој
Трнави, постављено је 13 нових стубних
поља и осветљено 740 метара овог пута.
Значај ових радова је велики, посебно
за ђаке који том деоницом пролазе
свакодневно, али и за све мештане овог
сеоског подручја.
По истом уговору, нову уличну расвету
добили су и житељи Бумбурека, где је на
дужини пута од 350 метара уграђено девет нових електричних
стубова. Нова расвета, осим што је донела осветљење на

путу кроз село, осветлила је и пут до цркве и сеоског гробља.
Вредност ових радова је 354.000 динара.
У оквиру овог пројекта, по први пут је
уведена улична расвета у засеоку Бићани
у Великој Плани, за коју је опредељено
702.000 динара из градског буџета.Дуж
пута постављено је 1.800 метара кабла и
уграђена су 22 нова стубна поља.
-Поред радова на путној инфраструктури, локална
самоуправа издвојила је средства и за осветљење путева,
како би становници целог подручја Града Прокупља
имали подједнако добре услове за живот, казао је
помоћник градоначелника Прокупља,
Филип Јовановић и истакао да ће локална самоуправа и у
наредном периоду издвајати средства за ту намену.
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Народна кухиња

Подела 300 оброка дневно
Народна кухиња Црвеног крста у Прокупљу и у ситуацији опасности од ширења
корона вируса, уз поштовање свих мера заштите од ширења инфекције, свакодневно
припрема и дели 300 топлих оброка социјално најугроженијим породицама са
територије нашег града.
-Оброци се деле у просторијама Спортске хале у Прокупљу, уз поштовање свих хигијенских мера заштите од
ширења корона вируса, казали су у прокупачком Црвеном крсту.
Како су нагласили, подела оброка одвија се устаљеном динамиком и биће настављена
и током наредних зимских месеци.
–У оквиру наших редовних активности, бавимо се поделом хуманитарних пакета прокупачким пензионерима са најнижим примањима, истичу у Црвеном крсту
и подвлаче да је за поделу остало још пакета које корисници нису преузели, па ће током наредног периода Црвени крст
организовати личну доставу на кућне адресе.
Од значајних активности којима се бави ова хуманитарна организација ове јесени, истичу поделу огревног дрвета социјално
најугроженијим становницима Прокупља, пензионерима са малим пензијама, незапосленим лицима, породицама са више
чланова, ромским социјално угроженим породицама са више деце и свима онима којима је помоћ потребна.

Активности Црвеног Крста Прокупље

Стална брига о угроженим грађанима
Током претходних осам месеци Црвени крст Прокупље
спровео је низ активности у циљу помоћи најугроженијим
становницима, како на подручју града, тако и у најудаљенијим
сеоским срединама.У извештају о раду ове организације за
наведени период, наглашено је да су од марта месеца, одмах
након увођења ванредног стања због пандемије вируса
корона, све активности биле усмерене на превазилажење
тешке епидемиолошке ситуације.

-За реализацију наших акција формирали смо 19 мобилних тимова у којима је
на дневном нивоу било ангажовано око 60 волонтера. Заједно са запосленима у
Црвеном крсту, они су даноноћно пружали помоћ нашим старијим суграђанима, а
све акције организоване су по налогу Кризног штаба Града Прокупља, истакао је
секретар Црвеног крста у Прокупљу, Драган Суботић.
У оквиру акција које су обележиле овај период, преко 200
радних налога односе се на доставу хране и лекова старијим
суграђанима.
Брига о старијим и угроженим грађанима огледала се и у подели
хуманитарних пакета које је за ову категорију становништва
обезбедила локална самоуправа, али и бројни донатори. Тако
су екипе Црвеног крста до сада укупно поделиле око 8 000
пакета, са основним животним намирницама, корисницима
на целом подручју Града Прокупља. Локална самоуправа
финансирала је набавку ове помоћи за преко 6000 пензионера
са најнижим примањима, као и око 1000 пакета у оквиру
пројекта „Народна кухиња и социјална делатност“.

Пакете за најугроженије грађане Прокупља, обезбедили су и
бројни донатори, као што су Фондација „Ана и Владе Дивац“,
навијачи Партизана из Прокупља, Америчка агенција за
међународни развој, Стална конференција градова и општина
и многи други.
Подела хуманитарних пакета са основним животним
намирницама
намењених
Прокупчанима
слабијег
материјалног стања настављена је у селу Велика Плана. У току
ове акције биће подељено укупно 300 пакета са основним
животним намирницама.
Средства за набавку пакета обезбедио је Град Прокупље, а
дистрибуцију врши прокупачки Црвени крст.
Пакете ће добити становници седам месних канцеларија у 52
месне јединице.
Према речима већника за просвету и социјална питања
Катарине Вељовић локална самоуправа на овај начин помаже
најугроженијим становницима нашег града и околине у
времену када смо суочени са пандемијом корона вируса и
када је свака помоћ добро дошла.
-Свакодневно се трудимо да грађанима обезбедимо помоћ и све услове који ће им
побољшати квалитет живота – наводи Вељовићева и овом приликом
је изразила захвалност волонтерима Црвеног крста који су и
овога пута активно учествовали у хуманитарној акцији које
спроводи локална самоуправа.
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Таблет рачунари за
ромску децу

Педесеторо деце ромске националности слабијег
материјалног стања, из прокупачких основних и средњих
школа, добило је таблет рачунаре од „Ромактед програма“
у вредности од 2.500 евра. Овај, врло вредан и користан
поклон, уручила им је већница за образовање и социјална
питања Катарина Вељовић.
–Град Прокупље је приступио „Ромактед програму“ пре две године, како би
оснажио ромску заједницу на локалном нивоу. Један од начина је и подршка деци,
првенствено кроз образовање. Ови мини рачунари ће им бити од користи, јер ће
наставу моћи да прате и од куће. Нама је циљ као локалној самоуправи да деца у

овој ситуацији не буду ван школског система, рекла је Вељовић.
Заменик градоначелника Прокупља Дејан Тонић је истакао да је локална самоуправа и у протеклом периоду доста урадила у
циљу побољшања живота Рома и да ће то чинити и убудуће.
-Кроз овакве пројекте, који имају за циљ побољшање услова живота Рома у заједници, посебно ћемо водити рачуна о деци, како би и она имала боље услове за учење и рад и
у школи, али и код својих кућа. Надамо се да ће их то подстаћи да боље уче и буду редовни ђаци, како у основним, тако и у средњим школама, па и на факултету,нагласио
је Тонић.
Фацилитатор „Ромактед програма“ Сафет Сушица се захвалио локалној самоуправи на доброј сарадњи и пружању подршке у
решавању заједничких проблема из различитих области живота у Прокупљу.

Занимљива радионица као део „Дана европске баштине“

Ученици направили музејску витрину
Баш онако, како то само деца умеју, маштовито и креативно, ученици Основне
школе „Милић Ракић Мирко“ су својом радионицом под називом „Наслеђе и
образовање – музејски предмет пошао у школу“, показали да увек постоји добар
начин да се о наслеђу и образовању наше земље бринемо сви заједно. Њихова
веома занимљива и садржајна радионица део је овогодишње манифестације
„Дани европске баштине“, чија тема и јесте управо „Наслеђе и образовање“.
Овом приликом музејски водичи Соња Ивановић и Наташа Јовановић, одржале су
презентацију на истоимену тему.
-Радионица је осмишљена на идеју директора и наставника ове школе, а Музеј је то све подржао. Ми смо биле
ту да децу упознамо са тим колико су важни сви предмети које су они сакупили. Они су направили и врло лепу
музејску витрину од старог ормара у коју су сместили предмете које су пронашли у школи. Предмети углавном
припадају етнолошкој и историјској збирци, истакле су музејски водичи и похвалили рад ученика ове школе.
О важности наслеђа и образовања наше земље у школи„Милић Ракић Мирко“, како кажу, децу уче свакодневно, а манифестација„Дани
европске баштине“ само је још једна лепа и добра прилика, где може да се види таленат и рад вредних ђака.
-На сваком часу се трудимо да науче нешто ново о свом наслеђу и да схвате колико је образовање значајно за њих. Постоје различити
начини за то, а креативна радионица је управо један од њих. Они су увек оригинални и пуни нових идеја, које заједно са својим
учитељима реализују. Радују се оваквим стварима, воле да су део неке велике и важне приче, а „Дани европске баштине“ свакако то
јесу и увек нас радују, јер нам омогућавају да се изразимо на начин који је примерен деци и баш онако како то она најбоље знају и
умеју. Кроз игру и њихово међусобно помагање, свако додатно ангажовање уроди плодом. Овога пута је то музејска витрина, пуна
различитих предмета, на чијем опремању су сви заједно радили, нагласили су у овој школи.

ТОПЛИЧКЕ НОВИНЕ
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Обележен Дан ослобођења Прокупља у
Aнтифашистичка и слободарска традиција
Великом рату

Синоним за јунаштво и
слободу били су јунаци
Гвозденог пука

На свечан начин обележено ослобођење Прокупља у Првом
светском рату. Тим поводом представници Града Прокупља,
Топличког управног округа, Војске Србије, многих борачких
организација и удружења положиле су венце на Споменик
јунацима Гвозденог пука.
У Великом рату синоним за јунаштво и слободу био је топлички
сељак, припадник најчувенијег Другог пешадијског пука „Књаз
Михаило“, коме је непријатељ у битки на Брегалници дао име
„Гвоздени пук“.
Говорећи о значају 12. октобра, овог историјског датума, Златан
Миљковић, начелник Топличког управног округа, рекао је да је
пре 102 године, након пробоја Солунског фронта, предвођена
јединицама Прве армије под командом Петра Бојовића, са
деловима француске коњичке бригаде под командом генерала
Огиста Шарла Транијеа, ослобођено Прокупље.
-Стати овде пред Споменик Гвозденом пуку, пред 1.300 мртвих и 6.000 рањених,
пред историјом, пред Топлицом за коју су се они борили, то је више од части и више
од обавезе. То је тренутак апсолутне покорности пред онима који су нас учинили
непокоренима. Не живимо ми у слободном свету зато што нам је слободу неко дао,
поклонио, већ зато што су они бољи од нас, они који су корачали овим градом пре нас
изборили право да будемо на бољој страни света. Наши животи не смеју да обрукају
њихове животе. Дуг према јунацима Гвозденог пука је вечан и ненаплатив, рекао
је Миљковић и додао да никада не смемо да заборавимо ко
смо, од кога потичемо и где треба да идемо.
Према његовим речима, због јунака Гвозденог пука морамо да
учинимо нешто за наш крај, свој народ и своју земљу.
-Ако су најбољи међу нама изборили слободу у најтежим условима, откуд нама право
да посустанемо. Ми морамо да идемо њиховим стопама, да се боримо за боље и јаче
Прокупље, за бољу и јачу Топлицу, за бољу и јачу Србију, нагласио је начелник
Топличког управног округа.
У културном делу програма учествовале су ученице Дуња
Марковић и Калина Павловић, ученице Основне музичке
школе „Корнелије Станковић“ и Душан Марковић, члан
Књижевне омладине Прокупља.

Велике жртве пале су за
слободу

Полагањем венаца на Споменик палим борцима у
Народноослободилачком рату, обележен је Дан ослобођења
Прокупља. Венце на споменик положиле су делегације
Града Прокупља, Топличког управног округа, Војске Србије,
СУБНОР-а и других борачких организација и удружења.
Говорећи о значају овог датума, градоначелник Прокупља
Милан Аранђеловић, рекао је да се ми сећамо наших жртава,
знаних и незнаних јунака, који су дали своје животе за
најсветлији циљ, за слободу своје отаџбине.
-Топличани су одувек баштинили антифашистичку и слободарску традицију и у
оба светска рата они су дали огромне жртве у борби за слободу. Зато са поносом
можемо да кажемо да нема места, ни дана у години да неки део Топлице нема
сећања на победу и битку за слободу. Храброст и жртвовање наших предака у
Другом светском рату нису били узалудни. Они су се изборили за слободу, дали
нам отаџбину да је чувамо и предамо новим генерацијама. Топлица је током
Другог светског рата слободу платила са 30 хиљада жртава и дала 20 народних
хероја. Градећи бољи живот у слободарској Топлици ми на њих чувамо сећања и
градимо им вечне споменике, рекао је Аранђеловић. Према његовим
речима Прокупље и цела Топлица данас су постали боље
место за живот.
-Руководство нашег града својим одговорним и домаћинским односом према
граду, уз несебичну помоћ председника Републике Србије, Александра Вучића, и
целог руководства наше земље, уложило је велике напоре да се наш крај развија
и напредује на свим пољима што отвара нове могућности за све наше грађане,
истакао је Аранђеловић и нагласио да је наш заједнички
задатак да сви заједно, са још више снаге и ентузијазма,
градимо нашу Топлицу и Прокупље.
У културном делу програма учествовале су ученице Музичке
школе „Корнелије Станковић“ Дуња Марковић и Калина
Павловић и члан Књижевне омладине Прокупља, која ради
при Дому културе, Душан Марковић.
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У знак сећања на погинуле у ратовима од 1912. до 1999.
године у селу Поточић, недалеко од Прокупља, освештена
је и откривена Спомен чесма. Овој свечаности, поред
мештана Поточића и суседних села, присуствовао је заменик
градоначелника Прокупља Дејан Тонић, градски већник
за културу Милица Ерић, командант копнене војске Србије
генерал потпуковник Милисав Симовић, председник Савеза
удружења бораца у народноослободилачким ратовима Србије
од 1912. до 1999. године, свештенство цркве Свети Прокопије
и представници борачких организација. Након освештења,
присутне делегације положиле су венце на Спомен чесму,
на којој се налазе имена свих мештана Поточића који су
учествовали у ослободилачким ратовима Србије од 1912. до
1999. године.
-У славну историју Топлице уписана су и имена житеља Поточића, који су се борили
за слободу својих потомака и целе Србије од 1912. до последњег рата, 1999. године. Ова спомен чесма је настала као симбол решености потомака славних јунака и
бораца овог села да очувају сећања на своје претке. Овде су уписана имена ваших домаћина, рођака и комшија. Захвалност што их не заборављате припада свима вама
из села. Међутим, посебно треба издвојити Ратомира Тимотијевића Тиму који, иако је давно отишао из свог родног краја, никад га није заборавио и увек, на све могуће
начине помагао његовим житељима и целој Топлици, изјавио је Тонић и захвалио се Тимотијевићу и за донацију за изградњу Спомен парка
јунацима Гвозденог пука у Прокупљу.
Он је истакао да ћемо се окрепити водом и застати поред ове чесме да би се подсетили оних који су своју младост и своје
животе ставили у служби своје и наше вечне Србије.
-У разним родовима Војске Србије од 1912. до 1999. године служило је 119 мештана
Поточића. За 34 ратника поклич је био у јуриш и вечност. Многи ратници из овог села
своје име и груди окитили су ордењем. Ови хероји заслужили су да се и наредних година
окупљамо овде, јер ћемо на тај начин допринети неговању културе сећања на све наше
знане и незнане јунаке, рекао је Тонић.
Милица Ерић изјавила је да је данашњи дан, 31. октобар, када је
откривена и освештена Спомен чесма, изузетан за све мештане
Поточића.
-Из овог села у ослободилачким ратовима 20 века учествовало је 119 мештана, од који
су 34 дала своје животе, док су двојица били борци у чувеном Гвозденом пуку. Захваљујући
идеји и донацији Ратомира Тимотијевића Тиме, који је пореклом из овог села, и њеним
мештанима данас имамо ову прелепу чесму. Овом спомен чесмом Тимотијевић, који се
доказао као уметник, рецитатор, добротвор многих културних догађаја у Прокупљу,
Топлици и Београду, још једном показао колико воли своје село, изјавила је Милица
Ерић и изразила захвалност за све оно што је Тимотијевић до сада урадио за своје село и Прокупље.
Председник СУБНОР-а Србије генерал мајор у пензији Видосав Ковачевић изразио је велику захвалност свима онима који су
на овај начин показали како, сви они који су положили своје животе у ослободилачким ратовима, нису заборављени.
Идејни покретач за изградњу Спомен чесме, донатор и ктитор Ратомир Тимотијевић у свом досадашњем раду никада није
заборавио свој родни крај и своје претке.
-Родна груда се никад не може заборавити. У последње време сам размишљао шта би могао да урадим за своје село. Ова монументална Спомен чесма је наш дуг према
свима онима који су дали и учествовали у ослободилачким ратовима Србије у прошлом веку, рекао је он и изразио велику захвалност члановима своје
породице, бившем и садашњем руководству Прокупља,
Војски Србије и другима који су допринели да Поточић
добије једну лепо урађену чесму.
На свечасности Тимотијевић је прочитао сва имена
мештана села која су учествовала у ослободилачким
ратовима Србије у прошлом веку.
-Поточић није велико село, ни по пространству, ни по броју људи који
живе у њему. Међутим, постоји нешто што наше село чини великим. То
је велики број храбрих људи који су своје животе ставили на располагању
својој отаџбини, кад год би се над њом надвила опасност, изјавио
је заменик Савета месне заједнице Поточић Андрија
Микић.
Након освештења протојереј-ставрофор Младен Симић
нагласио је да је добро што је чесма направљена у
спомен јунака села који су бранили своја огњишта и
своју земљу.
Аутор Спомен чесме је Чедомир Ристић, академски
вајар из Прокупља.

ТОПЛИЧКЕ НОВИНЕ
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Ново обданиште следеће године

Поводом „Дечије недеље“, која се сваке године обележава
почетком месеца октобра, градоначелник
Прокупља
Милан Аранђеловић, организовао је пријем за полазнике
Предшколске установе „Невен“. Ово традиционално окупљање
протекло је у опуштеном разговору предшколаца са првим
човеком нашег града.

-Драго ми је да сте данас овде, у посебној и веома важној недељи за вас, која

се обележава широм света. Као градоначелник Прокупља ја се трудим да вам
обезбедим несметане услове за игру у вртићу, а потом и за рад и учење у школи,
како бисте једног дана били добри и успешни људи. Овај сусрет је веома битан за
мене као градоначелника, јер ме ви и ваши васпитачи упознајете са вашим жељама
и потребама, како бисмо вам омогућили да имате срећно и безбрижно детињство,
рекао је градоначелник Аранђеловић поздрављајући своје
госте.
Градоначелник је истакао да је сваки разговор са најмлађима
прилика да се креирају нове активности за наредну годину
у складу са њиховим потребама. Он је најавио опремање
играчкама двориште вртића у центру града, као и изградњу
новог обданишта следеће године.
-Поред игралишта у дворишту обданишта у центру града, направићемо и
игралиште иза општинске зграде, кроз донацију НИС „ Југопетрола“ и са учешћем
Града Прокупља са око 3.000.000 динара. Планирамо да следеће године, у близини
Средње пољопривредне школе „Радош Јовановић Сеља“, изградимо ново обданиште,
како бисмо листу чекања за пријем наших најмлађих суграђана смањили на
минимум. На тај начин бисмо олакшали родитељима, а њиховим малишанима
омогућили безбрижно одрастање у вртићу. Ова инвестиција вредна је преко
50.000.000 динара.а финансираће је Министарство просвете Владе Републике
Србије. Град Прокупље ће се, као и увек, када су питању његови најмлађи суграђани,
укључити да помогне, нагласио је градоначелник.
Овом
приликом
предшколци
су
градоначелнику
Аранђеловићу поклонили слику, на којој су се нашле њихове
поруке и жеље, а онда су кроз рецитацију и песму, показали
колико су талентовани.
По завршетку пријема, деца су обишла различите службе у
градској управи, где су их запослени упознали са тим шта је то
што је најважније у њиховом послу.
Директорка Предшколске установе „Невен“ Весна Јовановић
је истакла да ће у току ове „Дечије недеље“ на предлог
градоначелника, бити организована и изложба дечијих радова
у галерији „Божа Илић“.
-Ово ће бити део нашег програма и наредних година. Прихватићемо ову идеју и
са задовољством ћемо је реализовати и представити све жеље и поруке наших
полазника, надајући се да ће најважније, бити и испуњене, рекла је Јовановић.
Поред изложбе, која ће ове године бити новина, програм
„Дечије недеље“ ове установе традиционално садржи и „дан
за дечије стваралаштво“, „дан за доброту“ и „дан за спорт“.

Изложба ликовних радова полазника Предшколске установе „Невен“

Дан за стваралаштво
У оквиру„Дечије недеље“, Народни музеј Топлице угостио је полазнике Предшколске
установе „Невен“. Најмлађи Прокупчани су овим поводом припремили изложбу
радова, коју су представили публици.
-На паноима је 50 радова, а ово је први пут да у оквиру „Дечије недеље“ имамо и овај дан, где представљамо
стваралаштво наших најмлађих. Они су вредно радили са својим васпитачима и на цртежима су представили
све оно што желе, а што им недостаје. Идеја да имамо и овакав дан у „Дечијој недељи“ потекла је од
градоначелника Милана Аранђеловића и ми ћемо овакав начин представљања уврстити у наш програм и
следеће године, рекла је директорка Предшколске установе „Невен“ Весна Јовановић .
Аутори маштовитих и креативних радова су овом приликом нагласили да њихови
цртежи садрже најлепше и најискреније жеље, у нади да ће им бити испуњене
ускоро.
Овом приликом малишане је поздравила и в.д. директора Народног музеја Топлице Љиљана Красић, пожелевши им
добродошлицу и лепу и успешну сарадњу и убудуће.
У име Града Прокупља, гости изложбе деце из Предшколске установе „Невен“ били су и градски већници Милена Петровић и
Катарина Вељовић.
Већник за просвету и социјална питања Катарина Вељовић је овом приликом нагласила да ће локална самоуправа, као досад и
убудуће радити на побољшању квалитета услова боравка деце у Предшколској установи „Невен“, а изградњом новог обданишта
следеће године, биће смањена листа чекања за пријем.

БРОЈ 7-2020 СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР

ОБРАЗОВАЊЕ

ТОПЛИЧКЕ НОВИНЕ

13

Ученици прокупачке школе чланови eTwinning интернет портала

Запажени и награђени пројекти
Ученици Основне школе „Милић
Ракић Мирко“ чланови су еTwinning интернет портала, који им
омогућава да веома успешно
сарађују са другим ученицима
из земље и окружења. Од
учитељице овe школе, тачније,
њеног издвојеног одељења у
Доњем Кординцу, сазнали смо
да eTwinning интернет портал
повезује запослене у школским
и предшколским установама
широм Европе, са циљем да им омогући да заједнички
осмишљавају и спроводе пројекте, размењују идеје и примере
добре праксе, повезују ученике и обогаћују наставу.
–еТwinning портал, промовише сарадњу школа у Европи и шире путем употребе
информационо-комуникационих технологија, пружајући при томе помоћ, подршку
и готове алате. Наши ученици су чланови овог интернет портала од 2018. године,
веома успешно га користе, а једино што их мало мучи и кочи у остваривању сарадње
са својим вршњацима из земље и окружења и уживању у комуникацији уживо, јесте
недостатак интернет везе у школи, истакла је учитељица издвојеног
одељења школе „Мирко“ у Доњем Кординцу Јелена Бабић.
Она је нагласила да је школа за своје пројекте добијала и
националне и европске ознаке квалитета. Прошле године
за пројекат „Виле и змајеви“националну и европску ознаку

квалитета, а за „Благо нашег краја“ само националну.
Недавно је на адресу ове школе стигла и национална ознака
квалитета за пројекат “Дан врабаца”, који је реализован у току
претходне, пандемијске школске године. Ознака квалитета је
признање учесницима eTwinning портала и школи за високо
рангиран ниво учествовања на eTwinning порталу.
-За ученике она може бити подстицај и награда за уложени труд, а за школе – јавно
признање за квалитет рада и отвореност ка сарадњи на европском нивоу. Ознаке
квалитета могу бити националне или европске. Награђени пројекти и учесници
добијају електронски сертификат као потврду квалитета. Поведени чињеницом
да се знање лакше, лепше и забавније усваја уз децу, са децом и истраживачким
радом и ове школске године радимо на новим пројектима. Ових дана забављамо се
пројектом колегинице Наташе Миљановић из Шида који носи назив ” Виле и змајеви”,
подвукла је учитељица Бабић, која учествује на овом пројекту
као сарадник.
Она је објаснила да пројекат има за циљ да мотивише ученике
да стварају приче на свом матерњем језику, а уколико владају
енглеским језиком и да их преведу.
–Такође, све оригиналне приче биће илустроване, а коначни резултат биће постови на
блогу и е-књиге. Пројекат ће трајати само месец дана (октобар 2020). Језик пројекта
је енглески, али приче се могу оставити на матерњем језику ученика. Циљ је такође
да се промовише љубав према матерњем језику, закључила је учитељица
издвојеног одељења Основне школе „Милић Ракић Мирко“ у
Доњем Кординцу Јелена Бабић.

Нови смер у Техничкој школи “15.мај”

Знање и вештине стичу на најсавременијим шиваћим
машинама

За потребе привреде, пре две године у Техничкој школи „15. мај“ у Прокупљу,
отворен је нови смер за ученике. Реч је о моделару одеће чије школовање
траје четири године. Осим стицања теоријског знања, велика пажња придаје
се и практичној настави.
-Настојећи да пратимо савремене трендове и технолошка достигнућа у изради одевних предмета, наш
кабинет смо недавно опремили новим шиваћим машинама. Реч је о 14 најсавременијих машина , које у
процесу шивења користе и до пет конаца, изјавила је директор Техничке школе, Биљана
Миленковић, и додала да је Министарство просвете и технолошког развоја за
куповину ових модерних машина издвојило нешто више од 840.000 динара.
Прокупачка Техничка школа је једина у Топличком округу где ученици стичу знање за моделаре одеће.
Потребе за овим кадром изразили су привредници Прокупља, Блаца и Куршумлије.
-Током четворогодишњег школовања средњошколци стичу знања и вештине моделирања, креирања, кројења и шивења одевних предмета. Исто тако, ученици на практичној
настави понекад изложе и своје идеје за израду одеће, каже директорица Миленковић и наглашава да након школовања на овом смеру ученици
могу да наставе школовање на високим школама и факултетима.

Пољопривредна школа у Прокупљу

Ученици учествује у прекограничној сарадњи са
Бугарском
Пољопривредна школа “Радош Јовановић Сеља” из Прокупља,
заједно са средњим школама из Бора, Књажевца, Врања, Ниша
и Беле Паланке, учествује у имплементацији пројекта “Регија
партиципације младих“, који финансира Европска унија кроз
Програм прекограничне сарадње између Бугарске и Србије.
Овај програм спроводи Отворени клуб из Ниша и Слободан
омладински центар из Видина из Бугарске.
У реализацији имплементације пројекта професори и
ученици прокупачке школе учествовали су на тродневном
семинару у Врању на којем су размењена искуства о раду
ђачких парламената.
–„Ученичка самоуправа и мрежне иницијативе” била је

тема семинара на којем се говорило о досадашњем раду
ђачких парламената, као и могућностима унапређења рада
овог органа. На семинару је наглашено да млади требају
да имају активно учешће у ђачким парламентима и буду
иницијатори нових идеја и метода рада овог органа, изјавила
је професорица Пољопривредне школе Даница Марковић.
Током реализације пројекта, средњошколци из Србије
упознали су се и са радом ђачких парламената у Бугарској.
Професорица Марковић је подвукла да је јединствен став
свих учесника семинара био да би ученици требали активније
да се укључе у рад својих ђачких парламената.
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Нема савремене и рентабилне пољопривредне Саветодавци узимају узорке
производње без младих пољопривредника
пољопривредног земљишта

Подстицаји за младе
пољопривреднике

-Ове године на конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за
пољопривреду јавио се већи број младих пољопривредника у односу на прошлу.
За купљене пољопривредне машине или опрему, подстицајна средства за
младе износе 65 одсто од вредности инвестиције. Овим мерама настојимo да
се пољопривредом на територији Прокупља бави што већи број младих људи,
изјавио је Дејан Тонић, задужен за ресор пољопривреде
у Градском већу Прокупља, током обиласка младих
пољопривредника у селу Балиновац.
Према његовим речима, требало би да млади у што већем
броју региструју своја пољопривредна газдинства или да
се изврши пререгистрација на младе који требају бити
носиоци пољопривредних газдинстава.
Тонић је истакао да без нових и модерних машина и знања
младих пољопривредника нема савремене и рентабилне
пољопривредне производње.
Двадесетосмогодишњи Марко Николић из Балиновца је
задовољан конкурсом локалне самоуправе који подстиче
да се млади људи баве пољопривредом.
–За обраду седам хектара под воћем купио сам атомизер у вредности од
210.000 динара. На основу конкурса за доделу бесповратних подстицајних
средстава, из локалног буџета вратиће ми се 65 одсто од вредности
инвестиције. Подржавам све мере које локално руководство предузима да се
млади определе да остану на својим огњиштима и да се баве пољопривредом,
рекао је Николић и истакао да је он, након куповине
берача воћа у вредности од 18.000 евра, поднео захтев
и за подстицајна средства које додељује Министарство
пољопривреде.
На конкурс за доделу подстицаја у пољопривреди јавила
се и деветнаестогодишња Миљана Васић, која је недавно
завршила Пољопривредну школу. Чланови њене породице
обрађују близу десет хектара земље, од којих се шест
налази под ратарским културама, а четири под воћем.
Миљанин отац, Мирољуб Васић, каже да су они ове године
купили воћарски и ратарски плуг у вредности од 240.000
динара.
–Од велике је важности да се младима финансијски помогне да обнове своју
пољопривредну механизацију и опрему. Зато поздрављам све мере и напоре
које предузима локална самоуправа како би се подстицајним мерама помогло
младима да се баве пољопривредом, истиче он и подвлачи да су
млади ти који треба да унесу новине у овој грани привреде.
Ове године, за доделу бесповратних подстицајних средства
намењених пољопривреди, из локалног буџета планирана
су средства у укупном износу од десет милиона динара.

У току бесплатна анализа
земљишта

Саветодавци Пољопривредно стручне службе Прокупља
(ПССС) од 1. октобра па до краја ове календарске године,
учествоваће у узимању узорака земље код регистрованих
пољопривредних газдинстава. Ова тромесечна акција, која
је бесплатна, спроводи се у сарадњи са Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде.
-Анализа пољопривредног земљишта ради се са циљем испитивања нивоа хранљивих
састојака у земљишту и побољшањa нутритивне равнотеже са дoдавањем или
уклањањем вишка или мањка ђубрива. Обрадиве површине у Топлици доста су киселе.
То за последицу има недостатак хранљивих материја у земљи, а самим тим слабији
принос и квалитет пољопривредних производа, изјавио је саветодавац за
заштиту биља у ПССС, Милан Тошковић, и додао да ће се узорци
по једном газдинству узимати са три производне парцеле.
Прекомерна примена појединих минералних ђубрива,
недостатак стајњака, спаљивање биљних остатака, само су
неки од разлога смањења плодности земљишта.
-На основу хемијских анализа, пољопривредници ће од стране саветодаваца добити
препоруке како и на који начин да побољшају плодност својих парцела, што је један од
предуслова рентабилне пољопривредне производње, истакао је он.
Детаљне информације о самој акцији заинтересовани
пољопривредници могу добити у просторијама ПССС, које се
налазе у згради Бизнис инкубатор центра у Прокупљу или на
број телефона 027/ 210 – 055.

Новина у Закону о вину:

УУ интересу
интересу виноградара
виноградара
је
је да
да се
се упишу
упишу уу вински
вински
регистар
регистар
На основу Закона о вину, виноградари који поседују више
од десет ари под виновом лозом у обавези су да се упишу у
виноградарски регистар. У овај регистар су дужни да се упишу
и виноградари који имају мање површине од десет ари, ако
своје грожђе стављају у промет.
Саветодавац за воћарство и виноградарство, Магдалена
Тодоровић изјавила је да је у интересу самих виноградара да
се упишу у вински регистар.
-Један од циљева овог уписа је тај да се тачно утврде површине под виновом
лозом и производни потенцијали винограда. Приликом уписа у регистар, који је
бесплатан, сваком виноградару додељује се виноградарски број, изјавила је
она и додала да подстицајна средства за виноградарство, које
додељује Министарство пољопривреде, могу добити само
они власници винограда који су уписани у вински регистар.
Сви виноградари заинтересовани за упис у овај регистар
ближе информације могу добити у просторијама
Пољопривредно стручне и саветодавне службе Прокупља
или на број телефона 027/810-0525.

ТОПЛИЧКЕ НОВИНЕ
ЗДРАВСТВО
БРОЈ 7-2020 СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
Прокупачки Дом здравља обезбедио вакцине
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Велико интересовање грађана
за ванкцинацију против
сезонског грипа
Прокупачки Дом здравља је за неколико дана потрошио сву добијену количину од 1.980 доза вакцина против сезонског грипа,
саопштили су из те здравствене установе .
-Ове године било је изузетно велико интересовање грађана за вакцинацију, тако да смо почев од 1. октобра, када је вакцинација почела, за само пар дана потрошили
готово целу количину четворовалентних вакцина коју смо добили од Института за јавно здравље, намењених грађанима Прокупља,рекла је директорка Дома
здравља у Прокупљу, др Зорица Момчиловић.
Како је нагласила, од те количине вакцина 600 доза подељено је сеоским амбулантама где су грађани такође могли да се
вакцинишу, 120 доза дато је Дому за смештај и негу старих у Прокупљу, 22 вакцине добило је Одељење дијализе, 110 су примили
здравствени радници, а остала количина подељена је становништву према приоритетима.
Предност код вакцинације и право да је добију бесплатно имали су хронични плућни, срчани и онколошки болесници, оболели
од бубрежних болести, као и сви грађани старији од 65 година.
-Вакцинација је важна као добар вид заштите од различитих вируса који су активни током хладнијег јесењег и зимског периода, а посебно је значајна ове године када свака
прехлада и инфекција смањују имунитет и отпорност организма, казала је докторка Момчиловић.
Она је подвукла да је ове године вакцинација од посебног значаја због опасности од унакрсне реакције, уколико би се особа
истовремено инфицирала вирусом ковид 19 и сезонским вирусом.
Докторка Момчиловић истакла је да се вакцинација такође препоручује здравим и младим особама, али да је могу примити и
сва деца старија од три године.
-Ове године требовали смо знатно веће количине вакцина него прошле године, тако да овог месеца очекујемо да у наш Дом здравља стигне додатних 500 доза, казала
је директорка прокупачког Дома здравља, Зорица Момчиловић, и нагласила да ће становништво путем средстава јавног
информисања бити обавештено чим вакцине буду стигле.

Вакцине су добили и
деца и млади ометени
у развоју из Дневног
боравка „Сунце“

Прерасподелом са другим здравственим установама у
Србији, Дом здравља у Прокупљу успео је да обезбеди
потребан број доза вакцина против сезонског грипа за децу
и младе ометене у развоју из Дневног боравка „Сунце“ у
Водицама надомак Прокупља.
Полазници установе остали су невакцинисани јер је ове године
близу 2.000 вакцина против сезонског грипа у прокупачком
Дому здравља, услед јако великог интересовања грађана
потрошено у рекордном року од само пар дана.
Управник дневног боравка „Сунце” и секретар Удружења
оболелих од мишићних и неуромишићних болести Топличког
округа Драгослав Петровић је захвалио управи прокупачког
Дома здравља на томе што брину о њиховим полазницима
и рекао да ће они бити вакцинисани по групама, како и
похађају наставу, због опасности од ширења инфекције
корона вируса.
Такође је истакао да је до сада десеторо деце и младих
већ примило вакцину и изразио наду да ће их та вакцина
заштитити од сезонског вируса, а тиме и значајно смањити
могућност заражавања од опасног корона вируса.

Донаторска акција

Нови намештај за
прокупачко породилиште
Прокупачко породилиште је од компаније „Procter & Gamble“
добило средства којима су новим савременим намештајем
опремљене собе за труднице и породиље.
-Ово је значајна помоћ за наше породилиште јер је замењен стари, дотрајали
намештај и набављен нови,савремени,који својим средствима нисмо могли да
купимо, казали су у болници и нагласили да је захваљујући тој
донацији у породилишту створен лепши амбијент који ће
учинити пријатнијим боравак трудницама и породиљама
које овде долазе из целог Топличког округа.
Ова средства су обезбеђена захваљујући Фондацији Ана
и Владе Дивац и кампањи „Pampers u Lidl -u“ током које
је прикупљено 10.000 евра и донирано прокупачком
породилишту и породилиштима у Крагујевцу и Београду.
Породилиште у болници „Др Алекса Савић“ у Прокупљу је
једино на нивоу Топличког округа и у њему се у просеку роди
око 700 беба годишње.
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110 година постојања библиотеке
Народна библиотека „Раде Драинац“ ове године обележава
110 година постојања и успешног рада. Тим поводом, на платоу
Дома културе одржан је пригодан програм, уз поштовање свих
здравствених мера које је донео градски Кризни штаб.
Љубитељи писане речи су овим поводом присуствовали
представљању књиге „Пас и контрабас“ аутора Саше Илића,
добитника Нинове награде.
Пре саме приче о књизи овог аутора, присутне Прокупчане
је поздравила Милица Ерић, градски већник за културу,
подсетивши их на значај и важност прокупачке Библиотеке.
-Јубилеј је велики и важан за све нас. Град Прокупље и Народна библиотека „Раде
Драинац“, обележавају 110 година од оснивања библиотеке. Читаоница, како су
почетком 20. века звали библиотеку, најстарија је установа културе у Прокупљу,
рекла је Ерић.
Она је подсетила да су грађанску читаоницу 1910. године основали професори гимназије, заједно са угледним Прокупчанима
који су волели књигу и читање. Читаоница је организовала предавања, али и забаве, пошто је била једина установа културе у
граду.
-Грађанска читаоница је радила само две године до почетка Балканских ратова. У Првом светском рату, књижни фонд су спалиле
бугарске окупационе власти, а тек 1930. године отвара се Народна књижница са универзитетом, уз велике свечаности и угледне
званице из околних градова. Прекид у њеном раду био од 1941. до 1945. године, а од завршетка Другог светског рата до данас,
библиотека ради непрекидно и континуирано развија своју делатност.
-Библиотека је стално мењала простор, увек тражећи већи и подеснији, како би могла да смести из године у годину
све богатији књижни фонд и некњижну грађу Завичајног фонда. Од 1945. године до данас библиотекa се селила пет
пута. Од 1966. године, па све до данашњих дана, она се налази у приземљу Суда, у простору некадашњег Клуба
привредника. Верујем да ће се у блиској будућности изградити нова зграда, у том смислу су предузети одређени
кораци, изабрана је локација и урађен идејни пројекат. Надам се да ће ова установа културе 120 година дочекати
у својој згради, подвукла је градски већник за културу Милица Ерић, нагласивши да ће
Град Прокупље учинити све како би се то испунило.

Поводом 110. годишњице библиотеке

Промовисана прва монографија прокупачке
Библиотеке – Огледало времена

У склопу обележавања значајног јубилеја 110. година од
оснивања прокупачке библиотеке „Раде Драинац“, у порти цркве
Свети Прокопије у присуству представника Града Прокупља и
поштовалаца писане речи, одржана промоција прве монографије
Библиотеке под називом „Огледало времена“ аутора Зорана
Цветковића, дугогодишњег библиотекара и уваженог културног
посленика.
Како је нагласио директор прокупачке Библиотеке, Драган
Огњановић, ова монографија је и највреднија ствар коју су
добили у години јубилеја дужег од једног века, која ће оставити
траг у времену.
Он је захвалио аутору на великом труду и напору да прикупи богату
архивску грађу разасуту по разним архивама и библиотекама
широм Србије, за шта му је требало пуне три године .

Такође је захвалио Министарству културе и информисања
Републике Србије и руководству Града Прокупља који су
препознали значај објављивања једне овакве књиге и уложили
значајна средства у њено штампање.
Он је рекао да се Библиотека поноси и организацијом књижевних
манифестација, по којима је позната широм Србије, и као једну
од најзначајнијух поменуо Драинчеве сусрете песника, који се у
Прокупљу и Топличком округу одржавају више од пола века.
Бираним речима и надахнуто, о монографији је говорио Даниел
Јовановић, књижевник и вероучитељ, који је нагласио да је
историја прокупачке библиотеке заправо историја читавог града
и његових становника.
–Библиотека осликава стање целог народа, његовог духа, његових успона и падова,
док су слобода мисли и народна свест дубоко у њу утиснути, казао је Јовановић.
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Заступљени сви жанрови

Народна библиотека „Раде Драинац“ од данас је богатија за
1200 нових књига. Тим поводом, у просторијама ове установе,
организована је изложба на којој су оне представљене.
-У периоду од јуна месеца до данас, наша библиотека добила je скоро 1200 нових књига, које
су највећим делом, скоро 90 одсто, откуп Министарства културе и информисања. Откуп
је ове године каснио из оправданих разлога и завршио се половином септембра, рекао је
директор прокупачке Библиотеке, Драган Огњановић, и додао да
то није све, већ да су поклони у виду књига, стигли и од пријатеља
библиотеке, Топличана, председника Српског филозофског
друштва, филозофа Слободана Кањевца и песника Миљурка
Вукадиновића.
Он је истакао да је 841 књига стигла у библиотеку, захваљујући
ресорном министарству, а остатак је поклон поменутих Топличана,
који сваке године обрадују љубитеље читања новим књигама.
Када је реч о члановима, тај број је према мишљењу Огњановића
сасвим пристојан, јер је и ова година била специфична због
пандемије изазване корона вирусом.
-До сада имамо око 2100 активних чланова и то је одличан број, с обзиром на то да једно
време нисмо радили. Чим смо кренули да радимо, забележен један скок у позајмљивању књига
и читању, посебно у јулу и августу месецу. Врло је могуће да постоји и страх због короне, па

људи ређе долазе, али без обзира на све то, тај број је јако добар. Оно што смо приметили
такође, јесте да су наши чланови у том неком последњем периоду ређе долазили, али кад
дођу онда узму од три до пет књига на читање, нагласио је Огњановић.
Он је објаснио да ова набавка књига, када је откуп Министарства
културе у питању, садржи све жанрове.
-У питању су најзначајније књиге које су објављене претходне године. Ту је пуно књига из
разних области, из дечије књижевности, разних илустрованих енциклопедија, стрипова,
најзанимљивијих књига које деца воле. Заступљени су наслови из наше историје,
капитална дела, нови томови сабраних дела Иве Андрића, ново коло везано за Велики
рат, издање Прометеја и РТС-а, затим ново коло „10 векова српске књижевности“ Матице
Српске. Добили смо и јако пуно битних књига када је у питању православље и идеологија
и наравно оно што људи највише воле и траже је белетристика. Ту су и најзначајније
књиге из домаће књижевности које су награђиване у прошлој години, књиге нобеловаца,
добитника Пулицерове, Букерове и осталих награда, које су преведене 2019. године на
српски језик, закључио је директор прокупачке Библиотеке, Драган
Огњановић.

Библиотека угостила добитника НИН-ове награде

Представљен роман „Пас и контрабас“

Гост Народне библиотеке „Раде Драинац“, поводом 110 година
њеног постојања, био је писац Саша Илић, добитник Нинове
награде за најбољи роман у 2019. години, који носи назив „Пас
и контрабас“. Он је овом приликом, на платоу Дома културе,
Прокупчанима представио своју књигу, а о њој су говорили
и директор Библиотеке Драган Огњановић и члан НИН-овог
жирија Маријан Чакаревић
-„Пас и контрабас” је роман о џезу, љубави и третману послератне трауме главног
јунака, ратног ветерана Филипа Исаковића. У питању је 2016. година, када главни јунак

Филип Исаковић са својим контрабасом, доспева у психијатријску установу где постоји
једно специјално одељење за рад са ветеранима, будући да је он учесник рата почетком
90-их година, истакао је аутор.
Како је објаснио, сам наслов романа наговештава двојство
његовог света и располућеност присутну унутар самог јунака.
Реч пас означава трауматичну ратну прошлост, док контрабас,
упућује на излазак из тог затвореног света и налажење смисла..
Саша Илић је писац и један од уредника издавачке делатности
Народне библиотеке Србије. Међу његовим значајним делима
су две збирке прича, „Душановац. Пошта“ и „Лов на јежеве“,
објављене 2015. године.

Прокупачка Библиотека и Огранак САНУ у Нишу потписали Протокол о сарадњи

Ширење духа науке и уметности

Народна библиотека „Раде Драинац“ и Огранак Српске академије наука
и уметности у Нишу, потписали су протокол о сарадњи. Том приликом
је речено да су у плану већи заједнички пројекти и да ће значај овакве
сарадње бити обостран, те и да се њоме отвара нова страница у култури
нашег града.
Протокол су потписали председник огранка Српске академије наука и
уметности у Нишу, академик Нинослав Стојадиновић и директор Народне
библиотеке „Раде Драинац“ Драган Огњановић, у нади да ће сарадња
убудуће донети амбициозније пројекте који су значајни за културу нашег
града.
Такође, како је наглашено, протокол о сарадњи представља основу за
стварање што бољих услова за представљање достигнућа из области
културе, уметности, науке и образовања нашој јавности. Сарадња ће
се одвијати у следећим формама, књижевни сусрети, студијске и тематске изложбе, заједничка издања књижевних дела
и монографија, каталога и других штампаних и електронских публикација, научни скупови, јавна предавања, семинари,
књижевне вечери, трибине и округли столови.
Програмска сарадња подразумева и узајамну техничку и финансијску подршку, израду заједничких елабората и пројеката,
као и пријаву на јавне позиве и конкурсе Министарства Владе Републике Србије, Града Прокупља и других организација и
институција, које финансијски потпомажу матичне делатности Огранка и прокупачке Библиотеке.
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Завршена рестаурација дела
средњовековне тврђаве на Хисару
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Публика уживала у величанственом
концерту
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Свечаност увеличана
концертом оперске диве
Јадранке Јовановић

На сада већ рестаурираним бедемима средњовековног утврђења,
уз присуство представника Града Прокупља, општина Топличког
управног округа, јавних установа, грађана, обележен је крај прве
фазе пројекта„Рестаураторско-конзерваторских радова на кули и
бедемима горњег града утврђења на Хисару.“
Градоначелник Града Прокупља, Милан Аранђеловић, поздравио
је оперску диву и госте и уз захвалност што су својим присуством
увеличали ову свечаност, предао грађанима на коришћење ово
место, на којем је исписана историја Прокупља.
-На самом почетку имам потребу да поздравим нашег госта, велико име у свету
уметности и да јој се захвалим јер је вечерас са нама овде, да би увеличала и учинила
прекрасном нашу, веома важну свечаност. Припала ми је, као и много пута пре, велика
част да вам се обратим у име свих грађана Прокупља, а посебно ми је задовољство јер је
повод веома битан и значајан, рекао је градоначелник Аранђеловић.
Како је истакао, вечерас је римски Хамеум, грчки Камплос,
турски Урћуб и српски велики град Прокупље, град Светог
Прокопија, добио нови изглед рестаурацијом и конзервацијом
средњовековне тврђаве у којој се налазимо.
-Ове зидине којима смо вечерас окружени, а које смо спасили зуба времена, памте
различите периоде данашњег Прокупља, периоде давних времена и давних култура. Као
и сви велики градови, и Прокупље сада има тврђаву прелепог изгледа, а за све је заслужно
Министарство туризма и Град Прокупље, али и сви ви заједно, драги моји суграђани. Дуго је
ово место било ваше омиљено одмаралиште, које сте радо посећивали, фотографисали,
уживали у заласку сунца и друштву пријатеља… Све заслуге вечерас иду вама, драги
моји суграђани, јер сте стрпљиво чекали да после много година можете да се подичите
једним оваквим предивним здањем. Предајем вам га вечерас и молим да га добро чувате
и њиме се у сваком тренутку свога живота поносите, рекао је градоначелник
Града Прокупља, Милан Аранђеловић.
Према његовим речима, укупна вредност пројекта је 64 милиона
динара, од којих је половину средстава обезбедило Министарство
трговине, туризма и телекомуникација, а остатак Град Прокупље.
За завршетак прве фазе утрошено је 20 милиона динара, чиме
је рестауриран врх тврђаве и уведена расвета. Друга фаза
подразумева уређење простора око тврђаве и асфалтирање
прилазног платоа, док ће у трећој фази, чији се завршетак очекује
до краја наредне године, бити изграђена летња позорница.
ИсторијаПрокупљаисписанајенабедемимаовогсредњовековног
утврђења, око којег су се плели митови и легенде о витезу Југ
Богдану и његових девет синова. Његову храброст и јунаштво
у Косовском боју народ је подигао до неслућених висина. Тако
су под окриљем Светог Прокопија и Југ Богдана, Прокупчани
градили град по мери својих заштитника, која се заснивала на
човекољубљу, правди и несебичној жртви за слободу.

Примадона гласом одвела
Прокупчане у свет

-Велика је част и задовољство певати вечерас на овом месту, на којем осећам
невероватну енергију свих оних људи који су овуда прошли, из ко зна којих епоха.
Сигурна сам да нас они сада гледају и слушају, а исто тако верујем да се сви ви
поносите њима и овим местом са којег желим да вам пошаљем најлепшу поруку,
казала је оперска дива Јадранка Јовановић и уз оперску
мелодију “Ја тако желим да те пољубим“, отворила свечаност
у Прокупљу.
И као што то раде велики уметници, првакиња опере Народног
позоришта у Београду, Јадранка Јовановић, прокупачку
публику одвела је у свет својим гласом. Многи су по први пут
вечерас чули Шубертову „Серенаду“, Росинијеву „Шпанску
песму“, француске шансоне, песму „Што се боре мисли моје“
коју је први извео Корнелије Станковић на концерту у Бечу
1860. године, као и оперске арије многих славних композитора
светске и домаће класичне музике.
За Росинијеву „Шпанску песму“, каже уметница, морала је
посебно да се припрема, да вежба пред вечерашњи наступ,
како би је публици дочарала на најбољи начин.
-Те мале, ситне мелодије представљају виртуозност једног гласа и неопходне су за
једног оперског певача. Као што спортиста вежба сваки дан, тако сам и ја морала
доста да вежбам да би вечерас оно што радим, вама било лепо, лагано, духовито,
казала је српска примадона.
Публика је уживала у широком спектру оперских песама,
којима је уметница желела да пренесе своје емоције и магију
коју, како каже невероватно осећа.
-Има овде неке енергије, све је вечерас позитивно. Хвала вашем градоначелнику
на дивном дочеку и гостопримству. Драго ми је што смо се након неколико месеци
вратили култури и уметности, јер култура је идентитет народа, његов карактер.
Са културом постајемо бољи, учимо да ослушкујемо своја срца, изјавила је
Јадранка.
Како истиче српска дива, музику не дели, она је само једна.
Она само дође дође до наших срца, или из неког разлога, не
дође.
-Све што сам прошла кроз овај уметнички живот, све сцене света, дворане,
учинило је да схватим да све то има само једну сврху - да мој народ, у мојој земљи,
дође да ме слуша, да види и чује шта ја то радим, да одем у Зајечар, Прокупље, да
свуда, својим гласом пренесем ту дивну, љубавну поруку, каже уметница.
Под ведрим небом Прокупља, публика је уживала у
интерпретацији српске диве која својим талентом у свету
представља нашу земљу на најбољи могући начин. Како је
изјавила, жеља јој је да наступи на отварању летње позорнице
ове наше тврђаве, када ће прокупачкој публици приредити
велико изненађење.

ТОПЛИЧКЕ НОВИНЕ
КУЛТУРА
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Пројекат Народног музеја Топлице „Словарица Прокупља-Прокупље на слово“
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О знаменитим људима и важним догађајима

Народни музеј Топлице је од Министарства културе и
информисања Владе Републике Србије, добио 250.000 динара
за реализацију пројекта „Словарица Прокупља – Прокупље на
слово…“
- Идеја за пројекат постоји одавно, тачније од пре четири године. Почетком године
смо конкурисали овим пројектом и веома смо се обрадовали што је одобрен. Већ смо
увелико почели да радимо на његовој реализацији и на самом почетку смо штампали
брошуре и идентификационе картице, које сви носимо када улазимо у службене
просторије установа са којима сарађујемо. То су Историјски архив „Топлица“ и
Народна библиотека „Раде Драинац“, рекла је реализатор пројекта, виши
музејски водич, Маријана Остојић.
-Усредсредили смо се на млађе основце, а њихове учитељице су добиле задатак
да изаберу једно слово азбуке и сакупљају податке о свему ономе што је везано за

Прокупље, а почиње на то слово. Ти основци су сада мало старији и похађају седми
и осми разред и управо са њима смо кренули у реализацију овог пројекта. Ради се о
изабраним ученицима, које су наставници историје одредили да буду део ове приче,
додала је Остојић.
Према њеним речима, сви заједно су радили на истраживањима
у Историјском архиву „Топлица“, а деца се, како је истакла, веома
поносе тиме што су део тима, који истражује о Прокупљу кроз овај
пројекат.
Она је додала да ће на овај, врло интересантан и занимљив начин,
деца сазнати и оно што им можда родитељи или баке и деке нису
испричали, а везано је за људе и догађаје који су обележили неко
време у Прокупљу.
Ученици прокупачких основних школа у овом пројекту су
истраживачи и аутори изложбе, која ће на крају године бити
одржана, а установе културе су сарадници.

Филм “Моја борба” Жикице Јовановића

Гранд при “Златна Буклија”
Филм “Моја борба” прокупачког редитеља Жикице Јовановића освојио је Гранд при “Златна
буклија” на завршеном Филмском фестивалу у Великој Плани.
Аутор награђеног филма је Жикица Јовановић, док је за камеру био задужен Војкан
Аранђеловић, за музику Ивица Траиловић а Бранислав Росић је продуцент овог запаженог
остварења сада већ признате и познате прокупачке школе филма.
-Ова награда је отишла у наше руке захваљујући малој Прокупчанки, деветогодишњој Николини Јосић и њеној породици
која се суочила са канцером, једном од најтежих болести данашњице. Филм приказује велику борбу Николининих родитеља
за њен живот и здравље, али и невероватну храброст и позитивност те мале девојчице, болеснице и јунака. којом целу
породицу држи на окупу и доводи до победе над страшном болешћу, истакао је Јовановић.
Екипа која је радила на овом филму, ове јесени припрема и свој први дугометражни играни
филм под радним насловом “Сироче”.
-То ће бити први пут да се један тако велики пројекат дугог метра, снима у овом делу Србије и продуцира ван београдских
филмских кругова, истакао је редитељ Жикица Јовановић.

Град Прокупље новчано награђује најбоље студенте
Град Прокупље, односно Комисија за доделу новчаних средстава за подстицање образовања и усавршавање надарених
ученика и студената из Прокупља расписала је конкурс за доделу једнократних новчаних награда студентима.
Услови за добијање ове награде су да се студенти финансирају из буџета Републике Србије, да им просечна оцена у току
протеклог школовања износи 9 и више, да је студент по први пут уписан у наредну годину студија школске 2020/21 године, да
има пребивалиште на територији града Прокупља и да није студент прве године студија.
Како би остварио ово право студент треба да приложи уверење о просечној оцени током целог студирања, уверење о уписаној
години или апсолвентском стажу на терет Републике Србије. Такође потребна је фотокопија личне карте и број динарског
банковног рачуна на који ће средства бити уплаћена.
Документа се предају у писарници Градске управе у Прокупљу са назнаком „За Комисију за доделу новчаних средстава за
подстицање образовања и усавршавања надарених ученика и студената“.
Рок за подношење пријава је 15. новембар 2020 године.

ТОПЛИЧКЕ НОВИНЕ Оснивач и издавач: Град Прокупље, Одсек за односе са јавношћу и протокол, ул. Никодија
Стојановића 2, тел: 027/324 494, e-mail: toplicke.novine@prokuplje.org.rs
Главни и одговорни уредник:
Игор Стојановић Редакција; Мирјана Марић, Љиљана Мировић, Лидија Стаменковић, Драган Бјелић, Нина
Ђорђевић, Зорица Миливојевић, Тијана Виријевић, Милан Крстић Фото: Срђан Дробњаковић, Драги Стојковић
Дизајн и техничко уређење: Pro media creative Штампа: Pro media creative.
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Сестринска љубав на одбојкашком терену

Четири рођене сестре Радоњић, Бојана (18), Милена (17), Теодора
(15) и најмлађа Сара (11) су одбојкашице прокупачког одбојкашког
клуба Топличанин. Путем одбојке за најстаријом сестром Бојаном,
кренуле су све три млађе сестре и све заједно вредно тренирају.
Бавећи се овим спортом упознале су све лепоте дружења и
спортских успеха, али изградиле несаломиви витешки дух. Све
четири тврде да су тренирајући одбојку научила и да буду најбоље
сестре, које везује безгранична сестринска љубав.
Бојана, Милена и Теодора су ученице Средње медицинске школе
у Прокупљу, док најмлађа Сара иде у основну школу „Никодије
Стојановић Татко“. Тренирање одбојке их не спречава да постигну
и добре школске оцене, већ их подстиче да се боре да постигну
успех.
Одбојком почињу да се баве око 11. године, па зато Бојана и
Милена имају већ иза себе богату спортску каријеру и првотимке
су Топличанина у сениорској и јуниорској селекцији. Старија
сестра игра на месту коректора , а Милена је на позицији примача.

Спортске игре младих
На државном финалу спортских
игара младих, које је одржанo у
Брзећу на Копаонику, град Прокупље
имао је екипу у одбојци, која је била
најмлађа и представила се на овој
смотри спорта у изврсном издању.
-После три године такмичења у играма
младих, овог пута смо се пласирали на државно
финале које је одржано у Брзећу. Пре финала, у
квалификацијама у Сокобањи, биле смо треће,
а у Куршумлији смо као најбоља другопласирана
екипа избориле пласман у финале. За нас је све то
чинило велику радост јер смо после толико година
успеле да се нађемо на финалној смотри. Ово такмичење нам је пре свега било велики
изазов јер смо биле најмлађа екипа на турниру, а за децу представља и подстрек
да се баве овим лепим спортом, истакла је Миона Ранђеловић, тренер
одбојкашке екипе из Прокупља, додавши да су са поносом на
сваком кораку представљали свој град.

Теодора игра за кадеткиње, а пред Саром тек предстоји пут да
избори место у некој од постави клуба.
-Када сам почињала нисам пред собом имала циљ да одбојка и спорт буду део
мојих активности. Међутим, убрзо сам увидела све лепоте одбојке, као пре свега
колективног спорта, који захтева сарадњу и подједнаку пожртвованост свих играча
у тиму, објашњава Бојана и додаје да јој је посебно важно што је
тренирајући одбојку стекла пуно пријатеља.
Она је поносна најстарија сестра која истиче да је и сама утицала
на своје сестре да почну да се баве одбојком, јер је схватила
колико спорт може позитивно да утиче на свакодневни живот
девојчица и дечака.
Милена је следила пут сестре и убрзо се и она нашла на паркету. За
одбојку каже да јој је много помогла да преброди тешке животне
ситуације када је имала операције на нози.
-Волела сам да играм одбојку и зато за мене нема препреке. Након операције доброћудног
тумора, брзо сам се вратила својим спортским обавезама. Одбојка је мотив који ме води
и покреће, и даје ми снаге да победим и најтеже животне недаће,
објашњава Милена посебно наглашавајући да тренирајући
одбојку, она не вежба само своје тело већ јача и свој дух.
Заједно гледају и не пропуштају све одбојкашке утакмице и
ватрени су навијачи наше репрезентације. Посебну пажњу им
привлаче добри смеч ударци, који је и омиљени ударац свих
сестара Радоњић. Српске одбојкашице су за њих узори, међутим
ове сестре ипак за свог највећег одбојкашког идола наводе свог и
тренера ОК „Топличанина“ Братислава Ђурића.
Ове четири сестре пружају подршка једна другој на тренинзима
али и на утакмицама, како саветима, тако и срчаним навијањима.
Оне кажу да је одбојка допринела још јачој сестринској
повезаности, јер су тренирајући колективни спорт научиле да су
непобедиве, када су јак тим. Зато је њихов савет свим девојчицама
и дечацима да се баве спортом.
За све то заслужни њихови мама Драгана и тата Мирко, који
су их нагoварaли да тренирају и који су их храбрили, када су
оне посустајале. Мама их је све као мале водила на тренинге,
а тата редовно присуствује њиховим утакмицама и њихов је
најватренији навијач.
Иначе, спортске игре младих највећа
су спортска манифестација за децу и
омладину на овим просторима, чији
је основни циљ промоција здравог
начина живота и пријатељства.
Основцима и средњошколцима
омогућeно је потпуно бесплатно
учествовање у такмичењима, у
десет спортских дисциплина – мали
фудбал, одбојка на песку, улични
баскет, рукомет, одбојка, игра
између две ватре, стони тенис, тенис,
атлетика и шах.
Циљ Спортских игара младих је окупљање што већег броја деце
и младих како би они на којима свет остаје, дружењем кроз
спорт и забаву, заједно са младима из региона развијали своје
друштвене вредности чиме би избегли бреме данашњице која у
великој мери има негативни тренд дроге и насиља.

Прокупачка „Бока“ стартовала силовито
Клуб малог фудбала Прокупље, или како их навијачи зову прокупачка „Бока Јуниорс“, са две победе
стартовала је у овогодишњем првенству Треће футсал лиге Исток. На старту савладан је Пирот са
2:1, а минулог викенда остварена је победа у Зајечару над КМФ Тимок резултатом 9:5. Озбиљно се
кренуло у сезону, а сви у клубу истичу да је циљ пласман у виши ранг.
-Довели смо неколико појачања и оформили екипу која је склоп младости и искуства. Имамо искусне играче који су играли највиши
ранг такмичења и они су костур тима. Ту мислим на Данила Лутовца и на легенду клуба Мирослава Шиљу Марковића, који и даље
феноменално барата лоптом и не жели да окачи патике о клин, каже Ненад Стефановић голман клуба и човек који
се налази на челу Управе.
Као и до сада, у клубу влада одлична атмосфера, игра се из љубави према клубу и граду. КМФ
Прокупље је увек на трибинама имао велику подршку која сада због пандемије изостаје.
-Жао нам је што због тренутне ситуације морамо да играмо без публике. То је велики хендикеп за нас јер нам је публика увек давала снагу и мотив више. Надамо се да ће све брзо проћи
и да ћемо поново заједно уживати, борити се и славити нове победе. До тада морамо сами. Окрећемо се утакмици у понедељак против екипе из Бујановца где очекујемо нову победу,
истакао је Стефановић.

