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У част имендана града и градске славе Свети Прокопије, у прокупачком 
Дому културе одржана је свечана академија, на којој су традиционално 
додељене Плакета Свети Прокопије и похвалнице ...
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заједништво Биће уклоњено 20

дивљих сметлишта

У славској литији учествовало неколико хиљада Прокупчана

Молитва за здравље људи
и напредак града

Празнична литургија поводом градске славе Свети Прокопије

Град љубави, напретка и добрих људи

Концерт Алена Исламовића и ватромет 
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Захвалница Савета Европе прокупачкој локалној самоуправи

За унапређење у области управљања људским ресурсима
5. јула 2022.

Град Прокупље је од Савета 
Европе добио захвалницу за 
активно учествовање у заједничком 
програму Европске уније и Савета 
Европе, под називом „Управљање 
људским ресурсима у локалној 
самоуправи – фаза 2”.

Заједнички Програм Европске 
уније и Савета Европе „Управљање 
људским ресурсима у локалној 
самоуправи – фаза 2” спроводи 
Савет Европе у сарадњи са Мини-
старством државне управе и ло-
калне самоуправе и Сталном 
конференцијом градова и општина.

Са циљем да унапреде органи-
зацију рада запослених као и 
њихове компетенције за рад, 
представници прокупачке локалне 
самоуправе, недавно су учествов-
али на тродневном сусрету у 
Аранђеловцу, са колегама из 
других јединица локалних самоу-
права, које су такође део овог 
програма.

Том приликом је оцењено да су 
направљени значајни кораци у 50 
локалних самоуправа које су 
добиле тзв „пакете подршке“ кроз 
овај Програм, и да је њихово 
искуство драгоцено и за остале 
општине у Србији. Међу њима се 
налази и прокупачка локална 
самоуправа.

Д а  су  „ п а ке т и  п од р ш ке “ 
допринели успешној имплеме-
нтацији Програма, потврђује и 
повећан индекс учинка у области 
управљања људским ресурсима за 
2 0  п р о ц е н а т а  у  л о к а л н и м 
самоуправама, које су учествовале 
у раду овог програма.

-Резултати општина, које су 
биле део „пакета  подршке“, 
значајно су бољи у односу на оне 
које нису добиле подршку кроз наш 
Програм. То се види кроз њихов 
рад, кроз функције оцењивања, 
планирања посебних програма 
стручног усавршавања, планирања 
обука за своје колеге, прављења 
кадровских планова. Напредак се 
види на терену и осећа у њиховом 
раду, оценио је менаџер програма 
Александар Јовановић.

Како је истакнуто, заједнички 
напор свих партнера у овом 
програму јесте да се управљање 
људским ресурсима у Србији 
модернизује у складу са вредно-
стима и стандардима, који постоје у 
земљама Европске уније.

Ово је свакако била и прилика 
да колеге размене искуства у 
досадашњим активностима у 
увођењу функције управљања 
људским ресурсима у локалној 
самоуправи, на шта су локалне 
самоуправе обавезне од доношења 
Закона о запосленима у аутоно-

Биће уклоњено 20 дивљих сметлишта

У Прокупљу је почела реализа-

ција пројекта „Одлагање и укла-

њање нелегалног отпада 2022“ 

вредног 2.378.700 који је подржало 

Министарство за заштиту животне 

средине Републике Србије.

Тако ће поменуто министарство 

у реализацији тог пројекта учество-

вати са 1.902.960 динара, а Град 

Прокупље са 475.740 динара.

Пројектом је предвиђено уклањање 

20 дивљих сметлишта углавном на 

сеоском подручју Прокупља.

Како је истакао Дејан Тонић 

члан прокупачког Градског већа 

пројекат ће бити реализован у 

сарадњи са прокупачким ЈКП 

„Хамеум“.

-Веома је важно да смо ушли у 

програм и кренули са уклањањем 

дивљих сметлишта на нашем 

подручју јер је то представљало 

велики проблем који мора да се 

реши, казао је Тонић и додао да на 

ширем подручју града Прокупља 

постоји много више од 20 дивљих 

сметлишта и да ће сва она у 

догледно време бити уклоњена.

-Одговорни у Граду заузели су став 

да се средства за уклањање дивљих 

сметлишта морају обезбедити и да 

се сметлишта уклањају постепено у 

Упоредо са акцијом уклањања 

дивљих сметлишта у сарадњи са 

предузећем „Пор Вернер и Вебер“ 

биће постављени контејнери и 

канте за смеће у свим сеоским 

срединама, одакле ће их поменуто 

предузеће редовно односити као 

што то чини из града Прокупља.

-Овим смо испунили захтеве 

мештана прокупачких села који су 

тражили да се из места у којима 

живе такође организовано односи 

смеће и на тај начин се сачува 

здрава животна околина, рекао је 

члан Градског већа Владица 

Младеновић.

складу са финансијским могућно-

стима, као и да ће та акција трајати 

све док и последње дивље сметли-

ште не буде уклоњено, истакао је 

Дејан Тонић.

У Прокупљу је почела реализација пројекта „Одлагање и уклањање нелегалног отпада 2022”

мним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе из 2016. 
године.

У Акционом плану за спрово-
ђење Стратегије реформе јавне 
управе у Републици Србији за 
период од 2021. до 2025. године, 
предвиђене су активности које се 
одно се на развијање оквира 
компетенција за запослене у 
органима аутономних покрајина и 
јединицама локалне самоуправе.

Компетенције представљају 
скуп знања, вештина, особина, 
ст авова  и  спо собно сти  ко је 
службеник  по с еду је ,  а  ко ји 
обликују његово понашање и воде 

ка постизању очекиване радне 
успешности на радном месту. 
Увођење оквира компетенција за 
локалне службенике ће, управо, 
бити у фокусу Програма „Управља-
ње људским ресурсима у локалној 
самоуправи – фаза 2“ у наредном 
периоду.

Овој тродневној радионици у 
Аранђеловцу, присуствовали су и 
представници Министарства држа-
вне управе и локалне самоуправе, 
Националне академије за јавну 
управу, Сталне конференције 
градова и општина и представници 
из 31 локалне самоуправе, које су 
укључене у програм.
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Уз помоћ влада Немачке и Јапана 

У Прокупљу отворен центар за миграције
14. јула 2022.

У Прокупљу је отворен ромски 

Центар за миграције у чије 

опремање су заједничка средства у 

износу од 107.000 евра уложиле 

Влада Немачке путем Друштва за 

међународну сарадњу (ГИЗ) и 

Влада Јапана.

Отварању центра присуство-

вали су представници амбасаде 

Јапана у Београду,  Немачке 

организације ГИЗ, представници 

Министарства за рад запошља-

вање, социјална и борачка питања 

Републике Србије, Министарства 

за људска и мањинска права, 

представници Националног савета 

Рома,  народни по сланик из 

Топлице др Дарко Лакетић, 

градоначелник Прокупља Милан 

Аранђеловић,  представници 

Националне службе за запошља-

вање у Прокупљу и представници 

ромских удружења и организација.

Поздрављајући госте градона-

челник Прокупља Милан Аранђе-

ловић је захвалио донаторима 

владама Јапана и Немачке на 

свесрдној новчаној помоћи која је 

омогућила реновирање зграде 

Ромског центра у Прокупљу.

Он је нагласио да ће то значити 

много у области реадмисије, 

повратницима из западне Европе, 

пре свега ромске националности 

али омогућити дружење и све 

друге просветне и културне 

активности Рома.

Градоначелник Аранђеловић је 

рекао да се ради о Центру за 

едукацију који користе Роми већ 

годинама али да се у њега стално 

улаже па сваким даном изгледа све 

лепше.

Према његовим речима у 

Прокупљу живи 4.100 Рома што 

чини 10 одсто становништва.

-Роми су наша браћа и ми ћемо се и 

у наредном периоду трудити да 

што више допринесемо унапре-

ђењу њиховог живота, улажући у 

њихов стандард и објекте од 

животне важности, истакао је 

градоначелник Прокупља Милан 

Аранђеловић.

Амбасадор Јапана у Београду 

Такахико Кацумата је рекао да су 

за реализацију тог пројекта имали 

велику подршку Владе Немачке и 

на томе им захвалио као и свима 

који преузимају активну улогу на 

унапређењу живота људи у јужном 

делу Србије.

-Овај пројекат је резултат 

споразума који је постигнут 

између Немачке и Јапана на 

Самиту 2019. године, као тежња 

обе земље ка стабилизацији 

ситуације на Балкану, укључујући 

и Републику Србију, рекао је 

Кацумата, истичући да је срећан 

сада када види са каквим успехом 

је тај пројекат реализован.

Он је нагласио да је у поменути 

центар Влада Јапана уложила 

половину средстава односно 

50.000 евра и нагласио да је од 

1999. године Влада Јапана у 

Србији подржала 247 пројекта, 

углавном у области здравства и 

3ТОПЛИЧКЕ НОВИНЕАКТУЕЛНОЈУЛ 2022

М.М.

образовања у свим локалним 

заједницама и да је овај данашњи 

пројекат, конкретно пето улагање 

Јапана у Прокупље.

-Влада Јапана ће наставити да 

помаже у  развоју  локалних 

заједница у циљу смањивања 

разлика између великих градова и 

малих средина како би сви људи у 

Србији имали подједнаке услове за 

живот и рад, казао је амбасадор 

Ј ап а н а  Та ка х и ко  Ка ц ум ат а 

истичући да Јапан и Србија ове 

године обележавају 140 година 

успешне и пријатељске сарадње.

Присутнима се обратио и шеф 

Развојног одељења амбасаде 

Немачке у Србији Кристијан 

Шилинг који је рекао да се 

сарадња Немачке и Србије односи 

пре свега на стварање бољих 

услова живота и рада грађана 

Србије што се на датом примеру 

може и видети.

– Због великих миграција 

врати у своје земље али то онда 

представља низ проблема за 

локалне заједнице, па је ту по-

требна помоћ организација као 

што су Министарства за људска и 

мањинска права и социјалу. Наша 

Влада је уложила више од 150 

милиона евра широм света како би 

помогла радницима повратницима 

из Немачке у њихове земље. У 

Србији је на тај начин помогнуто 

135.000 људи, да нађу ново 

запослење или да нађу неко друго 

економско дугорочно решење, 

рекао је Кристијан Шилинг.

Председник Националног 

савета Рома у Србији Далибор 

Никић је захвалио донаторима на 

улагању у објекат који ће бити од 

великог значаја за реинтеграцију 

Рома који долазе из иностранства. 

Он је нагласио да 56 одсто од 

укупног броја повратника у Србију 

из иностранства чине Роми.

Никић је рекао да Роми у Про-

људи, које се последњих година 

дешавају у свету од велике је 

важности да се свима онима који 

се нађу у тој ситуацији на најбољи 

могући начин помогне. То се 

односи и на оне грађане Србије 

који се из Немачке враћају и 

покушавајући да  се  поново  

интегришу у Србији, а нарочито се 

то односи на оне из сиромашних и 

малих средина као сто су места у 

Топличком округу. Имамо податке 

да је за грађане из јужне Србије 

Немачка доминантна земља када је 

тражење азила у питању и да 80 

одсто свих људи који напусте 

Србију жели да се настани у 

Немачкој.

Такође имамо податак да се од 

80 одсто тражилаца азила, 60 одсто 

купљу имају јако добру сарадњу са 

локалном самоуправом захваљу-

јући чему су овде значајно 

побољшани услови за живот Рома.

О доброј сарадњи локалне 

самоуправе и ромских удружења 

говорио је председник Удружења 

Друштво Рома Прокупље Дејан 

Живковић који је нагласио да се 

захваљујући пажњи коју локална 

самоуправа поклања овој за-

једници живот Рома у Прокупљу 

знатно поправио.

Он је захвалио локалној власти 

која им је на коришћење дала 

објекат у коме је смештен Центар 

за миграције.

Нинослав Јовановић државни 

секретар у Министарству за љу-

дска и мањинска права Републике 

Србије је рекао да је евидентна 

помоћ и подршка Немачке и Јапана 

социјално угроженим катего-

ријама у Србији, а сада помажу и 

оним групама које се налазе у 

тешком положају као повратници 

из иностранства који практично у 

својој земљи започињу живот из 

почетка.

Државна секретарка у Мини-

старству за рад и запошљавање, 

социјална и борачка питања 

Републике Србије Стана Божовић 

која је истакла да се ради о веома 

важном пројекту који ће пружити 

велику подршку онима који су 

радили у иностранству, а сада им је 

потребна помоћ државе. Она је 

захвалила донаторима јер су 

заправо пружили помоћ сваком 

човеку појединачно.

Божовић је нагласила да се на 

евиденцији Службе за запошља-

вање у Прокупљу тренутно налази 

677 незапослених Рома, а да је њих 

237 прошле године добило посао 

кроз активне мере запошљавања, 

од почетка ове године посао је 

добило њих 155.

Такође је навела да је то 

министарство за ову годину 

определило 500 милиона динара за 

помоћ и социјалну заштиту 

становниства у Србији.

Свеченост у част отварања До-

ма за миграције увеличали су 

наступом полазници Музичке 

школе Корнелије Станковић у 

Прокупљу. Они су извели приго-

дан музички програм на хармони-

ци, кларинету и гитари.



Држава подржала нових 14 пројеката прокупачких установа културе

За боље услове рада и стварања
1. јула 2022

Прокупачке установе културе 

за ову, 2022. годину, добиле су 

финансијску подршку за реализа-

цију 14 пројеката, 13 је подржало 

Министарство културе и инфо-

рмисања Владе Републике Србије 

са 10.366.000 динара, а један Ми-

нистарство туризма са 15.000.000 

динара.

Сви пројекти су, како је навела 

већница за културу Града Проку-

пља Милица Ерић од изузетне 

важности за саме установе и њене 

запослене, али и сам град и 

Прокупчане.

- Ув е к  м и  п р ед с т а в љ а њ е 

оваквих заједничких резултата 

запослених у установама културе, 

чини неизмерно задовољство. 

Велики је успех сваке године бити 

међу онима који редовно добијају 

средства као подршку за организа-

цију  различитих културних 

активности у нашем граду. То 

доказује да оно што раде наше 

установе културе јесте вредно и 

важно и због тога годинама уназад 

финансијска подршка не изостаје. 

Надам се да ће тако бити и убудуће, 

јер увек има и може још много тога 

да се осмисли и успешно реа-

лизује, рекла је градски већник 

Милица Ерић и овим путем се 

захвалила поменутим министа-

рствима што су још једном 

препознали колико култура и оно 

што је чини значи нашем граду.

Тако је Народна библиотека 

„Раде Драинац“ у 2022. години 

добила суфинансирање Министа-

рства културе и информисања 

владе РС за четири пројекта у 

укупном износу од 1.450.000 

динара. Она ће бити употребљена 

за побољшање информационо 

технолошких ресурса Библиотеке 

у износу од 800.000 динара. Уз 

средства, која ова установа има и 

из буџета Града Прокупља, за ове 

намене (200.000 динара) са укупно 

1.000.000 динара замениће се 

дотрајала опрема и проблем 

сигурног складиштења података. 

Књижевна манифестација „Дра-

инчеви сусрети песника“, као 

најстарија манифестација, која се 

одржава од 1966. године и од 

великог је значаја за град Проку-

пље, подржана је са 150.000 

динара, док је буџетом Града 

предвиђено 1.320.000 динара. 

Лектирићи екс Ју фест је фестивал 

дечијих и омладинских драмских 

позоришта и подржан је са 250.000 

динара, а са исто толико новца 

издвојено је и за финансирање 

матичних функција Библиотеке.

-Захваљујемо се Министарству 

културе и информисања за по-

дршку при реализацији пројеката 

и Граду Прокупљу, који финанси-

јски и логистички подржава 

активности Библиотеке у оствари-

вању њене културне мисије на 

Л.С.
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територији Топличког управног 

округа. Та подршка нам је више-

струко значајна, јер доприноси 

афирмисању топличке културе у 

националним оквирима и сведочи 

о значају и квалитету програма, јер 

их је као важне за локалну и 

националну културу препознало и 

само Министарство, рекао је в.д. 

директора Народне библиотеке 

„Раде Драинац“ Драган Огња-

новић.

Прокупачки Дом културе 

„Радивој Увалић Бата“ је од 

Министарства културе и инфо-

рмисања добио средства за реа-

лизацију два пројекта у 2022. 

години.

-То су пројекти који имају 

континуитет у суфинансирању. 

Ивањданска ликовна колонија је 

подржана са 140.000 динара, а 

штампање часописа „Ток“ са 

150.000 динара. Радујемо се 

подршци и томе да је министа-

рство препознало колико је важан 

континуитет у трајању једне 

овакве сликарске манифестације и 

објављивању часописа. Велику 

захвалност наравно дугујемо и 

локалној самоуправи, која такође 

има разумевања и подржава Дом 

културе у овим и свим другим 

пројектима, учествујући у фина-

нсирању истих, истакао је Предраг 

Славковић.

Народни музеј Топлице је овај 

пут добио финансијску подршку за 

шест пројеката, који су како је 

навео в.д. директор у овој уста-

нови Драган Поповић, веома 

важни за даљи наставак издава-

Топлице Милан Стојановић је 

навео да је ова установа и у овој 

години учествовала на конурсима 

које расписује Министарство 

културе и од њега добила средства 

у износу од 1.200.000 динара.

-Овим средствима ћемо на-

ставити набавку и опремање депоа 

у Архиву савременим полицама за 

смештај архивске грађе, при чему 

ћемо повећати смештајне капаци-

тете. Вредност целог пројекта је 

5.900.000 динара, али ће остатак 

новца обезбедити локална самоу-

права, која је и до сада помагала 

рад наше установе, нагласио је 

Стојановић.

Пројекат који је подржало 

Министарство туризма Владе 

Републике Србије са 15.000.000 

динара биће нешто што је дуго 

планирано и очекивано и у чему ће 

уживати сви Прокупчани, њихови 

гости и туристи.

-Реч је о пројекту за изградњу 

монтажно-демонтажне позорнице 

на Хисару, где ће се у летњем 

периоду одвијати читав културни 

живот нашег града. Како Хисар 

сви наши суграђани воле и радо га 

обилазе, сигурна сам да ће за све 

њих ова позорница бити важно 

место окупљања, где ће са својим 

пријатељима делити пријатне 

тренутке у гледању различитих 

културних садржаја, Такође желим 

да вас упознам са одлуком Владе 

РС, којом су објекат површине 109 

м2 и земљиште површине 37,69 

ари у Плочнику, дати у власништво 

граду Прокупљу ради даљег 

у н ап р е ђ е њ а ,  и с т р а ж и ва њ а , 

очувања и промоције богатог 

културног наслеђа нашег краја, 

нагласила је већница за културу 

Града Прокупља Милица Ерић.

Она је подвукла да ће округли 

јубилеји историјских датума који 

се обележавају у Топлици, бити 

организовани на државном нивоу. 

Тако ће већ у октобру ове године у 

Прокупљу бити обележена 110-та 

годишњица од мобилизације 

Гвозденог пука, обзиром да је тај 

догађај од великог значаја за 

неговање традиције ослободи-

лачких ратова Србије.

штва, истраживања и свеобу-

хватну културу Прокупља.

-Подржани су пројекти који се 

односе на набавку рачунарске и 

електронске опреме са 300.000 

динара, суфинансирање пројекта 

„Уређење и  опремање хола 

Музеја“ са 1.000.000, суфинанси-

рање пројекта „Уметност ста-

кларства у Прокупљу“ такође са 

1.000.000 динара. Суфинансирање 

пројекта „110 година од мобили-

зације Гвозденог пука у ослободи-

лачким ратовима Србије 1912 – 

1 9 1 8 .  год и н е “  у  и з н о су  од 

3.026.000, Е-успоме@ завичаја 

мог са 800.000 динара и археоло-

шка истраживања комплекса 

Хисар у Прокупљу са 1.300.000 

динара. Укупна средства која ће 

бити употребљена за реализацију 

ових пројеката износе 7.426.000 

динара, истакао је Поповић.

Директор Историјског архива 



У славској литији у част „Светог Прокопија“ учествовало неколико хиљада Прокупчана

Молитва за здравље људи и напредак града
21. јула 2022.

Уочи градске славе Свети Про-
копије која се обележава 21. јула у 
цркви која носи име тог свеца 
заштитника Прокупља, викарни 
епископ хвостански Господин Јустин 
са свештенством прокупачке цркве 
одржао је празничну вечерњу службу, 
а након тога предводио и црквено 
народну литију кроз град у којој је 
уче ствовало  неколико хиљада 
Прокупчана.

Уз црквена звона, мирис тамјана и 
уз песму „Господи помилуј“ улицама 
Прокупља прошла је литија и пронета 
икона  Светог  великомученика 

нског округа у Војводини.

У свенародној  литији кроз 
Прокупље у народним ношњама 
прошли су и чланови културно 
у м е т н и ч к о г  д р у ш т в а  ( К УД ) 
„Абрашевић“, чланови фолклорног 
ансамбла „Топлица“ из Прокупља, као 
и гости из Македоније КУД Искра из 
Куманова.

Епископ Јустин се након за-
вршетка литије обратио грађанима у 
порти цркве Свети Прокопије.
-Имам посебну част да се по пизиву 
епископа Арсенија, а по благослову 
српског патријарха Господина По-
рфирија, чији сам викарни епископ, 
нађем вечерас у овоме дивном граду 

везу са Богом, кроз коју треба Бога 
славит, Богу благодарити и тражити 
његову милост.

-Важно је да никада не забо-
равимо своје корене и због тога је 
свака слава тренутак укрштања 
прошлости, садашњости и будућно-
сти, нагласио је Јустин и додао да се 
т р е б а  з ап и т ат и  ко ј и  су  н а ш и 
приоритети данас и да ли ће нам они 
омогућити да наша деца у будућности  
живе добро и у добром свету.
-Само за народ који изнедри свете и 
велике људе може да се каже да је 
постојао и да постоји, ни једна друга 
вредност у овом свету не може се са 

живимо боље, да радимо и зарађујемо 
више, да наша деца имају више, али 
никад не треба да се претворимо 
машину и треба се увек определити за 
вечне и непролазне вредности као 
што су љубав, милосрђе и човечност, 
по цену и да имамо мање и да не 
будемо богати, истакао је Јустин.
-Управо то нам данас поручује са 
удаљености од 17 векова Свети 
Прокопије који се звао Неаније и био 
војвода римски, пострадао године 
304., који је говорио другим језиком, 
долазио из другог света са другачијим 
али је својом љубављу за човека у 
Христу заслужио да га и после толико 

тим упоредити, подвукао је епископ 
Јустин.

Он је додао да треба добро 
проверити систем вредности који је 
данас искривљен и пољуљан и 
запитао се да ли су праве вредности 
оно што данас покушавају да нам под 
том формом продају са свих страна, 
као европску културу људска права и 
демократију као форму без садржаја и 
смисла.

-Права вредност  је у Христу који 
је једини кадар и способан да победи 
највећег непријатеља рода људскога – 
смрт, и то је наш одговор на све то што 
нам се нуди са друге стране и што је 
пропадљиво и кварљиво, нагласио је 
епископ Јустин. Треба да се боримо да 

векова славимо, а многи други који су 
мислили да су моћни то нису и заувек 
су и без трага нестали са лица земље и 
из колективног памћења, истакао је 
епископ Јустин.

-Љубите Христа и ближњега 
свога као самога себе и нек вам та 
љубав буде највећи закон јер онај који 
воли Бога и људе може једино за себе 
да каже да је православни Христов 
човек и на тај начин сличан Христу, 
Светом Прокопију и другим свецима 
који су тако били слични нама и били 
људи од крви и меса баш као и ми, 
завршио је своју славску беседу пред 
црквом Светог Прокопија у Проку-
пљу викарни епископ  хвостански 
Господин Јустин.

Поред многобројних грађана у 
литији су учествовали и предста-
вници Града, градоначелник Проку-
пља Милан Аранђеловић,  предсе-
дник Скупштине Града Дејан Лазић, 
чланови Градског већа, представници 
прокупачких установа, предузећа и 
организација, као и гости из францу-
ског града Епона, градоначелник Ги 
Милер, помоћник градоначелника 
Ивица Јовић са сарадницима и 
представници Богатића из Мачва-

Прокопија коју су, у част ратника и 
војсковође Светог Прокопија, носили 
припадници Војске Србије и Поли-
цијске управе у Прокупљу.

међу вама дивним становницима 
његовим, рекао је Господин Јустин.
Он је Прокупчанима честитао славу и 
пренео поздраве и славску честитку 
српског патријарха Порфирија као и 
честитку епископа нишког Арсенија.
-Окупили смо се данас да прославимо 
славу онога по коме је овај град добио 
име, Светог великомученика Проко-
пија, а славе су тренуци радости и 
среће, а реч срећа долази од словенске 
речи срести се и ето хвала Богу ми смо 
се срели данас живи и здрави у миру и 
на томе и много чему другоме морамо 
бити благодарни Богу, рекао је Јустин.
Он је подсетио да је молитва та кроз 
коју треба свакодневно успостављати 

М.М.
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Поводом Светог Прокопија на прокоповданској академији уручена највећа признања Града Прокупља

Заједно градимо веру, љубав, заједништво
21. јула 2022.

У част имендана града и гра-
дске славе Свети Прокопије, у 
п р о ку п ач ком  Д ому  кул ту р е 
одржана је свечана академија, на 
којој су традиционално додељене 
Плакета Свети Прокопије и похва-
лнице најзаслужнијим поједи-
нцима и установама, који су својим 
знањем, залагањем и трудом, 

допринели напретку нашег града. 
Тако су Плакету „Свети Проко-
пије“, ове године добили кома-
ндант Копнене војске Србије 
генерал потпуковник Милосав 
Симовић и државна секретарка у 
Министарству просвете науке и 

ангажовање заслужује поштовање 
свих нас.

-У протеклих седам дана на 
славским свечаностима окупљали 
смо се на духовним, културним и 
спортским манифестацијама у част 
Светог Прокопија, да на достојан 
начин обележимо његово име. 
Овде у подножју куле Југовића, у 
колевци  Милана  Топлице  и 
Косанчић Ивана и родној груди 
многих јунака са срцем Обилића, 
ми градимо своју будућност 
чувајући своју прошлост и увек 
крочимо  путем  ко ји  нам  ј е 
утемељио наш светац заштитник 
Свети Прокопије .  То је  пут 
одрицања и љубави који нас води 
ка Христу Богу. То је наш хри-
шћански и светосавски пут, који 
нас уједињује и снажи на путу до 
наших победа, рекао је градона-
челник Прокупља Милан Аранђе-
ловић поздрављајући госте на 
прокоповданској академији у Дому 
културе.

Он је истакао да оно што треба 
још јаче да нас уједини јесте 
изградња цркве Светог Ђорђа.

– На ово су нас обавезали наши 
преци, код којих се идеја и родила и 

који су у срцу, цео век, носили 
жељу да Прокупље добије још 
једну цркву. Подизање храма је 
наш позив и обавеза, јер градећи 
храм градимо веру, љубав, заједни-
штво. Градећи храм ми истраја-
вамо на једином исправном путу, 
који сви Срби морају следити, путу 
светосавском, који нас је водио 
само до победа, благодети и вери. 
То је начин да дамо себе за 
будућност наше деце, истакао је 
градоначелник Аранђеловић.

На добродошлици и госто-
примству, у овим празничним 
данима, градоначелнику Проку-
пља Милану Аранђеловићу, али и 
свим Прокупчанима, захвалио се 
градоначелник града Епона Ги 
Милер. Он је истакао да се увек 
радује доласку у Прокупље и да је 
почаствован тиме да може да 
присуствује обележавању великог 
празника  свих  Прокупчана , 
градске славе Свети Прокопије.

-Веома је битно да посре-
довањем и пријатељством наших 
побратимљених општина, ре-
ализујемо што више сусрета. Стога 
предлажем да у 2023. и 2024. 
години реализујемо нове програме 

технолошког развоја Републике 
Србије, Маријана Дукић-Мија-
товић.

Овогодишње Похвалнице 
„Свети Прокопије“ припале су 
Музичкој  школи „Корнелије 
Ст а н ко в и ћ “ ,  П р ед ш кол с ко ј 
установи „Невен“ и Рукометном 
клубу „Топличанин“.

На почетку свечане академије 
градоначелник Прокупља Милан 
Аранђеловић је поздравио прису-

секретар Сталне конференције 
г р а д о ва  и  о п ш т и н а  Н и кол а 
Тарбука, пријатељи из Епона и 
Богатића и бројни Прокупчани.

Обраћајући се присутнима, 
градоначелник Аранђеловић је 
на јпре  упутио на јсрдачније 
честитке добитницима највећег 
признања са именом Светог 
Прокопија, који су предано и 
вредно радили за целу нашу 
заједницу, рекавши да њихов рад и 

представници Српске православне 
цркве, Војске Србије и Полиције, 
народни посланик из Топлице др 
Дарко Лакетић, начелник То-
пличког управног округа Златан 
Миљковић, председник Скупшти-
не града Дејан Лазић, генерални 

тне госте, међу којима су били, 
Његово Преосвештенство викарни 
Епископ хвостански Јустин, 
добитници престижног признања 
са именом Светог Прокопија, 
заменик команданта Копнене 
војске Србије Слађан Стаменко-
вић, командант 3. бригаде Копнене 
војске пуковник Драган Антић, 
представник Министарства уну-
трашњих послова Раде Рајковић, 
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културне размене између наших 
градова, како бисмо се већ у 2024. 
години усредсредили на орга-
низацију Олимпијаде у Епону, 
узимајући у обзир одржавање 
Олимпијских игара у Паризу. Зато 
предлажем да искористимо наш 
боравак и да заједно радимо на 
овим пројектима, који би се могли 
реализовати током празника 
Светог Јована и Светог Прокопија, 
истакао је градоначелник Епона Ги 
Милер.

Његово Преосвештенство 
викарни Епископ хвостански 
Јустин је присутнима на академији, 
али и свим Прокупчанима пренео 
благослове и поздраве Његове 
светости Патријарха српског 
Порфирија, под чијим благословом 
је, како каже дошао у наш град.

-Дошао сам данас да будем са 

Л.С.

вама поводом важног датума, да 
заједно у радости и миру просла-
вимо овај празник у граду Проку-
пљу, чије само име много говори. 
Због тога што је, бити повезан са 
неким као што је то био Свети 
Прокопије, велика одговорност, 
која позива на сталну будност и на 
стално преиспитивање и стални 
рад на себи. Само на тај начин 
уствари можемо опстати и унапре-
дити средину у којој живимо, 
свакако повезани пре свега љуба-
вљу, поштовањем и хришћанским 
вредностима. Свети Прокопије нас 
позива на то да живимо живот и да 
га сведочимо, као сваки онај који је 
дао свој живот за нешто узвишено. 
Ми хришћани, а то је оно што нас 
чини моћнима и несаломивима, 
упркос свим искушењима, знамо 
да чак, иако изгубимо овај живот, 
ништа не губимо јер је Бог, онима 
који га воле и сведоче у животу 
обећао вечни живот. То нам 
потврђује и Свети Прокопије и 
његово име, које се већ 16 векова 
слави и спомиње и окупља нас 
сваке године овде у граду са 
његовим именом, нагласио је 
Епископ хвостански Јустин.

ментарним непогодама. Он је 
познат широј јавности као велики 
родољуб и хуманиста, прави 
војник,  одан свом народу и 
домовини, велики поштовалац 
српске историје и традиције.

Плакету са именом Светог 
Прокопија, ове године добила је и 
државна секретарка Маријана 
Дукић-Мијатовић,  за велико 
залагање и допринос приликом 
оснивања Топличке академије 
струковних студија ,  чије  ће 
седиште бити у Прокупљу. Ова 
в и с о ко ш ко л с к а  о б р а з о в н а 
установа биће од великог значаја за 
образовање младих у Прокупљу и 
читавом Топличком крају.

-Велика је част и задовољство 
бити данас овде у Прокупљу и на 
овом месту, а посебно имати 
прилику да се обратим у име свих 
добитника ове престижне награде, 
која се додељује онима које сте ви 
препознали као заслужне за ваш 
град, који ви толико волите. Нама је 
онда још емотивније да добијемо 
од вас ту награду, јер сте нас ви 
својим срцем одабрали. Данас на 
овај дан, то нас обавезује да 

поштујемо ову награду, али и 
урадимо више убудуће, од онога 
што смо урадили до сада. Увидели 
смо  да  ј е  овде  заист а  била 
неопходна Топличка академија и да 
је то срце високог образовања 
потребно баш овде. У савремено 
време и тог тзв. дуалног образо-
вања, које се често помиње, није 
ништа друго него најбољи спој 
привреде и образовања, највећа 
пречица до посла, односно стру-
ковне студије, на којима се школују 
они који ће бити струковни 
инжењери и они који ће бити у срцу 
сваког производног и привредног 
система. Знамо да када таква 
образовна институција постоји у 
неком граду, и она му даје и 
будућност, јер само млади и обра-
зовани људи су будућност Србије. 
Влада Републике Србије је пре-
познала да само на тај начин 
можемо да покренемо и нашу 
привреду, да ухватимо корак са 
свим глобалним трендовима и да 
наши научници, стану раме уз раме 

товић.

Како је истакнуто на академији, 
ова престижна и највећа признања 
отишла су у праве руке најзаслу-
жнијим појединцима и установама 
за свесрдну помоћ и допринос у 
афирмацији и напретку града 
Прокупља.

Похвалница Свети Прокопије 
припала је  Музичкој  школи 
„Корнелије Станковић“ која негује 
врсне музичке таленте, освајаче 66 
овогодишњих награда на репу-
бличким и међународним такми-
чењима, од којих је 36 за освојено 
прво место.

Предшколска установа „Не-
вен“ добила је Похвалницу „Свети 
Прокопије“ за изузетан хумани-
тарни рад, који се огледа у прику-
пљању новчаних средстава за 
лечење болесне деце. Похвалницу 
„Свети Прокопије“ добио је и 
прокупачки Рукометни клуб 
„Топличанин“ за велики спортски 
успех и историјски улазак у Супер 
лигу Србије.

са светким научницима, да се 
ухватимо у коштац са  свим 
изазовима, који тренутно постоје у 
свету. Од Топличке академије 
очекујемо да изнедри успешне 
младе људе са новим и квалите-
тним идејама, који ће овде живети 
и стварати своје породице, нагла-
сила је Маријана Дукић Мија-

У културно уметничком про-
граму на академији учествовао је 
хор Цркве „Светог Прокопија“, 
глумац Позоришта из Алексинца 
са монологом Милоша Обрено-
вића и прокупачки кантаутор Коста 
Јовановић, који је извео песму о 
Светом Прокопију, коју је сам 
компоновао.

Плакете и похвалнице доби-
тницима је уручио Његово Пре-
освештенство викарни Епископ 
хвостански Јустин, а у име до-
битника се захвалила државна 
секретарка  у  Министарству 
просвете науке и технолошког 
развоја Републике Србије Мари-
јана Дукић Мијатовић. У име кома-
нданта Копнене војске Србије 
генерал потпуковника Милосава 
Симовића,  Плакету „Светог 
Прокопија“ примио је његов 
заменик Слађан Стаменковић.

Генерал Милосав Симовић је у 
више наврата показао приврже-
ност народу Топлице, организу-
јући помоћ припадника Војске 
Србије у различитим кризним 
ситуацијама, приликом спасавања 
људи и њихове имовине у попла-
вама, пожарима и другим еле-
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Концерт Алена Исламовића и ватромет 

Величанствена славска завршница
21. јула 2022.

Вишедневна прослава градске 
славе „Свети Прокопије“ завршена 
је концертом Алена Исламовића, 
наступом фолклорних ансамбала и 
балетских група, као и велича-
нственим славским ватрометом у 
поноћ.

Концерту који је одржан на 
прокупачком централном „Тргу 

Топличких  јунака“ присуствовало 
је око 3.000 људи, углавном младих 
из Прокупља и околних места, који 
су са одушевљењем пропратили 
наступ Исламовића, који је кроз 
музички репертоар у непрекидном 
трајању од два сата,  провео 
публику кроз музичко раздобље од 
готово 40 година и подсетио на 

„Тргу Топличких јунака“ Прокупа-
чане су готово три сата забавља-ле 
фолклорне и балетске групе. У 
свом маниру мајстора народних 
игара из свих крајева Србије на-
ступили су фолклористи од најмла-
ђих до ветерана КУД „Абрашевић“ 
и КУД „Топлица“ из Прокупља и 
као и гости, чланови фолклорног 
ансамбла „Свети Сава“ из Вршца. 
Запажен наступ имале су и балетске 
групе „Пируета“ и „Денс студио 
илузион“ Културно образовног 
центра „Топлица“ из Прокупља.

Одушевљење је кулминирало 

током традиционалног славског 
ватромета који је ове године заиста 
био величанствен и трајао је пуних 
пет минута.

Све у свему јучерашњи дан 
славе Свети Прокопије испуњен 
црквеним и световним дешава-
њима, уз богат културно забавни 
програм, даривање и молитве за 
здравље и напредак града и 
његових житеља, остаће упамћен и 
по доброј организацији, за шта све 
заслуге припадају Граду Прокупљу 
и  п р о ку п ач к и м  у с т а н о ва м а 
културе.

одржаних у Прокупљу, како због 
к в а л и т е т н о г  и  п р и м е р е н о г 
репертоара и наступа извођача, 
тако и због примереног понашања 
прокупачке публике, која је до 
поноћи остала на тргу певушећи 
познате и непролазне музичке 
хитове.

Пре концерта Исламовића на 

највеће хитове „Бјелог дугмета“ 
некада најпопуларније музичке 
групе у Југославији и на непро-
лазне хитове из тог времена. Током 
наступа Исламовић је извео и неке 
новије композиције са којима је 
добро „загрејао“ прокупачку 
публику у којој су поред младих 
били и вршњаци „дугмића“.
Општи утисак публике је да је то 
био један од најбољих концерата 

М.М.
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Празнична литургија поводом градске славе Свети Прокопије

Град љубави, напретка и добрих људи
21. јула 2022.

У присуству великог броја 
верника, у цркви Светог Прокопија, 
поводом славе свих Прокупчана, 
свечану, празничну литургију, 
служио је Његово Преосвештенство 
викарни Епископ хво стански 
Јустин.

-Нека Прокупље у молитвама 
Светога Прокопиоја, али и свих вас, 
у сваком смислу, буде град љубави, 
напретка, мира и добрих људи. Овај 
живот није толико лош и тежак, као 
што нам се често чини због многих 
проблема, стресова и страхова, 
стрепње и искушења са којима се 
сусрећемо. Желим данас да вам 
честитам славу и поручим да увек, у 
сваком дану и свакој прилици, 
нађете мир и радост. Посебно 
члановима Града Прокупља, пре-
дставницима културних, образо-
вних и здравствених и других 
установа овога града на реци 
Топлици и да благодарим Богу, пре 

Прокупље јединствен град кога чува светац
20. јула 2022.

У част градске славе Свети 

Прокопије у Галерији „Божа Илић“ 

а у оквиру традиционалних „Ду-

ховних разговора“ о појму литије, 

њеном значењу и важности у 

хришћанству Прокупчанима гово-

рио рукоположени владика архима-

ндрит Иларион, старешина мана-

стира Драгањац на Космету.

Обраћајући се присутнима у 

препуном холу галерије владика 

Иларион је најпре честитао славу 

Духовни разговори – Владика Иларион о појму и значењу литије

изражавају припадност истом 

циљу и желе да остваре неко опште 

јавно добро, датира од постанка 

света и помиње се још у делима 

античких филозофа Платона и 

Аристотела, да би касније кроз 

историју, тај појам попримио 

значење које данас има и Црква га 

усвојила као саставни део вере као 

исконско и стално кретање човека у 

настојању да се што више прибли-

жи Богу и сједини се са Њим.

-У хришћанском свету Литија је 

Прокупчанима и истакао да је 

Прокупље свети град јединствен по 

томе да га својом мученички 

проливеном крвљу штити један 

светац.

У духу православља он је кроз 

теолошке и филозофске студије 

присутнима приближио литију, као 

хришћански појам, старији и од 

самог постанка хришћанаства, који 

датира још из античке Грчке.

Како је навео појам литије или 

кретања народа у групама који тиме 

синоним за заједничку молитву у 

кретању са назнакама литургије, 

јер ради се о два истозначна појма и 

свака литија је литургијска, а 

литургија је литијска, рекао је 

владика Иларион.

Он је истакао да човек који је 

створен по лику Господа Исуса 

Христа, у свету који има обличје и 

лик Господњи, током литургије и 

литије себе уграђује у живу цркву 

односно у лик Господњи.

„Хришћани су у свакој земљи 

Л.С.

на литији, која је пролазила кроз 
град.

– Видео сам лица насмејана, 
лица радосна и светла, а то је јако 
важно у овим тешким временима и у 
тренуцима искушења, борби свих 
нас са различитим проблемима. 
Свима нам је тешко и свако од нас 
има свој животни крст, али када смо 
заједно, када смо окупљени око 
Христа у цркви, то делимо и све 
постаје лакше. Утисак, који ми је 
остао урезан и који ћу понети 
одавде, јесте да сте сви ви једна 
велика породица. То сам осетио јуче 
и данас. Породица у којој свако има 
своју улогу, и своје место. Ја вам 
желим од срца, да ако сам у праву, 
нека тако и остане и буде још боље, 
ако сам се којим случајем преварио, 
а не верујем, онда се потрудите, 
драга браћо и сестре, да будете 
о к у п љ е н и  к а о  ј е д а н  в е л и к а 
породица у овом граду. Чувајте га, 
унапређујте, славите Светог Про-

свега што сам имао благослов, част и 
р а д о с т,  д а  п од е л и м  о ва  д ва 
празнична дана са свима вама. 
Благодарим Његовом Преосве-
штенству Епископу нишком Арсе-
нију, Његовој светости Патријарху 
српском на благослову да дођем и 
његове поздраве, честитке и жеље 
заиста од срца преносим, беседио је 
поводом Светог Прокопија Епископ 
Јустин, у прокупачкој цркви, која 
носи име овог свеца.

Он је нагласио да је у Прокупље 
дошао први пут, али да је одмах 
осетио нешто посебно, и у цркви и 

копија, за вас да се моли Богу и 
дарује вама и вашим породицама 
мир, здравље, и сваки напредак на 
многа и благословена лета, истакао 
ј е  Њ е го во  П р е о с ве ш т е н с т во 
викарни Епископ хво стански 
Јустин.

После служења празничне 
прокоповданске литургије, викарни 
Е п и с ко п  х в о с т а н с к и  Ј у с т и н 
пресекао је славски колач, а ового-
дишњи колачар, градски већник 
Дејан Тонић, улогу домаћина 
градске славе за 2023. годину предао 
је др Слађану Петровићу.

М.М.

као код куће и свака земља им је 

туђина“, цитирао је он древни спис 

у коме се каже да су хришћани 

небески народ.

-И ту се враћамо древном 

одрицању од свега овоземаљског. 

Тај мотив путовања на коме смо сви 

ми и тек треба да стигнемо до свог 

циља, упућује на то да је живот 

цркве само једно путовање које нас 

води до крајњег циља, до нашег 

изворишта и постојања у небеском 

царству, подвукао је владика 

Иларион.

-У литургији се сећамо онога 

што је било и онога што ће тек да 

буде, јер литургија нас води према 

том светом дану у будућности која 

данас за нас почиње, рекао је 

И л а р и о н  п од с е ћ а ј у ћ и  д а  ј е 

литургија заправо мистрагогија, 

тајно воћство, динамика кретања, 

кретање из тајне у тајну што нас 

доводи до литије.
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Гусларско вече у славу Светог Прокопија и јунака „Гвозденог пука“

Гусле опевале јунаштво српских ратника
17. јула 2022.

У оквиру овележавања славе 
Свети Прокопије у присуству 
преставника Града Прокупља, 
представника Православне Цркве и 
великог броја грађана у Прокупљу 
је одржано Гусларско вече на коме 
су у организацији Друштва гуслара 
„То п л и ч к и  Гв о з д е н и  п у к “ , 
наступили познати топлички 
гуслари, гости из свих крајева 
С р б и ј е  и  су с ед н и х  д р ж а ва , 
Републике Српске и Црне Горе.

Скуп је најпре поздравио 
старешина цркве Свети Прокопије 
протојереј Никола Илић, који је 

историји  српског  ратовања .
-Српско јунаштво име и част 
одувек су највише опевале гусле 
које су звуком и песмама заувек 
сачувале од заборава јунаштво 
српских ратника, почев од Косо-
вског боја, Првог светског рата па 
све до последњих српских ратова и 
до данашњих дана, казао је Жарић.

-Ово гусларско вече посвећено 
је вечно живим јунацима „Гвозде-
ног пука“ који нису знали за поразе, 
нити су се у својој ратној историји 
икад повукли са бојног поља, 
поставши тако најодликованија и 
најславнија јединица Српске 
војске, рекао је Жарић истакавши 

учинили протеклих година на 
очувању српске традиције, нагла-
сивши да је у њиховим редовима 
сваким даном све више нових 
чланова, гуслара и заљубљеника у 
гусле.

Он је овом приликом свечано 
прогласио за новог члана Друштва 
гуслара Јакшу Јакшића и уручио му 
црногорску ношњу.

Након традиционалне здравице 
коју је одржао Вукојица Сандић 
пред прокупачком публиком 
наступили су гуслари Петар 

за популаризацију епске поезије и 
гуслања  у  горњој  Топлици .
Наступио је и Зоран Племић -
Плеки, гост из Републике Српске са 
планине Романија, врстан гуслар 
који је својим наступом и поезијом 
в и с о ко  п од и г а о  у м е т н и ч к у 
лествицу гусларства.

У овој поетској и традицијом и 
вером надахнутој вечери насту-
пили су и најмалађи чланови 
фолклорног ансамбла Културно 
уметничког друштва „Топлица” из 
П р о ку п љ а .  О н и  су  с п л е том 

Манојловић, најмлађи гуслар, 
Прокупчанин Милош Гашевић, 
ученик четвртог разреда Бого-
словије у Нишу, Милан Додеровић, 
свештеник и победник Фестивала 
гуслара Србије 2021. године, Јакша 
Јакшић, по први пут као члан 
Друштва.

Током  даљег  п рог рама  у 
поетском маниру великих мајстора 
гусала традиционалног српског 
инструмента наступили су гуслар 
и з  П и ве  Б ат р и ћ  Ј о ка н о в и ћ , 
п р е д с е д н и к  д р у ш т в а  „ Б а ј о 
Пивљанин”, Никола Мојсиловић 
гуслар из Косаничког краја који сам 
израђује гусле и веома је заслужан 

н а р о д н и х  и г а р а  и з  С р б и ј е 
одушевили многобројну публику 
на  платоу  пред  спомеником 
„Јунацима Гвозденог  пука” .
Вече су улепшали и фрулаш Миљан 
Токовић, гост из Јабланице првак 
многих  фестивала и сабора 
фрулаша у Шљивику, Врњачкој 
бањи, Прислоници и другим, а 
гласом је украсила дружење и 
певачица етно музике Марија 
Сандић.

Ово вече било је прилика да 
Владан Радуловић у име домаћина 
ове славске вечери награди госте 
гусларе као и заслужне пријатеље и 
сараднике тог друштва.

подсетио на значај празника који 
обележавамо у част свеца зашти-
тника нашег града, благосиљајући 
навечерје славе и све грађане који у 
славским свечаностима учествују 
за добробит, здравње и успех свих 
Прокупчана.

Присутнима се обратио и 
историчар кустос Народног музеја 
Топлице Дарко Жарић, који је рекао 
да се ово гусларско вече у славу 
гусала српске славне историје и 
традиције не одржава случајно на 
платоу пред Спомен обележјем 
јунацина  „Гвозденог  пука“ , 
најславније војне јединице у 

да су баш са места на коме се налази 
споменик 1912. године српски 
младићи кренули у рат из кога се 
већина никада неће вратити својим 
кућама.

У  д а љ е м  т о к у  п р о г р а м а 
наступили су  чланови Друштва 
гуслара „Топлички Гвоздени пук“ 
које је основано на стогодишњицу 
Топличког устанка, са жељом да се 
уз гусле пева о великом и јуначком 
„Гвозденом пуку“.

Присутне је поздравио пре-
дседник удружења Влада Радуло-
вић рекавши да је поносан на оно 
што су чланови тог удружења 

М.М.
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У Прокупљу традиционално припремање рибље чорбе

Дружење окупило риболовце кулинаре и дегустаторе
17. јула 2022.

У оквиру обележавања „Светог 

Прокопија“ славе града Прокупља 

одржана је и традиционална рибо-

ловачка ревија кулинарства – при-

премање рибље чорбе за грађане, 

која од прошле године више нема 

такмичарски карактер.

Ова манифестација у органи-

зацији Града Прокупља и Удружења 

рекреативних риболоваца „Бистро“ 

која традиционално има добар одзив 

риболоваца из Топлице и Нишког 

региона, ове године у Прокупљу је 

одржана по седми пут.

-Имамо 15 екипа које су при-

јавиле учешће у припремању рибље 

чорбе углавном из прокупачког краја 

али и из других места широм То-

пличког округа, из  Ниша и околине, 

рекао је председник риболовачког 

Удружења „Бистро“ Срђан Радоса-

вљевић.

-Већина учесника је са нама од 

самог почетка, а радује ме да нас је из 

године у годину све више и да нам се 

придружује све више риболовачких 

и кулинарских екипа и ван Топли-

чког округа, као и млади који желе да 

наставе традицију овог лепог 

дружења, казао је Радосављевић.

И ове године се екипама у 

припремању рибље чорбе придру-

жила и екипа Војске Србије, као и 

најмлађа екипа риболоваца из 

Драгање.

Међу углавно мушким риба-

рским кулинарима истакла се и једна 

женска екипа „Ауто сервиса“ из 

Ђакуса, а запажена је и трочлана 

екипа риболоваца  из Ниша који су 

се у спремању рибље чорбе на овом 

такмичењу опробали по први пут.

-Чули смо за ову манифестацију и 

дошли да видимо како то изгледа, 

Одржано такмичење у риболову
17. јула 2022.

У оквиру спортског дела 

прославе градске славе Светог 

Великомученика Прокопија 

одржано је традиционално такми-

чење у риболову у организацији 

Удружења спортских риболоваца 

Бистро. Такмичење на Кеју на 

Топлици окупило је тридесетак 

пионира најбољи је био Станк-

овић Александар испред Стефана 

Каличанина и Андрије Маслако-

вића.

-Традиционално као и сваке 

године Удружење спортских ри-

боловаца Бистро укључено је у 

славске свечаности. Задовољан 

сам бројем учесника на такми-

рекли су гости из Ниша и додали да 

су изненађени великим одзивом и 

одушевљени идејом, тако да ће се 

придружити акцији и следеће 

године.

За припремање рибље чорбе 

свака екипа је од организатора 

била готова за послужење тек након 

три сата кувања.

Ове године, као и прошле није 

било додељивања награда и прогла-

шења првог другог и трећег места за 

најукуснију рибљу чорбу, па су сви 

уче сници  били  и  победници 

У организацији Удружења спортских риболоваца Бистро

добила исту количину рибе, а 

кулинарска умешност, техника, 

зачини и тајни састојци учинили су 

да се свака разликује по укусу.

Котлићи на отвореном у за то 

предвиђеном делу прокупачке 

Велике зелене пијаце почели су да се 

крчкају већ у 17 сати да би чорба 

М.М.
М.К.

такмичења.

У вечерњим сатима Прокупчани 

су имали прилике да се бесплатно и 

по сопственом избору послуже 

рибљом чорбом из котлића која је 

судећи по одзиву и задовољним 

дегустаторима била првокласна, 

укусна и одличног квалитета. М.М.

сениора и 10 пионира из Проку-

пља који су приказали своје ри-

боловачко умеће. Циљ такмичења 

као и сваке године је пре свега 

дружење и излазак у природу. 

Најбољи код сениора био је 

Миодраг Денић који је уловио 

1620 грама рибе, друго место 

припало је Радовану Станојевићу 

са 860 грама док је трећи био 

Драган Јовић са 670 грама. Код 

чењу у риболову, било је врло 

занимљива борба за награде али је 

циљ пре свега било дружење и 

излазак у природу. Захвалио бих 

се локалној самоуправи која 

годинама подржава наш рад а ми 

ће мо се трудити да организујемо 

што више оваквих акција, рекао је 

Срђан Радосављевић председник 

Удружења спортских риболоваца 

Бистро.
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Поводом градске славе у Прокупљу одржана „Улица даривања“

Славска трпеза за све Прокупчане
21. јула 2022.

Туристичко-привредна и културна 
манифестација под називом „Улица 
даривања“ која се од 2015. године 
традиционално одржава поводом 
градске славе Свети Прокопије у 
шеталишној зони ове године окупила 
је 17 излагача, пекара, посластичара, 
трговина мешовите робе, месара и 

других произвођача хране, сокова, 
производа од воћа и меда, као и 
произвођача украсних предмета и 
сувенира који су своје производе 
делили бесплатно и поклањали 
п р ол а з н и ц и м а  и  п о с е т и о ц и м а 
манифестације.

Чланови КУД „Топлица“ у наро-

Карлсберг понудила је хладно пиво а 
посластичара „Ђево-ри“ хладну 
лимунаду, као и колачи послалтичаре 
„Чери”. Украсне пре-дмете, сувенире, 
украсне магнете за фрижидере и много 
других ручно рађених предмета 
поклањали су полазници Дневног 
боравка „Сунце“ за децу са сметњама у 
развоју.

Прокупачки Дом ученика Сре-
дњих школа, Пољопривредна школа 
„Радош Јовановић Сеља и Предшко-
лска установа „Невен“ поклањали су 
пекарске производе из своје кухиње. 
Пекаре „М.М.“, „Бонђорно“, и „Оскар“ 
одушевили су Прокучане богатим 
асортиманом сланих и слатких пецива.

Фабрика чоколаде и кандираних 
производа „Пионир Хисар“ и пекара 
„Зрно“ из Рашке засладили су и младе 
и старе. Трговина „РИЧ“ приказала је 

најразличитији асортиман прехра-
мбених производа и понудила све од 
слаткиша до грицкалица. „Житопек“ 
који је грађанима понудио најразли-
читији асортиман слатких пецива и 
пекара „Паша“ чији производи су 
познати и ван Прокупља.

„Улица даривања“ која се у склопу 
градске славе организује од 2015. 
године завршена је сласно на одуше-
вљење грађана који су имали само речи 
хвале како за организаторе тако и за 
произвођаче хране који су још једном 
показали да је хуманост њихова боља 
страна и да се увек труде да угоде 
купцима понекад и овако нудећи своје 
производе бесплатно.

Речи хвале упућене су и органи-
заторима из Града Прокупља који су 
показали да им је јако важно да грађани 
буду задовољни.

Трговина „Чутура“ која је са својим 
грађанима од самог почетка органи-
зовања „Улице даривања“ са широким 
асортиманом, најразличи-тијих својих 
производа за свачији укус.

У традиционалном даривању 
грађана учествовале су и месаре 
„Митровић“ и „Бифтек“, пивара 

ним ношњама грађанима су поделили 
око 1.000 украсних меде-њака и 
бомбона дар Града Прокупља, којима 
су се посебно обрадовали најмалађи 
Прокупчани.

Дуж шеталишне зоне своје про-
изводе у духу православне традиције и 
заједничке славске трпезе на којој се 
дели храна своје  производе су 
изложили и делили Прокупчанима 

М.М.
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Ликовна колонија „Божа Илић“ ове године на Грепцу

Живописна природа као зелено море
20. јула 2022.

Сликарска колонија „Божа 

Илић“, која је ове године одржана на 

Грепцу, а по којој је Прокупље 

познато и у многим деловима света, 

протекла је у најбољем реду, а тако 

је и завршена, у пријатном разго-

вору сликара и анализирању свега 

што се десило у седам дана, колико 

је колонија трајала.

У овогодишњој колонији уче-

ствовали су сликари из Софије 

Данијела Ефремова и Чајка Абаџи-

јева, из Београда Јасна Николић, 

Марија Шавија и Миле Шаула, из 

Бојника Александар Радивојевић и 

Прокупља Братислав Стајковић, 

Љубомир Цекић, Милан Илић, 

Владан Лабовић и Славиша Бо-

лчина.

-Ова колонија је врло важна и 

значајна за наш град, а ви сте ти, 

који својим учествовањем и ства-

рањем у њој, у свету проносите име 

Прокупља, рекла је већник за 

културу Града Прокупља Милица 

Ерић, поздрављајући учеснике 

овогодишње колоније.

Историчар уметности и в.д. 

директора у Народном музеју 

Топлице Драган Поповић је на-

гласио да ће и после ове сликарске 

манифестације, учесници оставити 

по два своја дела Музеју. Тиме ће се 

број слика, које остају у трајном 

власништву ове установе културе, 

увећати за још 25 квалитетних дела.

-Ово је 25. ликовна колонија и 

представља један мали јубилеј, али 

и велики успех за Музеј, који је 

успео да однегује овакву једну 

манифестацију, без прекида. Ових 

25 година, значи заправо четврт ве-

ка успеха. Оно што је важно и што 

треба истаћи, јесте и то да смо ове 

године колонији вратили међуна-

родни карактер, јер имамо гошће из 

Бугарске, рекао је Поповић.

Једна од учесница колоније, 

била је и сликарака Јасна Николић, 

која живи и ради у Београду, али је 

пореклом из нашег краја.

-Осећам као да једним делом 

свог бића припадам овде, јер ми је 

отац из Бублице и драго ми је да сам 

сада овде. По први пут учествујем 

на овој колонији и док сликам, 

углавном се бавим унутрашњим 

стањем, доживљајима, догађајима, 

односима између људи, као и 

односима које човек има сам са 

собом, са Богом и са свим што га 

окружује, рекла је сликарка Јасна.

Она је објаснила да на индире-

ктан начин док слика користи доста 

симбола.

Како памтимо владаре

У галерији „Божа Илић“, пово-

дом обележавања градске славе 

Свети Прокопије, отворена је изло-

жба графика, под називом „Како 

памтимо владаре”, аутора кустоса 

Народног музеја у Београду Јасмине 

Цукић. Изложбу је, у присуству 

већника за културу Града Прокупља 

Милице Ерић, отворио в.д. дире-

ктора Народног музеја Топлице 

Драган Поповић, а о поставци су 

говориле директор Народног музеја 

у Београду Бојана Борић Брешковић 

и сам аутор поставке.

Посвећена је једној од две ди-

настије које су владале модерном 

српском државом – Обреновићима, 

на чијем примеру показује значај 

графичког стваралаштва, не само 

као важног сегмента српске визу-

елне културе 19. века, него и његову 

улогу у стварању идентитета и слике 

владара у јавности, као и легити-

мизацији његове власти.

Изложба обухвата 25 радова, 

графике различитих техника, скице 

и цртеже српских и страних аутора 

18. и 19. века из Кабинета графике 

Народног музеја у Београду, штампу, 

огласе, као и књиге, које се чувају у 

фондовима Матице српске у Новом 

Саду и Универзитетској библитеци 

„Светозар Марковић” у Београду.

Поред српских аутора Анастаса 

Јовановића, Стевана Тодоровића и 

Ђорђа Крстића, на изложби су 

заступљени и страни уметници 

Карол Поп де Сатмари и Винценц 

Кацлер, чији су радови такође део 

ове збирке.

-Већина графика и цртежа 

представља и документни материјал 

о важним, али и мање познатим 

дођајима из српске историје везане 

за владавину династије Обреновић 

Кнежевином Србијом, али и у време 

изгнанства и емиграције Обрено-

вића у Бечу и Влашкој током ког 

њени чланови нису одустајали од 

презентације претендената на пре-

сто, истакла је Јасмина Цукић.

Она је нагласила да су изложени 

портрети владара преко којих се 

открива  начин конструисања 

представе о владарском лику, као и 

прикази историјских догађаја, који 

су градили легитимитет и култ 

династије током владавине кнеза 

Милоша, кнеза Михаила и кнеза 

Милана Обреновића.

Изложбу „Како памтимо вла-

даре“, љубитељи сликарства, али и 

српске  историје ,  моћи  ће  да 

погледају у наредних месец дана у 

галерији „Божа Илић“.

-Мало се ослањам на архи тип, 

на бајку, на причу, има нечег и 

наративног, а боје ме увек вуку. 

Прво јутро кад сам дошла овде и 

изашла у ову дивну природу, по-

вукла ме је шума, јер она је за мене 

неко ново агрегатно стање, као 

зелено море је, а то је стварно тако. 

Овде све врви од живота, а опет има 

неку своју тишину и тајну, истакла 

је сликарка Николић.

Сликарака из Софије Данијела 

Ефремова је овом приликом рекла 

да је по први пут дошла у Србију и 

Прокупље и на колонију „Божа 

Илић“ на Грепцу.

-Овде је све лепо организовано и 

упознала сам добре људе и исто 

такве сликаре. Ја сам сликала 

природну лепоту вашег краја, која је 

врло живописна и врло изража-јна. 

Из овог радног дружења, у своју 

Бугарску, понећу лепе успомене и 

на колонију и на остале учеснике, са 

којима ћу пријатељство наставити 

да негујем и кад одем у свој родни 

град, истакла је бугарска сликарака 

Данијела Ефремова.

Она је додала да су по доласку 

на колонију, сви заједно обишли На-

родни музеј Топлице, галерију „Бо-

жа Илић“ и Дом културе, где су при-

суствовали отварању изложбе сли-

ка, које су настале на још једној ли-

ковној колонији коју наш град има, а 

то је „Ивањданска колонија“.

21. јула 2022.

Л.С.

Л.С.
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Одржан концерт класичне музике у Дому културе

Поклон за Прокупчане
19. јула 2022.

Kонцерт класичне музике, 
оперског певача Милоша Милоје-
вића пореклом из Топлице, био је 
део обележавања овогодишњих 
свечаности поводом градске славе 
Свети Прокопије. Љубитељи ове 
врсте музике, уживали су у изво-
ђењу руских романси овог певача.

Милош Милојевић је дипло-
мирао соло певање на Академији 
уметности у Новом Саду и мастер 
академске студије на Филозофском 
факултету новосадског Универзи-
тета, Одсек руски језик и књиже-
вност.

Као члан оперског хора Наро-
дног позоришта у Београду насту-
пао је у преко 20 оперских предста-
ва, а сарађивао је и са многим 
профе сионалним ансамблима 
(Оперни хор Српског народног 

Нове боје и покретачка енергија
19. јула 2022.

У прокупачком Дому културе 
отворена је изложба слика, на којој су 
представљени радови учесника 
овогодишње Ивањданске ликовне 
колоније.

Изложбу је отворио сликар и 
уредник Ликовне секције у Дому 
културе Милан Илић Трша.

-У овогодишњем саставу Ива-
њданске колоније радило је седам 
сликара, који су насликали 21 
уметничко дело. Сликали су са пуно 
енергије, уметничког оптимизма и 
сензибилитета, доносећи на платна, 
али и у колонију нове идеје и боје, 

Изложба слика са Ивањданске ликовне колоније

колонији „Божа Илић“ која се ових 
дана одржава на Грепцу, била је гост 
својих колега на изложби у Дому 
културе, али и њихова подршка.

-Први пут сам на овој колонији и 
утисци су фантастични. Не знам да 
ли је лепши крај, природа, орга-
низација, колеге или домаћини. 
Одушевљена сам околином, приро-
дом на Грепцу. Овде су људи јако 
љубазни и гостопримљиви. На овој 
изложби сам видела различите пое-
тике, мотиве и колорите, на радовима 
који су одлични, истакла је сликарака 
из Београда.

О важности учествовања, кори-

нову стваралачку, покретачку ене-
ргију, која истрајава већ 17 година, 
рекао је сликар Илић, истакавши да 
ова уметничка колонија постоји 
захваљујући завичајним сликарима, 
који су радо део ње свих ових година. 
Ове године у њој су стварали, Саша 
Болчина, Љубомир Цекић, Бата 
Стојковић, Милена Аранђеловић, 
Филип Костески, Драган Поповић и 

сника Друштва за церебралну и 
дечију парализу,  на ликовним 
радионицама у оквиру колоније, 
говорила је стручни радник Марија 
Стојановић. Она је истакла да су 
тимске  кре ативне  радионице 
изузетно важне и да је добро да 
корисници ове организације имају 
прилику да буду део креативног 
тима.

Л.С.

позоришта у Новом Саду, хор РТБ, 
Војвођански мешовити хор итд.). 
Тренутно ради у хору Опере ХНК-а 
Осијек.

Од бројних солистичких насту-
па у београдском Народном позо-
ришту издваја улогу Коласа у 
Моцартовој опери „Бастиен и 
Бастиене”. У Српском народном 
позоришту у Новом Саду тумачио је 
улогу попа Олује у опери „Поп Ћира 
и Поп Спира” Дејана Деспића. У 
оквиру Оперског студија новосадске 
Академије уметности учествовао је 
у опери „Тајни брак” Д. Чимарозе у 
улози Геронима. У ХНК-у Осијек 
наступао је као стари Жидов 
(„Самсон и Далила”) и црквењак 
(„Тоска”).

Поред музичке уметно сти 
опробао се и у снимању краћих 
филмова и комерцијалних теле-
визијских спотова. Л.С.

Милан Илић.

Као и сваки пут до сада сликали су 
на слободу тему, јер кад се уметници 
не обавезују да стварају на задате 
теме, како су нагласили сликари, тек 
тада слика буде права и из душе.

Сликарка из Београда, Јасна 
Николић, која учествује на ликовној 

-Веома смо задовољни да смо и 
ове године били део овог ствралачког 
тима. Овде су особе са инвали-итетом 
имале могућност да се креативно 
изразе, да науче различите технике 
сликања, да се друже и првенствено да 
пренесу креативну енергију међу 
члановима. Оно што је нама изузетно 
битно јесте то да је Дом културе као 

организатор, препознало значај 
уче ствовања наших чланова у 
оваквим манифестацијама, прве-
нствено због њихове социјализације и 
интеграције у креативно друштво. 
Надам се да ћемо и следеће године 
бити део овог стваралачког тима, 
нагласила је Марија Стојановић.

Уредник Ликовне секције у Дому 

културе и сам учесник Ивањданске 
сликалрске колоније, Милан Илић, 
подсетио је присутне да је циљ ове 
у м е т н и ч к е  м а н и ф е с т а ц и ј е 
првенствено био да се продајом 
насликаних дела, помогне у обнови 
манастира Светог Ђорђа у Ајдановцу, 
али да ће свакако на овај начин, радо 
помоћи и цркву Светог Ђорђа у 
Прокупљу.
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Бис Ниш

„Мислим да растем“
8. јула 2022.

Најмлађи чланови Књижевне 
омладине Прокупља, предста-
вили су своје стихове на платоу 
Дома културе. Назив вечери је био 
„Мислим да растем“, а заједно са 
њима, љубитељима поезије и 
музике, представили су се и 
чланови  хора  „Бис ери“  из 
Житорађе.

-Деца најлепше расту уз уме-
тност и у њој, стварајући увек 
више и боље. Они увек мисле да 
расту, а како и колико је велико и 
успешно њихово одрастање у 
стварању поезије, показаће сами 
кроз своје песме. Најмлађи уче-
сник ове песничке вечери има пет, 
а најстарији 12 година, рекла је 

председник Књижевне омладине 
Прокупља Ивана Ђурковић и 
додала да чланови ове песничке 
дружине пишу веома зрело за свој 
узраст.

Према њеним речима, они 
могу да стану раме уз раме са 
старијим песницима, када се 
говори о зрелости песничког 
израза.

-Сами подстичу свако писање, 
понекад и више него што плани-
рамо. Радујем се томе, иако је за 
ово и свако уметничко стварање 
потребно надахнуће. Свакако сам 
задовољна оним што пишу, јер се 
песма, како би ми песници рекли, 
не присиљава, она се рађа, нагла-
сила је Ђурковић.

Песничко вече на платоу Дома културе

Л.С.

Одржани први Сусрети младих песника Србије у Прокупљу

15. јула 2022.

Први сусрети младих песника 
Књижевних омладина Србије, 
одржани су у прокупачком Дому 
културе у два дана. На овим сусре-
тима су поред песника домаћина, 
наступили и песници из Бруса, 
Крушевца и Алексинца, Ваљева, 
Београда, Новог Сада и Великог 
Градишта.

-Ово је први пут да се састајемо 
на овим и оваквим сусретима младих 
књижевних стваралаца. На самом 
почетку желим да истакнем да 
Књижевна омладина Прокупља 
постоји већ скоро 30 година, а 
јубиларно обележавање, овом 
приликом најављујем за следећу 
годину. Посебно ми је задовољство, 
што могу да кажем, да у Србији 
званично постоје само две Књиже-
вне омладине, прокупачка и ваље-
вска. Ја се надам да ће нашим путем 
кренути и остали градови Србије и 
на тај начин омогућити младим 

ствараоцима да имају свој кутак у 
коме ће се рађати идеје, али и 
подршку за њихову реализацију, 
рекла је председник Књижевне 
о м л а д и н е  П р о к у п љ а  И в а н а 
Ђурковић, поздрављајући младе 
песничке снаге Србије.

Она је подсетила, да се давне 
1993. године у Прокупљу, окупила 
група младих песника и уметника и 
решила да крене путем стварала-
штва. Оснивачи Књижевне омлади-
не у Прокупљу су били Зоран Перић, 
Срђан Живковић и Данијел Јовано-
вић, који је тада био и председник 
Књижевне омладине Србије.

Међу првим члановима, нашли 
су се и Златан Миљковић, Срђан 
Живковић, Саша Кукољ, Валентина 
Брцановић, Катарина Ђокић, Драган 
Огњановић, Иван Мићић, Зорица 
Павловић, Срђан Бактијаревић и 
многи други.

-Касније се рад Књижевне омла-

Стиховање надарених стваралаца

Вече хумора и сатире у Дому културе

Традиционално уз шалу и смех
Прокупачки Дом културе је у 

оквиру овогодишњег културног лета, 
био домаћин афористичарима из 
Алекси-нца и Лесковца, на вечери 
хумора и сатире „Златно магаренце“. 
Гости из Алексинца били су Иван 
Матејић и Славомир Васић, а из 
Лесковца Гиле Бранковић и Зоран 
Јовановић. У име домаћина на овој 
вечери својим афоризмима публици су 
се предста-вили Миливоје Крстић и 
Радивоје Соколовић.

-Сви учесници вечери хумора и 
сатире су већ познати у афористичким 
круговима и имају објављене афо-
ризме. Оно што је врло битно је то да се 

афоризам негује на југу и да афори-
стичари пишу и говоре на свом дија-
лекту, јер управо тада и једино тако, 
лепота јужњачког дијелекта и долази 
до изражаја, истакли су организатори 
ове традициоанлне вечери, која је у 
претходним годинама окупљала 
велики број афористичара из целе 
Србије.

На велико задовољство публике, 
афористичари су својим кратким, 
духовитим и сатиричним комента-
рима, прокоментарисали бројне дога-
ђаје из различитих области дру-
штвеног живота и дотакли теме које се 
тичу љубави,  брака,  породице, 
међуљудских односа.

7.јул 2022.

дине одвија под кровом Дома култу-
ре у Прокупљу, а организатори, мећу 
којима је Саша Миловановић, 
Љубиша Красић и Драган Огњано-
вић, настављају да подржавају младе 
писце у њиховом походу, кроз музи-
чко – поетске, односно књижевне 

вечери. Тако је кроз КОП-а прошло 
много генерација, па и данас важи, 
једном Коповац, увек Коповац. Ову 
титулу носе и деца и одрасли, 
истакла је Ђурковић.

Она је нагласила да се за КОП-а 
чуло у целој Србији и ван њених 
граница, а да пројекат Сусрети 
младих песника Србије, има за циљ 
да уједини младе писце, да кроз лепе 
речи оживе нашу земљу.

-КОП-а има и своју збирку 
песама, некад „Сви чекају на тебе“, 

устале, па је КОП-а и данас тво-
ревина са много песничких војника, 
који су део великих манифестација у 
нашем граду. Захваљујем се и 
локалној  самоуправи,  која  је 
подржала наш пројекат и увидела 
значај рада КОП-а. Хвала и свим 
досадашњим председницима КОП-
а, који су вредно и верно чинили све, 
да КОП буде огледало добре и 
квалитетне поезије, узор песницима 
у Србији, подвукла је председник 
Књижевне омладине Прокупља 
Ивана Ђурковић.

која је објављена 1996. године, а 
данас „Поетски оргазам“. Стихови 
Коповаца редовно су објављивани и 
у часопису ТОК. Захвалила бих се 
овом приликом свим директорима 
Дома културе у Прокупљу, који нису 
дозволили да се паузе у раду КОП-а 

Л.С.

Л.С.
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25. јула 2022.

Спортски савез града Прокупља 

по први пут ове године прикључио 

се организацији манифестације 

Сеоске игре Спортског Савеза Срби-

је. Сеоске игре отворио је Дејан 

Фестивал спорта у Прокупљу

4. јула 2022.

На државном првенству у боксу 
које је одржано у Крушевцу у 
категорији пионира златну медаљу 
је освојио десетогодишњи Вук 
Белетић члан Боксерског клуба 
Топличанин. Након освојене сре-
брне медаље на првенству Југои-
сточне Србије, овим златним одли-
чјем Вук Белетић је потврдио да га 
очекује успешна каријера у боксе-
рском рингу. Тренер и легенда 

Топличанина Зенко Мутић није 
крио задовољство постигнутим на 
првенству Србије.

-Изузетно сам задовољан како 
смо представљали клуб и град на 
првенству Србије у боксу. Вредно 
смо радили и то је дало резултата. 
Поносан сам на Вука јер је показао 
како се бори у рингу и очекујем од 
њега нове успехе и врхунске резу-
лтате, рекао је Зенко Мутић тренер 
БК Топличанин.

Успех младог боксера Топличанина

16. јула 2022.

Прокупље први пут организатор Сеоских игара

У оквиру спортског дела про-

славе градске славе Светог Велико-

мученика Прокопија на тргу Топли-

чких јунака одржан је фестивал 

спорта. Учешће на фестивалу узели 

су најмлађи чланови прокупачких 

спортских клубова који су прису-

тнима приказали спортско умеће и 

промовисали своје спортове. Фести-

вал спорта изазвао је велико инте-

ресовање грађана Прокупља који 

нису крили одушевљење овом 

манифестацијом изразивши жељу да 

се током лете још неколико пута 

одржи слично окупљање најмлађих 

спортиста.
-Овом манифестацијом још 

једном смо потврдили да је Проку-

пље град спорта. Велики број спорт-

иста се окупио, мада неки клубови 

M.K.

M.K.
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Тонић члан градског већа града 

Прокупља, пожелевши свим такми-

чарима добар спортски дух, фер 

такмичење и да најбољи победи.

На теренима Дома ученика 

средњих школа у Прокупљу четири 

екипе су се такмичиле у 11 дисци-

плина и то: Бацању камена са 

рамена, скоку из места, надвлачењу 

конопца, надвлачењу штапа, малом 

фудбалу, обарању руку, шаху, 

одбојци, рвању, на полигону спре-

одржати у Сурдулици.

-Дуга је спортска традиција у 

прокупачким селима. И док су 

некада многа села имала своје 

клубове, највише фудбалске, сада 

се могу набројати на прстима једне 

руке. Спортске активности су 

рекреативног карактера и наш циљ 

је анимација младих који су остали 

да живе у сеоским срединама. 

Изузетно смо задовољни како су 

тности и у трци у џаку. Прво место 

освојила је екипа Доње Стражаве, 

друга је била Мала Плана, треће 

место је припало Бајчинцу а 

четврто Трнави. Првопласирана 

екипа стекла је право учешћа на 

регионалном такмичењу које ће се 

протекле Сеоске игре посебно 

чињеницом да смо овим такмиче-

њима привукли велики број публи-

ке. Све је протекло у најбољем 

реду и очекујем да у наредним 

година буде још боље, рекао је 

Божидар Јовић секретар Спо-

ртског савеза града Прокупља.

због обавеза нису били у прилици да 

присуствују. Жеља нам је била да 

промовишемо спорт, наш град и 

здрав начин живота, тако да ћемо 

сигурно наставити сваке године да 

улажемо у младе спортисте, у децу, 

јер здрав живот нема цену. Мислим 

да је ово одличан избор за децу. 

Драго ми је да је овако на јавном 

месту, да деца могу да виде све 

спортове који су им на располагању. 

Ово је врло важно за малу децу 

посебно због њихових моторичких 

способности, мало да се играју, мало 

да науче, да изграде себе кроз један 

од ових спортова. Захваљујемо се 

Граду који је обезбедио мајице за све 

учеснике, рекао је Божидар Јовић 

секретар Спортског савеза Града 

Прокупља. M.K.


