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ПРОПАО ПОКУШАЈ
ОБАРАЊА ВЛАСТИ

Упркос иницијативи опозиционих одборника за промену власти, на ванредној
седници Скупштине општине потврђена је скупштинска већина коју чине СНС,
СПС, УРС, Покрет за богату Жупу и ДС.
Иницијативу за сазивање ванредне седнице скупштине, на којој је требало да се разреше дужности председник општине,
председник скупштине и заменик председника скупштине потписало је 23 одборника "Покрета за Жупу" на челу са Југославом Стајковцем бившим председником општине, те два бивша
одборника (СНС), који су у међувремену искључени из те партије: Зоран Бојовић и Горан Савковић.
Иако је седница сазвана на
њихов захтев, опозициони одборници се нису појавили на заседању локалног парламента уз
образложење да су они тај захтев повукли дан раније.
Подсетивши да је ово трећа
власт у Александровцу од избора, председник општине Драган
Благојевић казао је новинарима
да је захтев опозиције био легитиман.
Он је напоменуо да је због несугласица у тој општини изгубљено 15 дана, и да још није усвојен буџет за 2013. годину.
Због тога, додао је, постоји могућност да се општина Алексан-

Фото репортер:
Борис Катанчевић

Припрема за штампу:
Стеван Ђурановић

Штампа:
Штампарија "Борба"

ИЗЛАЗИ МЕСЕЧНО

дровац привремено финансира
у прва три месеца Нове године.
Благојевић је, такође казао, да
је нова власт поднела пријаве
против претходника због бројних
неправилности у коришћењу буџетских средстава, које су проузроковале одливање велике
суме новчаних средстава из буџета у џепове појединаца.
Иначе, од укупно 59 одборника,
већину у Александровцу чине 31

одборника СНС, СПС, УРС, Покрет
за богату Жупу, док се у опозицији налазе 26 одборника "Покрета
за Жупу" и два одборника, која су
некада били у одборничкој групи
напредњака.
Имајући у виду да је ово трећа
већина од избора, актуелна власт
је из буџета морала да издвоји
више од три милиона динара за
шестомесечно финансирање шест
бивших функционера.
Ж.Н.

ЗАКЛЕТВА
Бивши председници општине Александровац Југослав Стајкова и Зоран Бојовић, који
су жестоко укрстили копља 4. септембра прошле године када је Стајковац сменио
Бојовића на власти, преко ноћи су се удружили. Како један другом ништа више и не могу
да верују, то су одлучили да положе заклетву у кожетинској Цркви. Заклели су се, да ће
да сруше актуелну демократску власт. Међутим, на њихову велику жалост, у томе нису
успели. Лидери владајуће Жупске коалиције, кажу да, Стајковцу и Бојовићу зарад
власти ништа није свето.

Испуњено предизборно обећање

МОРАВСКИ КОРИДОР
Министарка Калановић потписала предуговор о изградњи два аутопута у
Србији

Министарка регионалног развоја и локалне самоуправе Верица
Калановић потписала предуговор
Адреса Редакције:
о изградњи два регионална аутопута у Србији са Кинеском корпо„Жупске новине“,
рацијом за путеве и мостове.
10. август б.б.
У питању су Моравски коридор
од Појата до Прељине, иначе пу37230 Александровац
тни правац од изузетне важности
за општину Александровац, и аутопут од Новог Сада до Руме. УкуТелефон:
пна дужина обе саобраћајнице је
037/35-52-716
око 140 км, а укупна вредност овог
предуговора је 642 милиона евра.
e-mail
Још у априлу ове године на
informativnasluzba@yahoo.com предизборном скупу Уједињених
региона Србије у Жупи, потпредседница Уједињених региона Ср-

бије, а садашња министарка регионалног развоја и локалне самоуправе Верица Калановић је нагласила и обећала изградњу ових
аутопутева.
- Без добре инфраструктуре
нема ни развоја, ни просперитета,
ни останка младих у Жупи. Без аутопутева нема доласка инвестиција, нема пласмана производа.
Зато је изградња регионалних
аутопутева од животне важности
не само за општину Александровац, већ и за остале регионе. То није само остварење вишедеценијског сна милиона људи који живе у
овим регионима, већ истинска развојна шанса за целу Србију, рекла

је министарка Калановић.
Уједињени региони Србије задовољни су што су у новој Влади Србије за свега пет месеци успели да
крену путем остварења својих програмских циљева. Уместо маркетинга и бомбастичних изјава, УРС
раде и стварају.
Србију и општину Александровац могу опоравити само рад, дисциплина, храброст и развојни пројекти. Том циљу смо потпуно посвећени и уверени смо да ћемо заједно са нашим партнерима, створити бољу и другачију и Жупу, и
Србију.
ОО УРС Александровац

ЖУПСКЕ НОВИНЕ 03
Драган Благојевић, председник општине о покушају рушења власти,
криминалу и жељама у Новој години

У БОРБИ ПРОТИВ КРИМИНАЛА И
КОРУПЦИЈЕ НЕМА НЕДОДИРЉИВИХ
-Грађани схватају да је дошло време да
власт врше људи који су неоптерећени
фотељама и функцијама и којима је интерес
грађана у првом плану. Време је да власт
буде сервис грађана, а не параван за
махинације и малверзације. Јер, неки
умишљају да грађани треба да буду срећни
и захвални што је на њиховом челу „велики
вођа“ захваљујући коме смо уопште и живи
– каже председник Благојевић.
кве иницијативе и борба против корупције и криминала коју
ова власт води на општинском
нивоу. Многи у нашој средини
мисле да би их учествовање у
власти заштитило од бројних
неправилности и законских
санкција. Мислим да се у нашој
Иницијатива за промену вла- држави дешава управо супсти дошла је у најгорем могу- ротно и да је свакоме јасно да
ћем тренутку. Интензиван рад нема недодирљивих.
на припремама за израду пројеката у областима заштите жиВанредна скупштина је,
вотне средине (управљање отрекло би се, само
падом и отпадним водама), воојачала владајућу
доснабдевања, инфраструктукоалицију. Да ли сте и
ри (израда атарских и пољских
ви тог мишљења?
путева) и наводњавања који је
требало успешно довести до
Резултат одржавања ове скукраја и те наше планове угра- пштине је потпуни крах њених
дити у планове ресорних мини- иницијатора, а насупрот њихостарстава, како бисмо могли вим очекивањима, снажно једида, у првој половини 2013.-те нство владајуће коалиције. Тагодине, конкуришемо за одре- кође, показало се да ова коалиђена подстицајна средства.
ција има и снажну подршку наТакође, рад на усвајању од- ших грађана и да су грађани јаслуке о буџету, морао је да буде но показали да им је доста аутозначајно успорен. Наиме, пре- ритарне власти у којој се један
длог буџета је био урађен и човек пита за све. Припадници
спреман за усвајање на општи- владајуће коалиције су такође
нском већу, а потом на локал- показали да, упркос разликама,
ној скупштини. Међутим, мора- имају доста висок степен саглали смо да одржимо седницу сности када су стратешки
скупштине са дневним редом правци развоја наше општине у
који је захтевало 25 потписа- питању.
них одборника и у форми иниТакође, велики број опозицицијативе поднело председнику оних одборника изражава нескупштине.
скривено разочарање политичОваква иницијатива, после ким тумарањима њихових вођа
само три месеца од конституи- и бројним недоследностима, насања ове власти, плод је бес- рочито израженим кроз склакомпромисне борбе за власт, пање незамисливих политипо сваку цену, па и по цену да чких савеза са људима са којиграђани наше општине претрпе ма су имали непремостиве рази штету.
лике, које су биле изражаване
На жалост иницијатора, а на и у виду тешких међусобних опсрећу грађана којима је преко тужби и вређања.
главе странчарења и борбе за
То значи да је њихово схвафотеље преко њихових грбача, тање, да морају да освоје власт
ова иницијатива је доживела удружујући се и са „црним ђапотпуни крах. Завршила је тако волом“ само да дођу до фотеља.
да њени подносиоци нису
На крају, мислим да грађани
имали храбрости ни да дођу у схватају да је дошло време да
скупштинску салу, значи пот- власт врше људи који су неопуним дебаклом.
птерећени фотељама и функМислим да је један од глав- цијама и којима је интерес граних разлога за подношење ова- ђана у првом плану.Време је да
Господине Благојевићу,
у којој мери је
иницијатива за промену
власти од стране
Бојовића и Стајковца,
пореметила планове
владајуће коалиције?

власт буде сервис грађана, а не
параван за махинације и малверзације. Јер, неки умишљају
да грађани треба да буду
срећни и захвални што је на
њиховом челу „велики вођа“
захваљујући коме смо уопште и
живи.
Руководство општине
покренуло је свеопшту
борбу против
криминала и корупције.
Шта су ваша
очекивања?
Ова борба је најтежа. Корупција и криминал су инкорпорирани у сваку пору нашег друштва. У овој борби могу да учествују само храбри и одлучни
уз несебичну помоћ оних који
су највише штете претрпели
због грамзивости и себичности
појединаца, а то је народ. Док
се са овим злом не изборимо
нема нам напретка. Огроман
новац је, уместо у развој и
отварање нових радних места
отишао на рачуне отворене на
разним егзотичним острвима,
потрошен на огромне станове и
виле, јахте и приватне авионе,
бахат и раскалашан живот
њихових наследника. Огроман
је број „бизнисмена“ који су
приватизовали предузећа и
брзо их довела у ред. Остали су
и без посла и без радника и без
објеката. Толико су поједини успешни да им радници годинама
раде без плата, плаћених
пореза и доприноса, а они за то
време увећавају своје богатство. При томе, они су јако не-

задовољни што им држава не
даје довољно подршке. Мислим
да је дошло време да се
коначно стане на пут овом
великом злу.
Ми у нашој општини имамо
примере и за лошу и за добру
приватизацију.
Имамо среће да је наш највећи колектив „Вино Жупа“
који је ових дана обележио 10
година од приватизације, један
од примера како су људи који
су приватизовали ово предузеће, напорним, несебичним и
беспоштедним радом, од једне
пропале фирме направили
компанију која је лидер у
региону према свим аспектима
пословања.
Нажалост, имамо много више
лоших примера, па није ни чудо
да нам се привреда налази у веома незавидној позицији.
Ова борба је за Србију бити
или не бити. Избора немамо,
морамо да победимо.
Шта би у Новој години
поручили грађанима
Жупе?
Свим грађанима Жупе желим
да поручим, да оно што је лоше
оставе иза себе и да са много
више вере уђу у 2013-ту годину.
Свима желим добро здравље,
личну и породичну срећу и
пуно успеха у животу и раду.
Драги моји Жупљани
само НАПРЕД!
Гвозден Здравић
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МАРКО НИКОЛИЋ МАЈСТОР ТАТАМИЈА
Уз таленат, велику жељу, рад и одрицање, готово увек може се стићи до жељеног циља.
Талената је Жупа одувек имала, а посебно пуно даровитих спортиста. Ово је прича о Марку
Николићу и његовој сестри Јани, ученицима основне школе. Њих двоје већ сада, имају
више медаља и признања него што у просечном људском веку стане година.

Да ли Жупа има пуно државних шампиона? Не. Тренутно,
ове године, само њега – Марка
Николића из Виткова, џудисту,
члана Џудо клуба ''Жупа''.
А верујемо да се о томе мало
зна.
Марко је ученик осмог разреда ОШ ''Иво Лола Рибар'' у
Александровцу, и првак Србије
у џудоу, у категорији старијих
пионира до 66 килограма.
Овај велики успех остварио
је у јуну ове године, на државном првенству које је одржано
у Бору. Велики пехар са овог првенства краси његову собу, као
и још 50 медаља, углавном златних, које је освојио на разним
такмичењима, за осам година
колико се бави овим спортом.

А џудо је заволео уз своју
тетку Милицу, која је такође
тренирала џудо и водила га на
тренинге у Џудо клуб ''Жупа''.
Било је то 2004. године, и од
тада Марко је учествовао на
турнирима у Београду, Новом
Саду, Нишу, Лесковцу, и много
других места, са којих се,
углавном, враћао тријумфално.
Признање за сав труд и
награде које је освојио добио је
летос, после државног првенства, када је позван у репрезентацију Србије за учешће на Балканском првенству у Бугарској.
Првенство је одржано од 5.
до 7. јула, Марко је без проблема стигао до полуфинала, али
онда је повредио колено и мо-

рао да преда борбу. Ипак, неко
задовољење због овог пеха,
доживео је мало касније, када
је на турниру у Прокупљу, са
десет поена разлике, победио у
финалу такмичара из Бугарске,
иначе, сребрног са Балканског
првенства. Такође, велики успех постигао је и септембра ове
године, освојивши златну медаљу на међународном турниру у Црној Гори, у конкуренцији такмичара из свих република бивше СФРЈ и осталих балканских земаља.
За свој шампионски пут, поред неспорног талента и упорности, Марко највише може да
захвали свом тренеру у Џудо
клубу ''Жупа'' – Милошу Марковићу из Бруса и некадашњем
тренеру Добривоју Ивезићу, такође из Бруса, а посебну захвалност, како каже, дугује
председнику клуба Милети
Луковићу.
Наравно, највећу подршку је
имао у родитељима Марији и
Душану, а, како је увек био врло добар или одличан ђак, наилази на пуно разумевање разредног старешине Петра Радмановића, као и директора и наставника у својој школи – када
год треба да одсуствује због
тренинга или такмичења.
Поред тога, Маркови родитељи кажу да би тешко могли они
сами, а и клуб, да обезбеде сва

тренира и са дечацима, које често побеЈАНА СТИЖЕ БРАТА ђује.
Њене другарице из школе, каже, ниЈана Николић, Маркова сестра, џудо је
почела да тренира прошле године и већ
иза себе има двадесетак такмичења, 4 медаље и друга признања.
Највећи успех је постигла на турниру у
Краљеву, где је представљала своју школу, и остварила пласман на Ђачке олимпијске игре у Руми, одакле је понела,
како каже, много лепих успомена.
Џудо је заволела уз брата Марка, који
јој је и највећи узор.
А сада, после учествовања на разним
такмичењима по Србији, освајања медаља и стицања пуно нових познанстава међу вршњацима широм земље, има још већи мотив и жељу да настави да тренира
ову племениту вештину.
У клубу има мало девојчица, па Јана

су заинтересоване за џудо, али Јана уверава да је то леп спорт и да није само за
дечаке, како многи мисле.
Ученик је 4. разреда школе у Виткову, и
истиче свог учитеља Дејана Катанчевића, који је подржава и има разумевање за
њене спортске активности. Наравно, као
и њен брат, и Јана за своје успехе највише може да захвали тренеру Милошу Марковићу и председнику Џудо клуба
''Жупа'' Милети Луковићу.
С обзиром да је за веома кратко време
достигла завидан ниво, и носилац је жутог појаса, може лако да се догоди да Јана, уколико овако настави, ускоро и надмаши брата по успесима оствареним за
Џудо клуб ''Жупа''.

потребна средства за путовања
и такмичења, да није било пријатеља и спонзора који су помогли Маркову успешну каријеру, и посебно истичу – ''Вино
Жупу'', ''Арматуре'', Општину
Александровац, Савез спортова и многе појединце.
У наредном периоду, Марка
очекују припреме за првенство
централне Србије, сада у
вишој, кадетској категорији и,
надамо се, пласман на државно
првенство, што би била и
својеврсна улазница у репрезентацију.
Као носиоцу плавог појаса,
на лето му предстоји и полагање за браон појас, што је
највиши ниво за ученички
узраст.
Овај скромни дечак наглашава да су му највећи узори
репрезентативци Србије у џудоу
– Александар Кукољ и Мирољуб
Ивезић, као и садашњи тренер у
клубу Милош Марковић.
После основне школе, каже,
волео би да настави школовање
у Београду, где би могао и да
тренира у неком познатијем џудо клубу и да се даље усавршава и напредује у овом спорту.
Желимо све најбоље шампиону Србије Марку Николићу у
његовој даљој каријери, да једног дана оствари свој сан и буде учесник Олимпијских игара.
Милан Ивановић
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Деци са посебним потребама уручени новогодишњи поклони

ПАКЕТИЋИ ЗА
ЛЕП ОСМЕХ

Дирекција за урбанизам и изградњу општине Александровац
обезбедила је пакетиће за кориснике Друштва за помоћ ментално
недовољно развијених особа
општине Алек сан дро вац. Уз
пригодан програм који су
полазници Друштва припремили,
новогодишње пакетиће уручили

су Љубомир Вучковић, в.д.
директора Дирекције за урбанизам и изградњу и Драган Благојевић, председник оп шти не
Александровац. Утисци које смо
овом приликом забележили и
радост на њиховом лицу говоре
све. Овај мали знак пажње пуно
значи.
Г.Ђ.

НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ ЗА МАЛИШАНЕ У ВРТИЋУ

Поводом новогодишњих празника у ДУ „Наша радост“ и ове
године организована је додела
пакетића за малишане издвојених групица на терену и у самој

установи. Пакетиће је обезбедила општина Александровац.
Са локалном самоуправом имамо одличну сарадњу, истакла је
између осталог Стевка Савковић,

директор установе честитајући
овом приликом Нову годину и
предстојеће празнике.
Уз већ препознатљиву креацију деце и васпитача који су оки-

тили јелке и украсили собе, Деда
Мраза је дочекала песмама и
игра малишана и најлепше жеље
за Нову, 2013. годину.
Г.Ђ.

Представници
Туристичке организација
општине Александровац
и ове године заједно са
малишанима окитили
јелку у центру града. Био
је то прелеп догађај.
Најмлађи су се радовали
у ишчекивању поклона и
радости које им доносе
новогодишњи празници.
А наравно ту је и мали
предах од учења. Кажу
да очекују да ће им Деда
Мраз после распуста
доделити пун џак петица.

06 ЖУПСКЕ НОВИНЕ
Омладинска волонтерска акција на нивоу Расинског округа

ЖУПЉАНИМА ПОБЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ

У оквиру пројекта МЛАДИ СУ
ЗАКОН „Жупски дани спорта Играј за живот, боље здравље и
пријатељство свих младих” општине Александровац, који је
реализован под покровитељством Министарства омладине
и спорта Републике Србије, омладинска група Невладине oрганизације „Правна Кућа“ - Иницијатива младих Жупе, изабрана је као победничка омладинска волонтерска акција на нивоу Расинског округа у конкуренцији 224 омладинска пројекта на нивоу Републике.
Представници омладинског
пројекта били су угошћени у
пријатељској и свечаној атмосфери у Београду, у Дому омладине, на додели Похвалнице која им је уручена од стране министарке омладине и спорта
проф. др Алисе Марић и Шефа
Делегације Европске уније у Србији амбасадора Венсан Дежера, за промовисање вредности
волонтерског рада и покретања
позитивних промена у својој заједници.
Идеја водиља пројекта „Играј за живот“ била је да овори
пут и омогући да сва млада лица без обзира на социјални статус, припадност некој од осетљивих друштвених група добију једнаке могућности да се
баве спортом, друже, креативно
проводе своје слободно време,
да им се отворе сви јавни спортски терени који су закључани и
захтевају котизацију, јер је управо спорт прави пут ка отклањању таквих препрека. Постоје
млади који су у могућности да се
рекреативно или професионално баве спортом и чије су породице јесу у могућности да то
финансијски подрже, али је не
мали број младих који би желели да се рекреативно и свакодневно баве спортом, да се друже кроз спорт, али им то разни
фактори не дозвољавају.
У склопу активности на пројекту организован је Округли
сто и радионица на тему “Спорт
да - Дрога Не” заједно са тренерима фудбалских клубова, како
би се младима скренула пажња
на штетност лоше укорењиних
навика и потребе да млади слободно време проводе бавећи се
спортом, промовишући здраве и
без бедне стилове живота.
Спортским клубовима се данас
придружио велики број младих
спортиста, млади Роми су прихваћени од својих другара и тренера и данас активно тренирају
уз пуно ромско - српско пријатељство и подршку. Најсиромашнији су добили могућност
бесплатног тренирања у клубо-

вима и помоћи у спортској
опреми.
На свечаној додели захвалница у оквиру јавног догађаја и
ор ганизованог турнира на
мини-пич терену додељене су
захвалнице на активном учешћу на пројекту ФК “Орлићи” и
ФК “Жупа” тренерима Драгану
Ђукићу, Радету Анђелић, Војкану Рајчићу и Саши Ћирићу на
безрезервној професионалној
подршци коју су давали све време реализације пројекта. Захвалнице су додељене и Основној школи “Аца Алексић”, Основној школи “Иво Лола Рибар”,
Хали спортова, Средњој школи
“Свети Трифун”, представницима Рома и њиховом председнику Звонку Марковићу, РТВ “Дискос” и локалној самоуправи Општине Александровац, која се
придружила овом пројекту и чију подршку од стране председника општине добијамо на свим
пројектима.
У склопу акције дониран је
професионални сто за стони
тенис ОШ “Аца Алексић”, на
коме млади те школе данас активно тренирају и уведена је
стонотенисерска секција, захваљујући професорима ове школе Саши Богдановићу и Миши
Милинчићу.
Било је великих препрека у
процесу реализације пројекта
које смо успешно савладали уз
помоћ свих актера на пројекту
како јавног, тако и цивилног сектора, као и младих волонтера
Николе Михајловића, Кристијана Богдановића, Јоване Павловић, Анкице Николић, Дејане
Ћалић и великог броја младих,
а нарочито најмлађих промотера на споту “МЛАДИ СУ ЗАКОН” -

ФК “Орлићи”.
Велико је задовољство да
смо оправдали поверење и очекивања наших суграђана. Ово
је велики успех наше локалне
заједнице, нашег округа и целе
земље. Пројектом смо утицали
на побољшање положаја младих, не само у нашој локалној заједници, већ смо послали поруку свим младима Србије на - живот без насиља, вршњачку едукацију, скретање пажње младих на здраве и безбедне стилове живота, на спорт и живот без
алкохола, дроге и дувана, на живот пун дружења и пријатељства укључивањем младих који
су веома често дискриминисани
у својој заједници - млади Роми,
млади са посебним потребама,
сиромашни млади, деца из
дисфункционалних породица,
млади који имају здравствених
проблема и сви млади без
обзира на социјални статус и
припадност одређеној групи.
Постојање стереотипа, архитектонских баријера и недостатка персоналне подршке деци и
младима из рањивих група, као
и постојање предрасуда и стереотипа према њима нејчешће
су разлози зашто је отежано њихово укључивање у друштвени
живот. Желимо да се млади, њихови вршњаци, више никада
подсвесно не плаше од њих,
нити да осећају одбојност и стид
према њима, већ да их прихвате
у друштву, школи и спортским
догађајима, да то буде почетак
једног дивног пријатељства и
осећаја прихваћености. Веома
смо поносни зато што су вредност и важност младих и нашег
пројекта и други препознали и
поклонили нам поверење, јер

никада не требамо сумњати да
мала промишљена група младих не може променити свет. Уосталом, једино то га је одувек и
мењало.
НВО "Правна Кућа" је у оквиру програма омладинске политике у партнерству са ФК "Орлићи" и у сарадњи са Центром
за социјални рад, Основном школом "Аца Алексић" и "Иво Лола
Рибар", Црвеним крстом Александровац, Удружењем МНРО и
КУД „ЖУПА“ - је 27.децембра организовала хуманитурну акцију: Турнир у дечијем фудбалу
Деца - деци, широко срце. Хуманитарним турниром желели
смо да улепшамо Новогодишње
празнике онима којима је осмех
и подршка потребна.
Деда Мраз је поделом новогодишњих пакетића деци из маргинализованих друштвених група - Ромима, сиромашнима, деци ометеној у развоју, корисницима удружења МНРО, болеснима, улепшао овај тренутак, а деца су се играла и радовала.
Циљ ове акције јесте покретање грађанске иницијативе
као најважнијег сегмента друштва. Циљ је такође бацање акцента на транспарентност креативности и хуманог чина наше
локалне заједнице и покретање
исте. Помагање другима је борба за бољи и лепши живот, а изнад свега ширење духа заједништва, размене идеја и добре воље. Циљ нам је да у будућности
овај пројекат пошаље поруку и
постане што масовнији са
прерастањем у хуманитарни и
такмичарски карактер. На овај
начин прославили смо и победу
Иницијатива младих Жупе у
Расинском округу, на пројекту
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“МЛАДИ СУ ЗАКОН” турниром у
хуманитарне сврхе.
Позивамо сву децу и младе
да нам се придруже, како бисте
заједно са нама поделили и промовисали основне вредности
наше мисије за бољи живот де-

це и младих у општини Александровац, а то је једнакост и једнаке могућности за све младе,
дељење са другима, посвећеност, толерантност, другарство,
брига о људима, као и трајне
вредности и образовање за све.

А све то можемо само свешћу о нети и побољшању положаја
уклањању политичких, соци- младих и развоју друштва
јалних, етничких, верских, род- уопште.
них и друштвених баријера изградњом јаче, ефикасније и поЈелена Вујић,
тенцијално одрживије локалне
председник
заједнице, те самим тим доприНВО “Правна Кућа”

Поводом дана особа са инвалидитетом, у општини организован пријем

ИНВАЛИДИМА ОБЕЋАНА ПОМОЋ
Поводом Дана особа са инвалидитетом, у општини Александровац организован пријем.
Пријем су организовали Удружење „Ж као жена и као Жупа“ у
сарадњи са МНРО. Иначе, овом
догађају претходиле су конкре-

тне активности удружења под
називом: персонална асистенција за особе са инвалидитетом.
Пријему су, поред осталих присуствовали Драган Благојевић,
председник општине Александровац и Горан Станковић,

помоћник председника општине, задужен за рад локалне самоуправе. Благојевић је овом
приликом обећао да ће општина
пружити помоћ, како би се овим
људима олакшале тешке животне околности.
Горан Станковић, помоћник
председника општине Александровац истиче да ће општина у
складу са могућностима у буџету определити средства за решавање проблема особа са
инвалидитетом и да ће се организовати конкретне активности
како би им се живот олакшао колико је то могуће.
Удружење „Ж као жена и као
Жупа“ и организација МНРО добиле су све похвале за помоћ
особама са инвалидитетом. Снежана Зарић, председник Удружења, каже да је најбитније да

је Удружење са своје стране учинило све како би се препознали
проблеми са којима су се суочавали инвалиди и њихове породице. Приликом обиласка особа
са инвалидитетом сусретали
смо се са различитим проблемима и тешким судбинама. У току
ове акције трудили смо се да помогнемо колико је то било могуће. Требало је видети осмех на
њиховим лицима, јер коначно
се неко брине о њима. Овом приликом пружена им је адекватна
медицинска помоћ. Ове активности наставићемо и у наредном периоду.
Једно је сигурно, да општина
и Удружење „Ж као жена и као
Жупа“ заслужују све похвале за
ову акцију. Али, са друге стране
држава би требало да више
помогне овим људима.
Д.М.

Помози себи и заштити друге

„ХИВ“ – НЕ МОЖЕШ ДА ЗНАШ,
ДОК СЕ НЕ ТЕСТИРАШ

Поводом Светског дана борбе против сиде
(1.децембар 2012.) Црвени крст
Александровца је, у сарадњи са Домом
здравља Александровца, спровео
превентивну здравствену кампању под
називом „ХИВ - Не можеш да знаш док се
не тестираш“, односно „Помози себи,
заштити друге“
Црвени крст Александровац
је кампању водио у основним и
средњој школи, са филмском
пројекцијом и теоретским делом, који су презентирали др
Иван Гавриловић (здравствени
део) и социолог Славољуб Николић (социјално – психолошки
део болести).
Представник Црвеног крста
Славољуб Николић истиче да је
неопходно младима пренети
најновија сазнања о овој још
увек неизлечивој болести, која
се у новије време углавном преноси сексуалним контактима, како би на свом животном путу
препознале ризичне ситуације
и адекватно се заштитили. Мото
превентивне кампање је тести-

рање на ХИВ, како би оболели
помогли себи, јер је и у Србији
доступно лечење савременом
антиретровирусном терапијом,
која умногоме продужава живот, а сазнањем да носе вирус,
одговорним понашањем заштитиће и друге од себе.
Колико је проблем велики, показују процене Светске здравствене организације по којој
крајем 2011.године у свету
ХИВ-ом инфицирано око 34 милиона људи, од тога је 2,5 милиона новоинфицираних особа,
док је 1,7 милиона људи умрло
од последица ХИВ инфекције.
По подацима Института за јавно здравље Србије, од почетка
епидемије, тј. од 1985. године

па до краја новембра 2012. године у Србији је укупно регистровано 2.820 особа инфицираних ХИВ-ом. У овом периоду,
од 27 година,а од 2820 инфицираних особа – 1620 је оболело
од болести СИДЕ (латентни и манифестни период), док је 1126

особа умрло.
У Србији је у 2012.години регистровано укупно 1694 особе
инфицирано вирусом, од чега је
95 новоинфицираних особа, 26
особа је оболело од болести
СИДЕ, а 11 особа је умрло. Довољно за опомену.
Д.М.
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Организована четврта доборовољна акција давалаштва крви

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
У организацији Црвеног крста Александровац одржана четврта редовна
акција добровољног давалаштва
крви. Одзив је, као и увек, био добар.
Крв је дало 75-оро хуманих људи.
Иначе, у току 2012.године прикупљено је 397 боца крви, што је на ни-

воу Расинског округа, у односу на број
становника, један од бољих резултата.
Представници Црвеног крста свим добровољним даваоцима крви, хуманим људима
и онима који су дали допринос у раду ове
организације, желе Срећну 2013.годину и
Божићне празнике.
Ж.Н.

Синхронизоване акције Дирекције за урбанизам и изградњу и ЈКСП Александровац

ДИРЕКЦИЈА СПРЕМНО ДОЧЕКАЛА ПРВИ СНЕГ
Дирекција за урбанизам и изградњу општине Александровац спремно је дочекала зимску
сезону. Ова служба је за потребе активности везаних за одржавање локалних и некатегорисаних путева у зимским условима које су веома компликоване
због разуђености путне мреже
која се простире од 350 до 1300
метара надморске висине у
дужини од 350 километара, ан-

гажовала Зимску службу „Блажић компани“ из Малог Пожаревца. Ово предузеће је ангажовано након расписане Јавне
набавке мале вредности до 3
мил. дин.+ПДВ, као понуђача
са најбољим условима.
Дирекција за урбанизам и изградњу је синхронизовала своје
активности са активностима
ЈКСП Александровац које је задужено да чисти главне улице,

шеталиште и тротоаре. У договору са предузећем „Блажић
компани“ из Малог Пожаревца
направљен је један заједнички
договор како би се у зимском периоду што ефектније одржавали путеви.
Међутим, у спровођењу тих активности наилази се на низ потешкоћа и проблема који су
углавном људске природе.
Примећено је немарно пона-

шање појединих суграђана који
своја возила паркирају по тротоарима или тако да онемогућавају да се активности ових
служби несметано обављају. Надамо се да оваквих несавесних
поступака неће бити у наредном
периоду да би се ове активности
ових служби несметано спроводиле на корист свих грађана наше општине.
Г. Ђукић

Mоже ли нова власт да реши вишегодишњи проблем?

СИЊЕВАЦ И БОЛЕСТ И РУГЛО
Старији житељи Александровца
вероватно се са ностагијом сећају да
је овдашње сметлиште или боље речено депонија некада било излетничко место са игралиштем и трим стазама, где су се неколико пута годишње одржавали најчешће турнири у
малом фудбалу или други спортски
садржаји. Прелепа храстова шума и
близина града били су кутак који се
могао само пожелети.
Нажалост, Сињевац је већ дуго аветињско место. Може неко и да му нађе прикладнији назив призивајући
правно – биротехничке језичке егзибиције али је чињеница да је он у првом реду опасност за људска плућа,
па за све остало. Смрад који се посеб-

но у летњим месецима спушта према
граду је очигледни сведок да се мора
што пре нађи решење за премештање
депоније на другу локацију.
Не може се рећи да до сада није
било размишљања на ту тему али нажалост само кроз предизборна обећања. Знајући да је код грађана ово
горући проблем, многи бивши властодршци од обећања нису даље ни
ишли. А у нашим политичким наравима обећања су јефтина роба.
Вероватно, да није лако решити
проблем измештања депонија и да су
потребна велика средства, али ће на
свет све више притискати ако нећемо
ми сами да не трујемо и себе и друге.
Т.М.

У Основној школи „Иво Лола Рибар“

И ЛАНЦИ И КАТАНЦИ – ПРИНУДНА ЗАПРЕКА
Основна школа „Иво Лола Ри- поклопци.
бар“ у Александровцу се налази
Да би се по дворишту оргијало
у, некада најлепшем, школском скутерима, колима и другим
парку у Србији. Било је то место направама, посебно ноћу треза уживање, оаза лепоте, кутак
сигурности, како у преподневним часовима када су ђаци на настави, тако и у послеподневним
сатима, нарочито за малу децу,
маме – труднице, баке и деке...
Некоме ни то није годило. Зашто овако лепо, кад може и горе!? Када је почело опште разваљивање у држави, ни ова школа није остала имуна. Прво је наружен њен спољашњи изглед,
нарочито зидови ишарани до јада, поразбивана стакла на фискултурној сали, однети шахт –

бало је развалити огромну металну капију. Е ту успех није изостајао. Ударало се у њу колима
по више пута, док није попустила. Нестала је капија, украс
овог здања са јужне стране, као
да је била дечија играчка.
Године су пролазиле, а навика за потписивање колима у
овом дворишту, оргијањем и на
крову, уживањем у ноћним часовима уз разарујућу музику, а
можда и још у нечему другом,
постало је све израженија.
Питање је да ли је то ко могао
да спречи. Требало је покушати
као што је, чини се, добар покушај направио новопостављени
директор ове установе, госпо-

дин Слободан Лазаревић. За одвикавање од свега био је довољан ланац са катанцима и знаком ДЕЦА НА ПУТУ на средини.
Сада домар ујутру откључава
катанце, а кад се закључи
радно време, ланци и катанци
су поново у функцији. За сада
то успешно одолева онима који
би, по навици, и у невреме хтели у овај школски објекат. Докле ће, видећемо?
А можда се и нађе новац да
ову примитивну запреку замени
модерна метална капија какву и
заслужује овај замак образовања, васпитања а и културе.
М. Шароњић
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После осам година „Жупске новине“ поново на киосцима

ЗА СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
Поводом изласка новог броја “Жупских
новина”, у сали Скупштине општине
Александровац одржан пријем, који је
организовао председник општине
Александровац Драган Благојевић.
Пријему су присуствовали
вршиоци локалне власти, директори јавних предузећа, представници политичких странака,
културни радници, спортисти,
колеге новинари и остали гости.
Окупљенима се обратио
Драган Благојевић, председник
општине Александровац, исказавши нескривено задовољство
поводом изласка “Жупских новина”. – Ово није мала ствар.
Сматрам да жупски простор треба да има овакве новине и сигуран сам да ће “Жупске” преносити истину и да неће скривати
ништа од јавности, и на тај начин упознати читаоце о ствар-

ним догађајима, било да се ради
о политици, спорту, култури или
било којој другој друштвеној
сфери. Желим Редакцији успех
у даљем раду, рекао је председник Благојевић.
“Жупске новине” почеле су да
излазе 10.августа 1979.године,
с циљем да буду објективне новине, да указују на негативне
али и на позитивне ствари у нашем друштву, и да имају своју
улогу у животу александровачке општине.
- “Жупске новине” су од свог
оснивања увек на прво место
стављале читаоце и њихове жеље. Тако ће бити и у наредном

Фото: Б. Филиповић

периоду, те да ћемо их увек правовремено и тачно информисати о свему. И за крај свим нашим
читаоцима обећавамо да ћемо

истим темпом наставити и даље,
казао је Гвозден Здравић, главни и одговорни уредник “Жупских новина”.
Б. Лачњевац

Успешан рад КУД „Грозд“ из Александровца

У МИСИЈИ ШИРЕЊА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ
Година 2012. била је једна од најплоднијих година у културном стваралаштву
Жупе и презентацији комплетног програма
КУД „ Грозд“ из Александровца широм Србије и Европе, на великим домаћим и међународним фестивалима.
-Само у овој години ми смо, удружени са
Фолклорним ансамблом „Традиција“ из Трстеника, остварили шест иностраних турнеја, каже Миодраг Шароњић Шарга, председник КУД „Грозд“ и наставља: На фестивалима ревијалног карактера одушевили
смо многобројну публику у Попову и на Дечјем фестивалу у Сливену у Бугарској, а веома успешно смо се представили и у Горицији (Италија) и на фестивалу „Охридско сунце“ у Македонији. На фестивалу„Куновско
лето“, у Чешкој, освојили смо прво место, а
у Хајлброну (Немачка) гостовали смо на позив наших људи у дијаспори.
Свако путовање жупских и трстеничких
фолклораца у свет је организовано на
основу позива организатора и културних
институција земаља домаћина. Младе културне посленике посебно је импресионирао наступ у Италији, где су испраћени салвама аплауза, затим сјајни дочек и гостопримство наших људи у Немачкој и смештај
у хотелу са пет звездица у Сливену у Бугарској. Из Италије стоји отворени позив за гостовање у 2013 години, а да је то тако потврђује представљање „Грозда“ и „Традиције“ у једном илустрованом италијанском листу на пет страница са десет фотографија.
Према речима председника Шароњића,
комплетно финансирање иностраних турнеја сносе родитељи деце чланова Друштва. Рад и пословање овог друштва одвија се на принципима културно уметничког
аматеризма, волонтеризма и самофинанси-

рања. Народна ношња за одређене
игре је око 80% из власништва
кореографа Драгана Марковића, а
остатак је својина председника
Шароњића. За поједине игре, којима
се промовише култура и традиција народа Србије, народну ношњу позајмљују из Краљева, Врњачке Бање,
Аранђеловца и Владичиног Хана.
Пошто је актуелна локална власт коначно схватила реалне потребе у култури Општине Александровац, Шароњић очекује да средства за ову област
буду доступна свима подједнако
према раду и резултатима рада.
Друштво је формирано 2000. године
и има око 150 чланова.Комплетан програм Друштва реализује се под диригентском палицом Драгана Марковића, који је у стручном и организационом погледу значајно допринео његовим успесима.

Акције

ЗАТО ШТО ВОЛИМ РАСИНУ

У овогодишњој кампањи „Дан Дунава“, коју неколико година за редом реализују Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
– Републичка дирекција за воде и Кока – Кола
Систем, током четири месеца кампање, организовано је рекордних 130 активности у 28 градова широм Србије.
Владимир Рашковић, представник Туристичке
организације општине Александровац, каже да
је у склопу доприноса очувању највеће европске реке, у нашој општини одржана акција „Дани Расине“.
- Радује чињеница да се у ову акцију укључио
велики број грађана, како би се унапредила заштита најлепше жупске реке – Расине. То је велики подстрек да Жупљани наставе да чувају Расину, и све друге реке, рекао је Рашковић.
Овом приликом Дејану Милићу, уреднику Информативне службе Дома културе, уручена је
захвалница за посебан допринос и учешће у
Б. Л.
Ж. Миленковић акцији „Дани Расине 2012“.
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У Дому културе велики број садржаја

„БРОД“ КОНАЧНО ПЛОВИ У ДОБРОМ ПРАВЦУ
Након много година александровачки „Брод“ плови у културним водама. У Дому културе у протеклих неколико месеци организовани су бројни културни садржаји – позоришне представе за малишане као и за све љубитеље позоришне уметности. Шлаг на торти
је била представа „Пут око света“,
која је одушевила публику а сам
чин доказује да је публика у Жупи
била жељна оваквих догађаја, и
да треба једно да се схвати да кроз
културу стварамо продуховљеност за младе нараштаје.
Поред позоришних представа,
биоскоп поново ради. Љубитељи
филмске уметности имали су прилике да погледају хит филмове, а

треба рећи и то да је филмове било
за све узрасте. Све подсећа на времена када је у нашој вароши филм
представљао култни догађај а не
само пројекцију, јер након тога биоскоп је стварао корзо, кад се након филма причало, шетало, попило по неко пиће, коментарисало и
рађале прве љубави.
Поред тога у току је реновирање
Дома културе, хол је уређен по
стандардима које заслужује једна
оваква установа. Поново је урађена
и електроинсталација која је била у
лошем стању. Реконструкција се и
даље наставља и коначно Дом
културе, након дужи низ година,
поново враћа име које му припада.
Д.М. - Б.Л.

Још једна изузетна позоришна представа у александровачком дому културе

ЗА „ПУТ ОКО СВЕТА“ - ТРАЖИЛА СЕ КАРТА ВИШЕ
Комедија „Пут око света“, Бранислава Нушића, у извођењу Крушевачког позоришта и режији Југа Радивојевића, одушевила је
жупску публику. Тражила се карта више за ову изванредну представу која одсликава друштвене
прилике једног периода који сасвим сигурно може да се смести у
данашње време.
Сјајни глумци крушевачког и
београдског позоришта, изврсна
сценографија, избор музике, костимографија, део су једног изузетног позоришног комада чија се
тема и композиција развијају кроз
доживљаје главног јунака на путу
око света.
Те чудновате доживљаје Јова-

нче Мицића, Јагодинца, у десет
слика с певањем и играњем, сјајно нам је приближио Милорад Мандић Манда, у лику главног јунака.
Представа је свуда једнако добро
прихваћена и овај аплауз на крају
није случајно овакав, рекао је
главни глумац након представе.
Представа је актуелна као и у време кад је настала. У представи учествује 21 глумац који тумачи око
80 улога. Љиљана Стјепановић тумачи лик Јулишке, Милија Вуковић, човек с ногом, Небојша Вранић, Дејан Тончић, Тома Трифуновић, само су део изузетне глумачке екипе која је до суза насмејала и одушевила публику.
Г.Ђ.

Концертом песама и игара у Дому културе представили се чланови КУД-а „Жупа“ Промоција књиге сатиричних
прича Драгутина Минића

ОБЕЛЕЖИЛИ ТРОГОДИШЊИЦУ РАДА МАЛА РЕВИЗИЈА

Концертом песама, игара, глуме и плеса, одржаном у александровачком дому културе,
КУД “Жупа“ обележило је трећу годишњицу успешног постојања и рада. Овом приликом
представиле су се фолклорна, плесна секција, школа глуме, лепог говора и балета.
За три године успешног постојања и
рада, друштво је окупило преко 300
чланова узраста од 4 до 74 године. Масовност секција говори не само о веома
амбициозном друштву, већ и о талентованим Жупљанима жељним да своје уметничке способности још више оплемене
кроз игру и песму.
Свака секција има свој целовечерњи
програм. На концерту у Дому културе
приказани су само сегменти кроз које се
види озбиљност, рад и ентузијазам свих
секција.
Негујући народну, традиционалну
игру и песму, савремени плес, балет познате балетске школе „Луј Давичо“ из Београда, школу глуме и лепог говора, ово
културно-уметничко друштво окупило је
велики број младих. Ови млади људи
одлучили су да своје слободно време
проводе у учењу, игри, песми и разоноди
што је и прави пут за формирање здравих и креативних личности. Некима од
њих ово ће бити и пут ка професионалној
оријентацији.
Г.Ђ.

ИСТОРИЈЕ СВЕТА
У александровачкој Народној библиотеци, у
организацији Дома културе и Културног центра
Крушевац, одржана промоција нове књиге
сатиричних прича „Мала ревизија историје света“ Драгутина Карла Минића.
Карло Минић је новинар, сатиричар и члан
Удружења књижевника Србије где је и
председник Секције сатиричара. У издању
београдске „Просвете“ објављена је његова
тринаеста књига сатиричних прича „Мала
ревизија историје света“ у којој на духовит
начин говори о неким важним догађајима из
прошлости.
О причама је говорио Крушевљанин Ненад
Вучетић, млада нада сатире, а одломке је
читала и Јелена Ђорђевић,
медијатор
Културног центра Крушевац.
Драгутин Карло Минић иза себе има богату
новинарску и књижевничку каријеру, добио је
готово све престижне награде, а превођен је на
више језика. Пише афоризме и кратке
сатиричне приче.
Промоција књиге је протекла уз евергрин песме, које је на клавијатурама одсвирао Мики
Петровић, тако да је све изгледало некако посебно, на опште задовољство љубитеља добре
сатире наше општине.
Б.Л.

ЖУПСКЕ НОВИНЕ
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У Музеју винарства и виноградарства одржана трибина

ХАГ – ИСТИНА И ЛАЖИ

У Музеју винарства и виноградарства одржана Трибина:
Хаг - истина и лажи. На Трибини су учествовали пуковник
Веселин Шљиванчанин и Иван
Панов, професор Правног факултета у Београду. Овом приликом, такође, била је промоција књиге „Сине буди човек“,
аутора Веселина Шљиванчанина. То је било вече патриотизма које су на прави начин
пригодним културно – уметничким програмом употпунили
ученици Средње школе „Св.
Трифун“.
Након уводне речи Гвоздена
Ђолића, директора Музеја винарства и виноградрства, присутнима се обратио Иван Панов, професор на Правном факултету у Београду, говорећи
о лику и делу пуковника Шљиванчанина, истичући између
осталог, да Веселин Шљиванчанин представља динарског
јунака из поезије.

Присутнима се потом обратио и Веселин Шљиванчанин,
који је најпре истакао да му је
драго што се налази у Жупи и
међу својим пријатељима Жупљанима, а затим је, између
осталог, говорио и о 2.450 дана проведених у Хагу.
Уместо било каквог коментара, прочитајте увод у књигу
„Сине буди човек“, под називом Уместо пролога – „ Ја сам
Веселин Шљиванчанин васпитан да будем човек, учен да
волим Отаџбину, научен да је
браним животом. Насупрот заглушујућој буци добро оркестрираних хорова који, под командном палицом разних диригената, упорно изводе своју
једину репертоарску тачку –
Оду лажи. Ова књига мој је
глас; и не само мој, већ глас и
оних чији су гробови обележили вечиту границу између
части и бешчашћа, слободе и
слугинства, вере и вечере.

Одржана ванредна седница ПУПС-а у Александровцу

ЖЕЉКО – НОВИ ПРЕДСЕДНИК
На ванредној и изборној седници општинске организације
ПУПС-а у Александровцу изабрано је ново руководство као
и други пратећи документи. За
председника је изабран Жељко
Славковић, први потпредседник је Томислав Стајковац, а
друга два потпредседника су
Драгослав Бакић и Никола Шароњић.
Општински одбор странке сачињавају: Радомир Величковић,
Слободанка Дишић, Петар Чеврљаковић, Драгиша Кљајић, Рада
Славковић, Дејан Павловић, Мирослав Јоковић, Милијана Бако-

чевић, Миломир Ђукић и Дејан
Јаковљевић. Председник надзорног одбора је Саша Миодраговић, а дисциплинске комисије
Дејан Павловић.
Из старог руководства странке нико није добио поверење,
сада у странци, поред пензионера, има радника као и младих
који нису радно ангажовани.
Организација има 23 повереника из месних заједница, а до
краја године очекује се избор
повереника у свим насељима
Жупе као и омасовљавање
организације.
Ј.П.

Моји непријатељи одавно ми
прете смрћу, не знајући да смо
се смрт и ја много пута
погледали у очи, да немамо
тајни једно пред другим. А
како смрти да се боји онај који
је спознао да је понекад лакше бити јагње међу yверима,

него човек међу нељудима.
Ово је моја прича“.
Књигу треба свакако прочитати.
То је било вече препуно емоција и доказало је да је највећа вредност бити човек.
Д.М.

ОО АЛЕКСАНДРОВАЦ
29. новембра 66/6
37230 Александровац
pups.aleksandrovac@yahoo.com

Новогодишња честитка председништва
ОО ПУПС Александровац
Драги грађани, уважени чланови ПУПС, за нама је година која ће брзо
отићи у заборав из разлога што нам предстоји година, која ће представљати
период са пуно задатака за нашу партију, које ћемо заједничким радом да
спроводимо у дело.
Као прво врло битан задатак у Новој години за ПУПС биће да радимо на
томе да што више младих људи учланимо у нашу партију, па користимо и ову
прилику да позовемо све младе људе који то желе, да се учлане у ПУПС, јер су
нам потребни људи који од партије очекују нешто више у смислу да наша
партија постане савремена европска, и државотворна партија која ће на тај
начин и са чланством од акције моћи да учествује у сваком сегменту власти.
Општинска организација ПУПС-а, спроводиће програм социјалног
предузетништва на територији Општине Александровац, чим Народна
Скупштина РС усвоји Закон о социјалном предузетништву, чији нацрт можете
прочитати на сајту Министарства рада, запошљавања и социјалне политике и
ако желите можете да учествујете у јавној расправи о овом Закону, која је у току.
Партија увек и у сваком тренутку мора бити спремна за изборе и у том
смислу ништа не сме изненадити партију. Времена су тешка и због тога је тешко
предвидети будућност, јер у сваком тренутку може доћи до ванредних избора.
Е због тога ћемо ми радити вредно, и у сваком тренутку бити спремни за
изненађење.
Као партија која на локалном нивоу не учествује у власти,
конструктивно ћемо указивати на све што локална власт пропусти да уради у
корист грађана, а ако од нас локална власт затражи било какву помоћ или
услугу, бићемо на располагању у сваком тренутку, а све у циљу побољшања
квалитета живота нашим грађнима.
ПУПС је партија која учествује у Влади РС. Грађани очекују много тога
од ове Владе, зато је одговорност свих нас много већа у делу који се односи на
политику Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.
Из речи Председника наше Партије Др Јована Кркобабића, да док је
ПУПС-а биће и пензија, може се закључити да је пред грађанима Србије
сигурна будућност, а ја ћу да додам, да би објаснио, да ће се ПУПС залагати за
нова запошљавања и нова радна места за све узрасте, како у редовном
програму отварања нових радних места тако и по програму социјалног
предузетништва, јер једино на овакав начин пензије могу бити исплаћиване
онима који су их стекли.
На крају нам остаје обавеза да будемо доследни, упорни, истрајни и
непоколебљиви у остваривању циљева и задатака који стоје пред нашом
Партијом и да на тај начин створимо услове да живимо живот достојан човека,
тј. да нам будућност и преостали део живота не буде горак и неподношљив, већ
напротив миран и спокојан.
Свим члановима ПУПС-а, пензионерима и осталим грађанима, желимо
пуно здравља и среће у Новој 2013. години.
Председништво ОО ПУПС-Александровац
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Промоција новог вина „Винарије Будимир“

МЕРЛО СА ПОЉУПЦЕМ ПРОКУПЦА
На промоцији познати дистрибутери вина, угоститељи,
уредници винских часописа, сомалијери блогери за вина
У Жупи, колевци вишевековне
традиције виноградарства и производње вина последњих десетак година све већим ентузијазмом враћа се производњи овог
божанског пића, пића које пише
историју. Чувени су виногради,
вино и винари који љубоморно
чувају тајну својих надалеко
чувених вина, каква су рецимо
вина „Винарије Будимир“.
У овој винарији забележили
смо један својеврстан „зимски излет“, зимско дружење ради ексклузивне премијере вина Мерло.
Уз традиционалну српску храну
и вино из танкова, добри познаваоци и дистрибутери вина, угоститељи, менаџери ресторана,
сомалијери и блогери за вина и
пријатељи Винарије Будимир на
овом дружењу и премијерно су
пробали ново вино, направљено
од грожђа мерло, са „пољупцем
прокупца“.
Мерло је ново вино „Винарије
Будимир“, стварано дуго као и
етикета овог вина: мурал са деда
Будином праунуком, Ангелином,
месечина и петао. За ово вино и
етикету везује се прича која је

настала пре две године. Трогодишња Ангелина је трчакарала
двориштем, а деда ју је смиривао
говорећи да ће да пробуди вино.
Једног јутра, у пет сати, Ангелину је пробудио петао. Она је скочила и рекла: „Шта да радим,
неко ће да пробуди моје вино“.
Тако је настала идеја о муралу, а
вино се зове „И као да си
анђео...“
Чика Будимир Здравковић је врсни познавалац вина и виноградарства. Његово мало царство
води његов зет, Александар
Рашковић који каже да је дошло
време када се схватило да вина
из Жупе нису за самопослугу. Да
од жупског грожђа може много
више да се уради. Када би се
локална села и винари сложили,
Жупа би била прва Тоскана, јер
је ово подручје ризница новца,
мишљења је г-дин Рашковић.
Да је Жупа једно од најпогоднијих подручја за узгајање винове лозе, каже Слађана Гајић,
технолог у Винарији Будимир.
Жупа се издваја по квалитету и
ради се на томе да квалитет жупског вина буде мерило светског

квалитета. За ново вино ове цењене и надалеко чувене винарије Слађана каже да је јако квалитетно, црвено вино, са свим параметрима.
- Диван покушај „Винарије Будимир“ да произведе мерло, ће
по мени дати велики резултат, посебно што су се досетили да „пољубе“ тај мерло са једном малом
количином прокупца, иначе нашом аутохтоном сортом, рекао је
овом приликом Душан Јелић,
вински блогер.
На зимском дружењу у винарији затекли смо и Мињу Петровића, најбољег сомалијера у Србији, који за винарију има само речи хвале. Вина ове винарије која
су на тржишту заслужују епитет
најозбиљнијих вина из овог
региона и земље, истакао је
Миња Петровић.
Винарија Будимир од аутохтоних врста вина тамјанике и прокупца настоји да направи светски бренд. Тајна надалеко чувених вина ове винарије дубоко је
усађена у деда Будиним потомцима који ће је чувати и преносити на будуће генерације. А но-

во вино „И као да си анђео...“
има своју анђеоску причу окупану сунцем, радом и љубављу и са
пољупцем прокупца.
Г. Ђукић

Милорад Милић из Стубла један је од најбољих винара у Жупи

ТРАДИЦИЈА ДУЖА ОД ЈЕДНОГ ВЕКА
У породици Милић произведе се годишње 20 хиљада литара вина, које се
пласира на избирљивом београдском тржишту

Село Стубал познато је по изузетним произвођачима вина и
грожђа. Земља богом дана, плодна и родна. Милићи скоро један век производе бисерне капљице вина из жупског виногорја. Први произвођач био је Сава
Милић, који је направио 30 - тих
година прву бачву. За то време
права атракција. Милорад Милић прича о дугој традицији.
- Производњу наставља Нићифор Милић. Вино је све квалитетније и крајем 30-тих година пласира се прво на београдско тржиште, а затим широм бивше Југославије, каже Милорад.
II Светски рат... Упркос ратном
вихору породица наставља производњу и пласман вина. - Након рата породици је учињена
велика неправда. Уследила је
конфискација имовине и веома
тежак период. И поред тога наставља се са узгојем винове лозе. Производња вина била је
смањена, али не и прекинута,
прича Милорад.
Милићи срасли са чокотом, који са првим гроздородом, са пр-

вим цветањем винове лозе и првим љубавима у непрегледном
царству жупског виногорја.
- Нисмо одустајали, виноград
за нас значи живот. Желели смо
да повратимо позната имена наших дедова у производњи вина
и постепено великим радом и
упорношћу моја браћа и ја у то-

ме смо успели, каже Милић.
Милорад данас има савремену
винарију. Поседује око 3,5 хектара под виноградима. Углавном су то сорте вранац, рајнски и италијански ризлинг.
Што се тиче производње, при
уласку у двориште, као и у подрумима, може се приметити

беспрекорна хигијена. Све је на
овом месту у савршеном реду.
Производња савремена, по
свим стандардима савремене технологије. Милићима је урођена стручност, и зато заиста
треба пробати вино изузетног
квалитета. Без разлике, квалитет је врхунски и црног вранца,
и прокупца, италијанског и рајнског ризлинга.
- Овај занат наслеђују синови
Боривоје и Иван. Који заједно
самном учествују у производњи. Они су будућност, вредни
су и са временом постају одлични стручњаци. Ја све мање радим – све више Боривоје и Иван.
Надам се да ће их у овом послу
наследити унуци. Срећан сам
због тога, истиче Милорад.
Производи се пласирају на избирљиво београдско тржиште.
Производни капацитети су око
20 хиљада литара, и углавном
се вино прода. Очигледно да љубав према завичају, упорност,
рад и квалитет побеђују. Остаће
Милићи још много година врхунски винари.
Д. Милић
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„Жупске новине“ у посети породици Михајловић из Доње Ржанице,
која се бави производњом грожђа и вина више од 150 година

ЉУБАВ И ЗНАЊЕ - РЕЦЕПТ ЗА
ВРХУНСКА ВИНА И РАКИЈЕ
Вековно
стицање
искуства, добар
су темељ за
успешно
бављење
виноградарством
Доња Ржаница изнедрила је
не мали број врсних виноградара и винара. И тако то траје вековима. Мештани су још од давнина, сагледавајући све предности које има ово село за узгој
винограда, отпочели овај посао.
На квалитет вина утиче положај
винограда, оријентација према
сунцу и странама света, подлога
на којој расте, количина воде
која падне на ту локацију…То
све има ово подручје. Квалитет
вина се ствара понајпре у
винограду.
Виногради на добром положају, одабраног узгојног облика
које негује вредна рука вођена
зналачким приступом, даје врхунско грожђе за прављење природних вина препознатљиве сортне чистоће, у укусу какву производи “Винарија Михајловић”.
Мијаило – Миша Михајловић,
виноградар, винар и воћар из
села Доња Ржаница добитник је
многих награда, плакета, као и
86 златних, 56 сребрних и 9 великих медаља на Новосадском
сајму, а 12 пута је био свеукупни победник! Виноградар и воћар је преко пола века.
- Виноградарством се бавим
већ седамдесет година. Ово је

Винска сала препуна златних и сребрних диплома
и многобројних захвалница са оцењивања вина и
жестоких пића – Миша и Славољуб Михајловић
нешто што се у нашој кући преносило са колена на колено, са
оца на сина. Овом производњом
грожђа и вина, која датира од
1858. године, бавио се мој чукундеда Мијаило, наставио деда
Ђорђе. Он је вино возио воловском запрегом за Краљево, Чачак и Ужице, снабдевајући тадашње кафане и чувене винарске трговце. Од њега је наставио мој отац Мирослав, који је
производио и радио за познатог
трговца Исидора уз Трстеника.

Отац је био један од бољих винара. Био је подрумар у нашој задрузи, и ја сам много научио од
оца. После оца наставио сам ја,
и много ми је драго што је мој
син Славољуб наставио исту производњу, прича наш саговорник
Миша.
На млађима свет остаје, ту су и
наследници – син Славољуб,
снаха Славица, унуци Сања и
Саша. Традиција се наставља на
најбољи могући начин.
На традиционалном оцењивању вина и јаких алкохолних пића у време обележавања Дана
општине Александровац, свеукупни победник, по девети пут,
био је Славољуб Михајловић. Податак за сваку похвалу, поготову ако се зна да на овом оцењивању учествују најбољи жупски

виноградари и воћари.
- Рад, поштење, дуга традиција а превасходно квалитет, и само квалитет производа јесте девиза успеха. Идемо у корак са
временом, али с поштовањем
према традицији. Искуства из
минулих времена усмеравамо у
данашњицу, каже Славољуб
Михајловић.
Михајловићи су једни од најцењенијих виноградара и воћара. Упорност, одважност и
страст према вину и ракији омогућили су, до данашњих дана,
да у све пределе Србије и иностранства шаљу чудесне капљице
виногорја, препуне креативности и Жупе...
То је квалитет, који се мора
пробати.
Б. Лачњевац

„ВИНАРИЈА МИХАЈЛОВИЋ“
Породица Михајловић у свом поседу има 2,5 хектара винове лозе, врхунске сорте грожђа, шпалирског узгоја. Од сорти заступљене су: тамјаника, жупски бојадисер, вранац, ризлинг и црни бургундац. У подруму капацитета 50.000 литара, на традиционални начин, „Винарија Михајловић“ годишње произведе преко 20.000 литара високо квалитетних вина
и ракије. Позната и призната вина - „Тамјаника“, „Вранац“,
„Црно вино“, „Бисер“ и „Бургундац“ – присутна су и конзумирају се у најелитнијим ресторанима широм земље, на западном тржишту, као и у домаћинствима.
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"НАША ПРОЛЕЋА" - ЛИСТ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ СВЕТИ ТРИФУН“ БРОЈ 1.

ЖУПЉАНИ ЗА НЕЗАБОРАВ

Андрија Петковић
Светлана Ракић

БИСЕРИ

Од свог оснивања двадесетих година прошлог вина, Средња школа „Свети Трифун“ се у потпуности посветила васпитању
и оспособљавању младих за живот онда када им је то најпотребније. Временом је развила широку лепезу образовних
профила, дајући великом броју прилику за стицање знања у жељеном знанственом профилу.
После много година постојања школе, остали су упамћени најбољи међу најбољима незаобилазно вредни помена, који
најбоље сведоче о успешности посла који обавља наша школа. Најистакнутија личност наше школе, јесте наш познати
писац, академик, Добрица Ћосић. Вредан помена јесте и професор – доктор Миодраг Чолић, доктор медицине, начелник
Клинике за имунологију (ВМА), декан Медицинског факултета, један од најмлађих академика САНУ-а, Радомир Ковачевић,
професор - доктор медицине, начелник Института за токсикологију и такође ученик којим се поноси ова школа, професор
– доктор Никола Ристић и Милан Јакшић, затим професор Универзитета у Београду Драгутин Величковић, др Милован
Величковић, професор Пољопривредног факултета у Београду, такође професор на Пољопривредном факултету у
Београду Часлав Лачњевац, Љубомир Зајић, запослен у Клиничком центру у Београду, Дејан Чолић, доктор спец.
Клиничке биохемије у Александровцу, професор – доктор Љубиша Кочинац, Природно – математички факултет у Нишу,
Велибор Симлевић, магистар српског језика и књижевности, др Саша Кочинац, Математички факултет у Београду, др
Татјана Радосављевић, Медицински факултет Београд, др Драгомир Бонџић, Институт за историју Београд, др Дејан
Бонџић, природне науке органске хемије, мр Драгољуб Бекрић, Машински факултет Београд, Александар Ћоћић,
Машински факултет Београд, Александар Жарковић, Инситут за ветерину Краљево, др Бранислав Катанчевић, директор
Рехабилитационог центра Рибарска Бања, др Соња Гашић, молекуларна биологија и биохемија...
Многи су свој живот потрошили у раду и школовању - др Ненад Марковић – хемијске науке у Националној лабораторији
Аргон у Чикагу, др Сузана Савковић – молекуларна биологија и биохемија Универзитет Нови Вестерн у Чикагу, др
Маријана Миљковић – Личина, молекуларна биологија и биохемија у Женеви, др Сузана Џордан – молекуларна биологија
и биохемија на Универзитету у Базелу, др Иван Марковић – Технички универзитет ДЕЛФТ у Холандији, Јана Милић, сада
већ велико име међу глумцима, која је такође била поносни ученик наше школе, рукометашица светског гласа и државне
репрезентације Љиљана Кнежевић, државни репрезентативац у рукомету Иван Лапчевић, Драган Ђукић, рукометни
тренер неколико репрезентација у Европи, песникиња Добрила Анђелковић, Љубомир Петковић, библиотекар, песник и
истраживач, Драган Поповић, декан Факултета за спорт и
Професорка: Ја никад нисам побегла са часа!
физичко спитање у Лепосавићу и дописни члан
Ђорђе: То тад' није било модерно!
Академије МАКСН-а Украјине, Мирослав
Самарџић – новинар, писац, издавач – су
само још неки од великих личности у
Професорка: Ти до шифоњера, 'ајде на таблу!
које је наша школа уложила велики
Професорка: Криптон је планета са које је дошао Бананамен! труд што се тиче образованог
система.
(мисли се на хемијски елемент)
Да је школа“Свети Трифун“ заиста
велика својим делом (учешћем),
Професор: Који уређај има највећу брзину?
сви људи су највећи доказ, а
Андрија: Радио!
уједно и највећа награда.
Немогуће је навести све бисере
Професорка: Он тамо шушуњароше, али запазио је!
наше школе, али и они, поред свих
ових наведених људи, сијају
подједнако!
Професорка: Ћутите бре, људи бре причамо!

Исидора: Професорка, могу ли ја да пробам да урадим задатак?
Професорка: Их, она би да проба као да смо у Еко – Мигу!
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Зато винова ло
д изненада!
не цвета ника
Сања Кнежевић

Сами смо, а близу седимо...
Неку тајну имамо.
Нешто у себи кријемо,
Нешто што не желимо да одамо.
Ником. Ни сами међу собом,
Уништићемо машту.
Нека тајна оде са тобом,
Закопај је у башту.
Устајемо и одлазимо са клупе.
Сами и даље остајемо.
Тајне паметне и глупе у себи
остављамо.
Сутра...имаћемо нову љубав,
Волећемо лепше н'о пре.
Ех, што ми је живот килав,
С тајном живиш, с тајном 'мреш.
Сања Добросављевић
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ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ: КРЕАТИВНО И ТАКМИЧАРСКИ
Општинска организација Пријатељи деце је непрофитна организација која заузима високо место
у раду са младима на васпитно - образовном пољу, на развоју креативних способности и такмичарског духа. У свом програму рада,
који је у потпуној сагласности са Републичким, има толико активности, које се и реализују, да би јој мо-

гле позавидети и институције са
више плаћених лица.

се налази велики део наше младости свих узраста.

Ову организацију води неколико
ентузијаста, потпомогнути једним
делом просветних радника. Као и
много пута до сада показало се да у
нашим људима још увек живи здрав дух и жеља за превазилажењем једне врсте агоније у којој

Е ту је организација Пријатељи
деце општине Александровац да
младима притекне у помоћ у креирању своје будућности. Наиме поред многобројних активности, недавно је у Народној библиотеци почела са радом Радионица под нази-

вом Креативно писање.
Ту се понедељком, у поподневним сатима, окупља приличан
број деце који желе исказивање
својих личности кроз поезију и
прозу. Нормално, ту су и просветни
радници који упућују децу како
најлакше написати песму, текст и
томе слично.
М. Шароњић

Новогодишњи концерт за жупске школарце

МУЗИКОМ И СТИХОВИМА ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА
Преко брда, преко брега и понегде снега, 25. децембра стигли
су у виноровну Жупу надалеко чувени музичар, композитор и солиста Бранко Пражић из Новог Сада и крушевачки песник из Буквара, лектира и музичких читанки Момир Драгићевић и одржали
Новогодишњи концерт ученицима млађих разреда Основне шко-

ле „Иво Лола Рибар“.
Под слоганом „Музиком и песмом“ против вршњачког насиља,
практично су потврдили да друг,
другу може бити прави друг и пријатељ у свакој прилици и да се само разумевањем шири дух толеранције и поштовања. Извођењем познатих дечијих хитова:
„Деца су украс света“, „Деда Мра-

зе, Деда Мразе...“, „Тата угаси
мрак“, као и „Ди Џеј деда“ и
„Папарацо“, просто су одушевили и подигли на ноге преподневну и поподневну смену ђака,
измамили осмехе и аплаузе њихових учитеља. У овом хепенингу
и правој журци уз добре вибрације, песму и игру завршени су једночасовни концерти за пам-

ћење.
Овим врсним уметницима сасвим сигурно су отворена врата
свих школа, вртића и педагошких
установа у Србији.
Исту прилику имали су и ученици Основне школе „Аца Алексић“
из Александровца. На опште задовољство.
Миодраг Шароњић

КАРИКАТУРА, АФОРИЗАМ И ВИНО - СЛАЖУ СЕ ФИНО
У препуној великој сали Музеја винарства и
виноградарства отворена изложба карикатура
Горана Ћеличанина, под називом „Карикатуре о
вину“ и одржано вече афоризама Јована Арсића
Јовче.
Изложбу је отворио Драган Благојевић, председник општине Александровац. У поздравној речи
упућеној уметницима и бројним
гостима, председник Благојевић
рекао да је ово вече културни догађај за град.
Изложбу карикатура пригодним излагањем о аутору Горану
Ћеличанину представила је Маја

Олић, а о Јовану Арсићу говорили
су Ивко Михајловић и Вељко Стамболија, затим Љубодраг Обрадовић и Жупљанин Хаџи Томислав Станић.
Јован Арсић – Јовче je рођен
1949.године у винородној Жупи,
у селу Боботе. Своје песме и
мудре мисли, несебично дарује
читаоцима новина и слушаоцима

ЧЕЛИК
Горан Ћеличанин Челик, рођен 1960. у Крушевцу, живи и
ради у Варварину. Професионално је инжењер машинства,
црта карикатуре, стрипове и илустрације. Његови радови су
објављени у више домаћих и међународних новина и часописа, добитник је више награда и признања у земљи и иностранству (Италија, Јапан, Јужна Кореја). Штампао своју
књигу карикатура Басне без речи (1994), Мапу карикатура
(1997.) и Мапу ратних цртежа (2000.).
радија. Јовче, народни поета и катуре, афоризама и сатире,
афористичар живи, ради и пише у остало је да се надају да ће
свом родном селу.
културних дана у овом граду
Културним посленицима Жупе, убудуће бити више.
након ове предивне вечери кариБ.Л.
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Стари добри занати

ТОМА ЗАЈИЋ – ВРХУНСКИ МАЈСТОР

Тома се ковачким
занатом бави више
од пола века
Стара добра чаршија, обиловала старим добрим занатима.
Налазиле су се од периферије,
па све до краја центра наше ма-

ле варошице. Од почетка па све
до средине прошлог века и нешто касније ређале су се занатлијске радње, дунђери, опан-

чари и ковачи, поткивачи, вуновлачари, кројачи... У овим малим радионицама пуно се радило, али пуно и дружило, делило
добро и зло и сачињавало душу
варошице Александровац. Ново
време многе од ових заната потисло је у заборав. Неоправдано. За неке од ових заната још
увек постоји велика потреба. Један од њих је ковачки, а да је
овај занат неопходан, доказује
Тома Зајић, који је и у 73-ој години успешно бави ковањем
алата неопходних за пољопривреду. Радионица се налази у
Кожетину, и све у њој подсећа
на време прошло, али и време
садашње.
- Завршио сам поткивачко – ковачки занат у Плочи, код тада
познатог мајстора Милосава Вилимоновића. Мој отац је тако одредио и данас сам му захвалан
на томе. Ништа без заната. Греше данашњи родитељи што децу
не дају на занат. Занат даје сигурност, никад нећеш остати без
хлеба. Направио сам кућу и школовао децу, и живео пристојно.
Никад се није имало превише,

али увек довољно, каже Тома.
Људи и данас посећују ову радионицу. Виталан је Тома Зајић,
чио, ведрог духа, још увек ради
„пуном паром“. Оштре се овде
сви алати, јер пољопривреда не
може без њега. За све су потребне вредне Зајићеве руке, и сетву и жетву, и винограде и још
много тога.
- Ковачи су здрави, људи здравији и од других занатлија,
што се види и на мом примеру.
Тело јача, чисте се плућа и зато
се чудим што немам ученика. Од
овог посла може добро да се живи. Све је мање ковачких радионица. Нико неће да настави
овај посао. Штета, велика потреба за ковачима и даље постоји, истиче Зајић.
Наша екипа одлази кроз стазу
прекривену снегом. Чује се ударац чекића, који говори о успоменама људи чије су судбине саткане кроз овај звук. На крају
ове приче ништа друго нисмо
могли да пожелимо - доброг
здравља и дуг живот великом
мајстору Томи Зајићу.
Д.М.

Страствени колекционар старина Слободан Милојевић из Тулеша
прикупио више од 500 предмета

ЕТНО МУЗЕЈ У ДВОРИШТУ
- Све у овом музеју одише мирисом
прошлости. Ту су експонати који су били у
употреби у сеоским домаћинствима 19. и
20.века

Жупљанин Слободан Дане Милојевић, из села Тулеш, у дворишту
домаћинства има етно музеј, препун изложбених експоната. Рођен
је 1950.године, и како каже, од детињства сакупља старе и вредне
предмете, које говоре о историји и митовима жупског краја, а
сасвим се слободно може рећи и историји Србије. Ако се зна да је
већину ових ствари Слободан купио сопственим средствима, а да је
за то уложен и велики труд, онда се зна да је у питању велика љубав
према очувању народне традиције.
Путујемо кроз двориште, које одише укусом прошлости, као кроз
времеплов хронологије и сукоба историјских чињеница. Колевка,
креденац, дрвени плуг из 1925.године, воденични камен, срп,
дрљаче, ручна тестера, сребрна чаша из 1836.године, вериге,
бакрачи, пруга, преса, муљача, метак из 1918.године, разбој,
шинска кола...само су део етнографске збирке чувања обичаја и
наслеђа.
Слободан Милојевић каже да поседује сабљу која датира из
времена пре Косовског боја. Поред тога сакупљао је овај велики
ентузијаста и љубитељ старих ствари ножеве и сабље, који имају
нека судбоносна а понекад и трагична значења, и још много тога.
Посебно је занимљива слика, где су на плакатима портрети
Јосипа Броза Тита и Драже Михаиловића, као историјско помирење.
Мора се признати да је занимљива и сабља, која датира од пре
Косовског боја.
Са сетом, напустили смо домаћинство Слободана Милојевића и
његов етно музеј пуни утисака, мислима о времену које је иза нас, и
о томе да постоји прича о људима који на специфичан начин чувају
материјалну и духовну културу са ових простора, од заборава.
Б. Лачњевац
Фото: Б. Стојковић
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Tу, поред нас

ЧОВЕК ИДЕЈА,
РАДА И УСПЕХА
Тодор Кљајић претворио бензинску
станицу у ботаничку башту. Најбољи у
бившој Југославији неколико пута.
Плодан рад на многим пољима.
Култура и спорт су велика љубав.
Написао две књиге, успешна ликовни
уметник. Увек спреман да помогне...
Тодор Кљајић Тоша је скоро
свима познат у Жупи, јер је годинама са успехом руководио
бензинском станицом која је четири пута у бившој Југославији
и три пута у Србији проглашавана за најбољу. Његова пумпа је
била права ботаничка башта,
јер је било преко 30 врста разног цвећа и украсног шибља у
њеном окружењу.
Тоша је био и остао миран и
тих, ненамељив, образован и човек пун идеја, широкогруд, спреман да увек свакоме помогне.
Принципијелан, искрен, поштен, савестан и сваки посао и задатак је радио до перфекције.
Сада и данас проводи мирно и
тихо пензионерске дане, брине
о супрузи Лепши која се успешно опоравља после операције
срца и све више постаје: насмејана, расположена са вером у
лепшу сутрашњицу у коначно
оздрављење.
Навиру сећања, из скромности не жели да говори о свом богатом и плодном стваралачком
раду пуног лепих резултата и
безброј признања, као и нових
идеја које су усвајане и допринеле афирмацији читавог краја.
„Као млад човек укључио сам
се у друштвене активности општине Александровац. Предводио сам Савез омладине општине, активно учествовао у формирању и руковођењу културно
– уметничког друштва, иницијатор у формирању Покрета горана и његов први председник, а
за рад сам добио Златну значку
горана. Био сам и председник

Ауто – мото друштва у Александровцу и заједничким снагама
изградили смо ауто базу која је
у саставу Ауто савеза Србије,
био сам и председник Ватрогасног друштва и дао допринос у
његовој модернизацији“...
Ту су и разне друге активности, послови и обавезе у СИЗ здравства, СИЗ становања, скупштине банке у Београду, Црвени крст, регионални и републички делегат и тако редом.
Култура и спорт представљају
посебну и велику његову љубав
где је дао огроман допринос. За
послове у култури носилац је
Златне значке Културно – просветне заједнице Србије, а ту су
и разна признања, дипломе и
похвале на општинском и регионалном нивоу. Посебно воли
ликовну уметност и сликарство.
Неостварена му је жеља да студира сликарство, али зато у слободним часовима и доколици успешно слика, до сада је урадио
двадесетак вредних дела која
су добила високу оцену, а наредне године припрема самосталну изложбу у Александровцу и суседним градовима. Стигне и да се бави књижевним
стваралаштвом, издао је две
књиге које су лепо прихваћене.
Једна је књига афоризама
„Нешто да кажем“, а друга
„Срце је камен са преградама“,
која представља импресије о животу и кратке цртице. Већ је
спремио и трећу књигу и нада се
да ће наредне године да се представи љубитељима писане речи. Доста ради, ствара, пун је

АФОРИЗМИ И МИСЛИ ТОДОРА КЉАЈИЋА
-

И људи су листопадно дрво, само немају годишње доба падања.
Ко теби прича лоше о другима, сутра ће причати лоше и о теби.
Сељак не може свако бити.
Са радом смо завршили, свима су нам слободна радна места.
Био је теле у младости, а сада во са краватом.
Смеј се данас јер сутра ће бити много горе.
У мутним временима најбоље је бити крај извора.
Младог може нешто и да боли, а старог нема шта не боли.
Не пали се све ватром.
Све је туђе, мисао је само твоја.
Борити се мора, а стварати треба.
Срце је камен са преградама.
Свако има свој циљ, само су мете различите и непознате.
И поклоњено може бити скупо.
Сан је природна појава, а несаница се ствара.
Ласкави пријатељ је најопаснији непријатељ.
Мали језик, велике речи...

идеја и сматра да има још доста
да каже, напише, наслика, обогати себе и пуним срцем помогне нашој средини да буде још
препознатљивија.
Из спорта, посебно се издваја
фудбал, у родним Вражогрнцима био је оснивач и председник
фудбалског клуба, а његов немерљив је допринос у изградњи
фудбалског игралишта и штампању књиге „Село и фудбал“ која говори о фудбалерима из овог
нашег села. Треба поменути и
рели спорт где су набављена
два картинг возила која су годинама служила младима.
Када се помене фудбал у Жупи, а посебно фудбалски клуб
„Жупа“, посебно место у њему
има Тоша Кљајић као спортски
радник и дугогодишњи секретар клуба. За свој плодан и
стваралачки рад спада у „петорицу величанствених“ спортских радника Жупе у 20.веку, за
које је добио посебно признање. Као секретар клуба испољио је нове идеје у раду, санирани су дугови, организована
нова шема руковођења и обезбеђени трајни извори прихода
и финансирања.
Формирана је омладинска задруга „Ас“, успостављена пословно – техничка сарадња са
неколико водећих фирми у Жупи, пијаца ситне робе, звана
„бувљак“, премештена је са улица на простор који је био намењен спорту, ту су игре на срећу
и аутомати, разни концерти песама на „Маракани“, као и велика новчана лутрија где је главни

згодитак био путнички аутомобил марке „југо“. Ту су били и
разни други текући послови који су се односили на администрацију и устројство организованог фудбала, као и организовање и обележавање 75 и 80 година фудбалског клуба и штампање пригодне публикације.
Све ове послове он је креирао и
са другима носио и организовао, тако да је фудбалски клуб
био много боље организован и
све је било под контролом.
Зато његово име мора да буде
забележено крупним словима у
историјату „Жупе“ за 90 година
рада и постојања.
Ово је била кратка прича и
ретроспектива о раду једног нашег суграђанина који је уградио
себе у многе поре нашег живота, а посебно у културу и спорт,
човека пуног идеја, непрекидног и дуготрајног волонтерског
рада, а све у циљу да новим генерацијама буде много лепше и
боље.
Пожелимо да наступајућа Нова 2013.година буде година доброг здравља и остварења нових и плодоносних идеја нашег
Тоше Кљајића, да у својој складној породици доживи оздрављење своје супруге и да има пуно радости. Он је то заслужио, а
његов пример треба да послужи
млађим генерацијама како се ради и живи, да је идеја најбоља и
најскупља валута и да треба веровати у боље дане који долазе.
Да нам је више оваквих људи и
стваралаца.
Ј. Пејчић

18

ЖУПСКЕ НОВИНЕ

Народна библиотека – Храм културе у Александровцу

КЊИГА ЈЕ НАЈБОЉИ ЛЕК ЗА ДУШУ
ИСТОРИЈАТ
БИБЛИОТЕКЕ
Основана је под именом „Читаоница кожетинска“ – 18. јануара 1872. године. О томе сведочи „Извешће о стању Читаонице кожетинске из 1874. године (Кожетин је у то време
био административни и културни центар Жупе, касније, 2.
јула 1882. године добија име
Александровац). Оснивачи библиотеке су напредни и образовни људи тог времена: попови, учитељи и трговци. Градска библиотека основана је
1928. године, а као општинска
ова Библиотека установљена
је после Другог светског рата.

Више од једног века Библиотека гради
искрен и близак однос са својим грађанима
- У 21. веку, све се убрзано и непрестано мења. Зато је у оваквој
атмосфери једина непромењена
ствар повећан значај и моћ знања, а библиотеке су „капије знања“ или „ризнице знања“ или „памћење света“, а поред тога „књига је најбољи лек за душу“. Књига је својеврсни феномен људске
цивилизације, била је, јесте и биће предмет изучавања. Опстајала је и прилагођавала се времену, људима и техничким новинама, каже Бранислава Сауловић,
в.д. директора Народне Библиотеке у Александровцу.
Народна библиотека у Александровцу најважнија је и најстарија установа културе у нашем крају. Дуга је и богата традиција библиотекарства. Сва дешавања и прилике у друштву одразиле су се и на александровачку Библиотеку. Кроз различите
периоде свога трајања Библиотека је била сељена, остајала без
својих књига или се богатила и
расла. Некад центар културе, об-

разовања и интелектуалног набоја, а некад заборављена, на
маргини, препуштена појединцима, заљубљеницима у књигу и
топлину писане речи. После много сељења, смештена је 1974. године у зграду Дома културе. Као
посебна институција издвојена
је одлуком СО Александровац
1998. године. Библиотека располаже простором од 180 квадратних метара у згради Дома културе. Као посебна одељења постоје: Позајмно одељење за одрасле
са читаоничким простором од
два стола и 10 читалачких места,
Позајмно одељење за децу са 12
читалачких места (које током
хладних дана нема грејање), две
минијатурне канцеларије неподесне за рад и магацин у подруму
од 60 квадратних метара. Завичајна грађа која је зачетак Завичајног одељења чува се на једној
полици у оквиру самог Позајмног
одељења за одрасле.
Библиотека је одавно прерасла
недовољан и неадекватан про-

ПРИЗНАЊА ЗА РАД
Рад Библиотеке био је праћен и вреднован. Тако је од Заједнице матичних библиотека Србије добила Републичку награду „Милорад Панић Суреп“ за постигнуте резултате и развој
библиотечке делатности. Скупштина општине Александровац
додељује јој Спомен плакету за ширење просвете и културе.
Добитник је разних повеља, диплома, захвалница и признања
од разних издавачких кућа, републичких организација и институција. Рад запослених је такође био запажен, тако да је
Драгиша Илић – књижничар, два пута проглашен за најбољег
библиотечког радника у Србији, а златне значке Културно –
просветне заједнице, велико републичко признање за појединце добиле су Вукица Џамић, Зорица Обрадовић и Смиљана Матовић – књижничари.

стор у коме се налази и који би по
прописима о библиотечкој делатности требала да има. Због сталног прилива књига овај проблем
све више долази до изражаја.
Услови простора не дозвољавају
веће пројекте. Велики проблем
представља про ки шња ва ње
равног крова над просторијама
Библиотеке и прека је потреба да
се предузму неопходне мере
санације, јер је угрожен књижевни фонд. У Библиотеци верују да
ће врло брзо бити постављен
адекватан кров, па би тако проблем прокишњавања био решен.
- Попуњавање фондова књига
углавном се врши откупом Министарства за културу, куповином
из средстава буџета, сопственим
средствима и поклонима разних
дародаваца. Библиотека тренутно располаже, по инвентарној
свесци 60.020 књига, а у Библиотеку је учлањено 1.051 читалаца. Делатност Библиотеке је веома широка, почев од прикупљања, обраде, чувања и давања на
коришћење књига и друге библиотечке грађе, преко пружања
информација путем интернета
или организовања различитих
културних садржаја. Библиотека
је на услузи свим грађанима наше општине. Првенствено смо се
определили за рад са децом и
младима, јер им књиге могу пружити знање, развити креативност и машту, обогатити речник, прити забаву. Зато посебно
истичемо рад са децом предшколског узраста, млађег и старијег школског узраста и децом
са посебним потребама. Њихове
организоване посете популарно

смо назвали – Час у Библиотеци.
Том приликом децу упознајемо
са правилима рада у Библиотеци, начином коришћења књига
и свим оним што их интересује и
приближава их књизи и читању,
каже директорица Сауловић.
Библиотека у Александровцу
већ традиционално поклања годишњу чланску карту свим ђацима првог разреда приликом њиховог пријема у Дечији савез. За
ученике који пишу и желе да
кроз вежбе, упутства и усмерења
развију свој таленат и жељу да га
реализују организована је Радионица креативног писања, која
се одржава сваког понедељка у
17 часова. Њихови најбољи радови биће објављени у посебној
књизи. У готово свим облицима
сарадње са децом и младима, Библиотека има добру сарадњу са
При ја тељима деце општине
Александровац.
- У нашим просторијама честе
су изложбе различитог садржаја.
Оне се постављају поводом: обележавања годишњица, верских,
државних и светских празника,
Дана Библиотеке (18. јануара),
нових издања књига, поклона дародаваца, радова награђених на
конкурсима, ученичких ликовних радова, ликовне изложбе,
итд. Организујемо сајмове књига, најчешће у центру града, али
и продајне изложбе књига у Библиотеци. Награђујемо књигама
најактивније читаоце у више категорија – млађи разреди, старији узраст, средњошколци и одрасли. Награде примају и најбољи
учесници ликовних и литерарних
конкурса које расписујемо. Наша
установа сарађује са свим установама културе, основним и
средњом школом, Пријатељима
деце, МНРО и другима из наше и
суседних општина и са библиотекама у Србији. Отворени смо и
спремни за сарадњу, каже на крају Бранислава Сауловић.
Б. Лачњевац
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ШЕТЊА КРОЗ ФУДБАЛСКУ ИСТОРИЈУ ЖУПЕ
90 година ФК Жупа

У протеклој 2012.години навршило се деведесет година од формирања Фудбалског клуба Жупа.
Тај велики јубилеј, по коме Жупа
спада међу најстарије клубове у
земљи, биће свечано обележен
почетком ове године.
Тим поводом, поред доделе одговарајућих признања појединцима и колективима, изаћи ће из
штампе и монографија ФУДБАЛ У
ПРЕСТОНИЦИ ГРОЖЂА И ВИНА,
аутора Јована Пејчића и Миљка
Р. Симића.
Монографија је практично наставак две претходне књиге које
су изашле поводом 75 односно 80
година клуба, аутора Светомира
Томића.
У првој половини двадесетог века фудбал се различитим правцима докотрљао међу чокоте винове лозе и почео да осваја Жупу
и Жупљане. Није било праве лопте већ се играло крпењачом. Касније се играло са свињским пувалом стављеним у сашивену кожу
коју је припремао Жика Петровић
– Гроф.
О том времену, у књизи „ 150 година Основне школе у Александровцу“ аутора Милослава Бонџића, стоји записано: „Фудбал је
био омиљени спорт, од доношења
прве фудбалске лопте 1912. године, стекао је временом велики
број присталица и због своје масовности, преко клубске активности и утакмица, доводио је до
појаве класне диференцијације
међу младима у граду.“
У причи Жарка Бекрића, првог
почасног председника ФК Жупа,
се истиче да су прву фудбалску
лопту у Александровац, негде
око 1920. године донели Енглези.
Они су у кругу Александровачке
болнице градили монтажне бараке за прихватање болесних учесника Првог светског рата али и
за потребе цивила.
Савременици тог времена су
причали:

Миша Михајловић из Ниша је
тврдио да се са фудбалском
игром у Жупи почело 1920.
године.
Милутин Андрејић је тврдио да
је почетак фудбалске игре у
постојбини грожђа и вина везан
за јуни месец 1921.године.
Никола Трифуновић, банкар из
Александровца, се сећа да се
фудбал играо у шљивику попа
Светозара. Сами смо куповали и
шили опрему. Пешице смо ишли
на одигравање утакмица. По
завршетку утакмице, без обзира
на резултат приређивали смо
забаве и у касне ноћне сате ишли
кући. Касније се фудбал играо на
вашаришту изнад Јевђине
лушарнице.
Димитрије Андрејић – Моча,
дугогодишњи играч ФК Жупа, на
основу прича које је чуо, тврдио
је: „У Александровац су
фудбалску лопту донели Драги

такмичила у више рангова, да би
у години јубилеја играо у Поморавско – тимочкој зони.
Највећи успех у историји клуба
било је играње у Јединственој
српској лиги и учешће у баражу

Ekipa Župe je igrala protiv Mornara iz
Bara u baražu za popunu Druge lige
Поповић – Јева и Жика Петровић
– Гроф негде 1922.године. Тада
је Милан Петровић – Микља,
апотекар, био члан управе клуба.
У својој дугој историји, Жупа се

Deo tima Župe u godini jubileja

за попуну Друге савезне лиге, када је Морнар из Бара, 1.јуна
1994. године, био бољи за један
гол и пласирао се у виши ранг.
Освајала је Жупа и куп региона

Источне Србије, а била је и победник Антиратне лиге, својеврсном протесту против НАТО бомбардовања наше земље.
У протеклом периоду фудбалери Жупе фудбалери Жупе били су
у прилици да покажу своје фудбалско умеће и у сусретима са нашим најпознатијим клубовима. У
Александровцу су гостовали Црвена звезда, Партизан, Војводина, ОФК Београд, Напредак из
Крушевца, Раднички из Ниша,
Рад, Чукарички...
Играле су се у Жупи и међународне утакмице, а гостовало се и
у Немачкој.
У клубу се данас ради са свим
категоријама фудбалера, што говори о континуитету и непресушном врелу фудбалских талената
на овим просторима.
Према истраживањима Миомира Ристовића – Харија, публицисте из Крушевца, пореклом из Жупе је и Милован Јакшић, голман
предратне репрезентације Југославије који је, због успешних одбрана на Светском првенству у Уругвају, добио име „Ел гранд Милован“ (Велики Милован), како
се и данас зове једна улица у Монтевидеу. Пореклом из Жупе је и
Милутин Ивковић – Милутинац,
такође предратни играч и капитен репрезентације Југославије.
О бројним генерацијама фудбалера Жупе, тренерима, члановима руководства, лекарима и навијачима данас говоре избледеле
фотографије. Многи од њих су
славу жупског фудбала проносили широм земље и ван ње.
Међу највеће успехе Жупе спада и пласман њених пионира у елитну лигу Србије где се надмећу са
Црвеном звездом, Партизаном...
За све што је до сада постигла у
својој богатој историји, Фудбалски клуб Жупа је носилац Плакете – највишег признања општине
Александровац, као и признања
Фудбалског савеза Југославије и
Србије.
М. Симић
Ј. Пејчић
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Живот дариван фудбалу

ГИГА – СПОРТСКИ
АС ЗА ВЕЧНОСТ
Фудбал је велика љубав и задовољство.
Богата спортска каријера. Донатор који
се не заборавља. Најуспешнији
председник и директор ФК „Жупа“

Драгиша Стојановић Гига, има
богату и плодну спортску, а посебно фудбалску каријеру која
је трајала више од неколико деценија. Почео је да игра најлепшу споредну ствар на свету, фудбал, као голобради дечак у подмлатку ФК „Бор“, па је после „Јаме“, „Рудара“, „Жупе“, „Виноградара“ завршио фудбалску каријеру у „Слоги“ из Дашнице. У млађим категоријама био је и најбољи стрелац и голгетер у тиму и
лиги. Доста је обећавао и имао
потенцијал за много већа дела у
фудбалу, али се касније определио за спортски рад и као спортски радник успешно је обављао
послове председника и директора ФК „Жупа“ и на тим пословима
остао је непревазиђен до данас.
У фудбалски клуб је дошао далеке 1987.године, почео је као
фудбалер, а наставио као председник клуба и спортски директор све до 2004.године. За његово име се везују велики успеси
фудбалског клуба, такмичење и
пласмани у разним ранговима,
устројство и организација клуба,
хранарине и стипендије за фудбалере као и запошљавање фудбалера у његовој фирми „Метал
– прогрес“, која је капом и шаком издвајала средства за комплетно финансирање. Као успешан пословни предузетник није
му било тешко, да својим ауторитетом, везама и познантсвом
обезбеди новац који је био потребан клубу за такмичења.
Свој радни век је почео ангажовањем код приватног послодавца, па је после удруживања
са другим способним привредницима за малу привреду, догурао
до своје фирме, предузећа које
му је омогућило да издваја финансијска средства за фудбалски клуб. Тако је могао да испуни дечачки сан да руководи и
фудбалским клубом, да омогући
егзистенцију младим људима који се баве фудбалом и да на одређени начин утиче на њихов живот. Преко себе и своје личности
желео је да афирмише младе људе – фудбалере, да им омогући
проходност и наставак спортске
каријере у многим реномираним
клубовима, а самим тим да уједно афирмише и читав крај који

је годинама рађао и стварао фудбалере за велика дела и велике
и богате клубове у земљи и иностранству.
Фудбалски клуб је полако враћао дугове створене у ранијем
периоду, набављене су нове фудбалске опреме, путовало се модерним аутобусима, фудбалери
су ишли на обавезне припреме,
склапани су уговори са фудбалерима, финансирање је било сигурно о чему говоре редовне хрананире, стипендије и све друго
што је било потребно за живот и
деловање једног клуба.
Дошли су и други спонзори и
донатори, клуб је почео да функционише као чврста, озбиљна и
јака целина која је требала све
позитивније да се развија. Игралиште се ограђује, терен поправља и санира, трибине граде и
стварају се услови за гледаоце
који воле свој фудбалски клуб.
Све те послове чврсто је држао
Гига у својим рукама, ту су били
његови сарадници и заљубљеници у фудбал, и зато је нормално што је клуб бележио лепе
спортске резултате и догурао до
баража – квалификација за Другу фудбалску лигу.
Гига је успешно радио и у другим организацијама које су индиректно биле повезане са фудбалом. Кренуло се са формирањем
Савеза спортова на чијем челу је
био Гига, финансирало се у то
време 23 клуба у разним ранговима што је представљало велики
помак у организацији и обезбеђеном финансирању. Он је стизао
да се активно укључи и у Фудбалски савез Србије, као активан
делегат, ту је био Регионални
савез, разне комисије, делегат на
фудбалским утакмицама Српске
лиге и све друго што је било
везано за фудбал и фудбалере.
Тако је и на овај начин Драгиша Стојановић Гига постао најуспешнији председник и директор ФК „Жупа“, а о томе сведочи
и Повеља која је добијена поводом 80 година фудбалског клуба. Он није остао заборављен у
фудбалском клубу, његово име и
време када је радио у фудбалу,
изговара се са поштовањем, зато
ће сада, поводом обележавања
90 година фудбалског клуба, по-

ново и опет да постане добитник
Повеље, престижног признања
које иде у праве руке и потпуно
заслужено.
Данас се Гига мало повукао и
дистанцирао од фудбала, незадовољан је радом појединих људи у спорту, а посебно у фудбалу
и чека да се направе неке позитивне промене. Он воли неизмерно фудбал, њему је дао и посветио најлепше године живота,
да не помињемо финансијска
средства, његова лична, која је
давао за фудбал и финансирање
клуба и све друго око њега.
Гига мора да се врати фудбалу, јер је он део њега и његовог живота. Истина, живот га није мазио, било је неспоразума и
непријатности о којима не треба
трошити речи, али је битно да се
многе ствари исправе и поправе,
да коначно прави људи дођу на
права фудбалска и спортска места и да коначно кренемо брже
напред.

Има још много људи заљубљеника којих се сећамо и помињемо у години јубилеја, има још доста празног хода у спорту, нормално и у фудбалу, и зато поред
пружања шансе младим и новим
људима треба настојати да се и
ветерани окупе, сете старих, добрих и успешних времена и помогну, у границама могућности,
да нам фудбал буде још бољи. То
сигурно жели и Гига, јер је њему
фудбалски клуб био друга кућа
који се много воли, за кога га вежу лепе успомене и коме је дао
најлепше године свог живота.
Данас Гига са сетом и тугом
прича о фудбалу, све му је дао а
за узврат, вратило му се као бумеранг, лоше и са пуно непријатности. Гиго, идемо напред, главу
горе, много си дао, ти си и даље
потребан фудбалу и свима нама,
јер нове идеје и искуство је увек
потребно и то треба ценити и поштовати.
Ј.П.
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Ликови сјајних фудбалера никада не бледе

ОД ВРСНОГ ГОЛГЕТЕРА ДО ОРГАНИЗАТОРА
СПОРТСКОГ ЖИВОТА ЖУПЕ

Од раног детинства почео је
да пика фудбал. Његово фудбалско умеће, још у нижеразредној основној школи, запазио
је учитељ Рајица Тодоровић, који је у то време био активан фудбалер ФК „Жупа“. Доласком у
александровачку ОШ „Аца Алексић“ сусреће се са другарима
из генерације Пејићем, Милованкићем, Живковићем и другима. Заједно стварају екипу, која ће прославити име ове школе
широм тадашње Југославије и
Србије. Али, ту се прича о њему
не завршава.
Реч је, свакако, о Зорану Ка-

танчевићу - Џигију, врсном голгетеру, тренеру и угледном
спортском раднику, који је својим играма, радом и залагањем
исписао златне странице фудбалске истoрiје Жупе.
За смеђокосог, вижљастог, левоногог дечака из Лесеноваца
се осамдесетих година прошлог
века, веома заинтересовао крушевачки прволигаш ФК „Напредак“. У овом клубу Зоран је, као
четрнаестогодишњак, играо за
пионире, а потом за омладинце .
Вештинама баратања фудбалском лоптом тада су га учили:
Драгише Илића Талијана, Ива

Ивановић, Влада Милосављевић, Мића Дуванџић, Ђорђе Герум и други прослављени асови
крушевачког и српског фудбала.
-У омладинцима „Напретка“
био сам најбољи стрелац лиге Србије и са навршених 18. година
потписао сам професионални уговор са овим успешним крушевачким клубом. Поред месечне плате, клуб ми је дао и стан на коришћење. Из „Напретка“ сам
1987. године дошао у ФК „Жупу“.
У томе време „Жупа“ је играла
добро и из сезоне у сезону прескочила три ранга и упала у Српску лигу. У полусезони, тог такмичарског ранга, постигао сам 18
голова и дата добијам позив да
одем у српски фудбалски клуб
„Шумарице“ у Швајцарској, који
се такмичио у Савезној лиги те
земље. Потписујем професионални са овим клубом и из утакмице у утакмицу пружам бриљантне партије. Када сам се надао најбољем, десило се оно најгоре. Десиле су се санкције УН
према тадашњој екс Југославији
и Србији. Због тога сам се 1991.
године вратио у Александровац.
Тачније у ФК „Жупу“ где настављам са добрим играма и победама. ФК „Жупа“ напредује и тада
на ред долази историјска утакмица са “Морнаром“ из Бара за улазак у Другу лигу Србије и Црне Горе. На жалост, нисмо се пласи-

рамо у виши ранг“ - објашњва Катанчевић и додаје, да је због несу гла сица са тадашњим
руководством морао да оде из ФК
„Жупа“.
После бриљантног трогодишњег играња у неколико сеоских
клубова Жупе, Катанчевић се
2001. године поново враћа у ФК
“Жупа“, али сада као први тренер овог клуба, где у након расула, успева да стабилизује
клуб. То, међути, нису хтели да
цене његови тадашњи сарадници, због чега је морао да напусти клуб. На место тренера ФК
„Жупа“, враћа се још два пута и
оба пута потврђује своје велике
организаторске способности и
врлине, које су га сврстале у једног од најбољих тренера овог
клуба са традицијом од скоро једног века.
Тадашње општинско руководство замера му, што на изборима
није гласао њихову групу грађана и он је по трећи пут морао да
оде из клуба. Од пре месец дана, нова жупска власт, поверила је Зорану функцију генералног секретара Савеза спортова
општине Александровац, коју
ће жива легенда жупског фудбала, како каже, искористити у
функцији даљег развоја и омасовљења целокупног спорта у
Жупи.
Гвозден Здравић

ФК“Виноградар“ обележио 40. година клуба

ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ „ВИНОГРАДАРА“
Фудбалски клуб „Виноградар“
из Злегиња обележио је 40. година од оснивања. Свечаност поводом овог значајног јубилеја одржана је у основној школи на којој
је, поред управе клуба, играча,
неких од старијих генерација фудбалера, присуствовао и заменик
председника општине Александровац, др Новица Адамовић. Честитајући овај занчајан јубилеј,
Адамовић је истакао да је ФК „Виноградар“ клуб који улива велико
поверење тако да су оправдана
очекивања да се клуб следеће сезоне такмичи у вишем рангу.
– Без обзира на то у у ком сте се
рангу такмичили, достојно сте носили дрес вашег клуба и репрезентовали ваше село, рекао је између осталог, др Новица Адамовић, заменик председника општине Александровац.
Честитајући овај велики јубилеј,
Зоран Катанчевић Џиги, генерални секретар Савеза спортова,
у знак пажње, уручио је клубу мали поклон, две фубалске лопте.

Прве утакмице „Виноградар“ је
играо као домаћин на игралишту
ФК“Слога“ из Горњег Ступња, а игралиште на коме данас игра, направљено је 1975. године. Тако је
прву утакмицу на свом терену одиграо са ФК „Витановац“, а најзначајнији сусрет је утакмица против
екипе „Младости“ из Лучана у Купу Југославије.
Свечаности поводом четрдесете
годишњице од оснивања ФК
“Виноградар“ присуствовали су и
неки од најстаријих фудбалера
који су у клубу играли од самог оснивања. Петар Петричевић, наставник у пензији један је од организатора изградње игралишта и
оснивања клуба. Био је капитен
клуба, а касније и тренер. Сећа се
прве, старе опреме коју су добили
од „Вино Жупе“. Упркос потешкоћама са којима су се сусретали увек су били на висини задатка, постизали заначајне резултате и били при врху табеле, сећа се Петричевић.
Посећеност утакмица била је нај-

јача у региону, сећа се Томислав
Петровић, пензионер, бивши играч ФК “Виноградар“. Петровић
памти добре КУП утакмице, као и
значајне резултате које је клуб постизао.
ФК“Виноградар“ налази се на првом месту у II расинској окружној
лиги. Упркос тешкој финансијској
ситуацији, амбиције постоје да се

клуб идуће сезоне такмичи у вишем рангу што су и планови клуба
у наредном периоду, рекао је између осталог Александар Миловановић, актуелни председник
клуба.
„Виноградару“ желимо још пуно
успеха у игри и још много великих јубилеја.
Г. Ђукић
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КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА
„ЖУПА“ АЛЕКСАНДРОВАЦ
СВИМ МЕШТАНИМА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

ЖЕЛИ СРЕЋНЕ
НОВОГОДИШЊЕ
И БОЖИЋНЕ
ПРАЗНИКЕ !

AGENCIJA “TOSKIĆ“
Aleksandrovac,
Trg osloboñenja 3
Тel. 037/751-573;
Mob. 063/490-696
www.agencijatoskic.co.rs
e-mail: agencijatoskic@gmail.com
KOMPLETNA REGISTRACIJA VOZILA
na 6 mesečnih rata, na čekove
- obezbeñen tehnički pregled
- za penzionere popust,
besplatna pravna pomoć i pravni saveti
- besplatne pravne usluge za klijente agencije

KOMPLETAN PRENOS VLASNIŠTVA VOZILA

PUTNO – ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAINOSTRANSTVO
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КУЋА МОДЕ
У ПРОДАВНИЦИ „КУЋА МОДЕ“ МОЖЕТЕ
КУПИТИ РОБУ И НА ОДЛОЖЕНО
ПЛАЋАЊЕ, УЗ ЧЕКОВЕ ГРАЂАНА ИЛИ
УЗ ПОТВРДУ СИНДИКАТА ИЗ ФИРМЕ.
ДОЂИТЕ, ПОСЕТИТЕ НАС, НЕЋЕТЕ СЕ
ПОКАЈАТИ
СВИ ПУТЕВИ ВОДЕ У „КУЋУ МОДЕ“
037.3554.926
062.554.926
064.190.34.77

С.З.Т.Р ПРОДАВНИЦА „МИЛИНЧИЋ“
У ЦЕНТРУ ГРАДА, ПОРЕД БОРОВА

АЛЕКСАНДРОВАЦ
066.504.8560

Код нас ћете увек наћи: производе кућне хемије,
средства за чишћење у домаћинству, детерџенте по
повољним ценама, козметичке препарате, шминку
( маx фактор, деборах,голден росе, аура) дечији
програм, пелене, оригинал парфеме, програм за
младе, поклоне за сваку прилику...Пратимо акције и
снижења...У наш малени простор успело је да стане
лепо расположење, бро послужење и огромна
количина позитивне енергије...Дођите код нас да
„напуните батерије“ и „испразните џепове“...
Чекају вас Тања и Слађа
ИЗРАДА НАМЕШТАЈА
С.З.Т.Р. „Милинчић“ – Горан Милинчић, ул.Школска
бр.153 Превоје – нуди израду квалитетног комадног
намештаја, модернијег типа: кухиње са уградним
апаратима, купатила, дечије собе, предсобља,
компјутерске столове, спаваће собе, коплетан
енетријер...Намештај се ради од модернијих
материјала, иверице, медијапана у комбинацији са
алуминијумом прохромом...по одабиру из каталога.
Цене по договору, превоз и монтажа гратис. Услуга
је мало спорија, али квалитетна. Посетите нас, па се
уверите.
Слађа и Горан

Телефон: 037.3552.790
Моб.тел. 064.2132.743 – Горан 062.8782.111 - Слађа

КАФЕ ПИЦЕРИЈА
„ ТАВЕРНА СТЕФАН“
АЛЕКСАНДРОВАЦ
УЛ.29.НОВЕМБАР 51
037.3555.122
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