ОТКАЗАНО "ВРАЊСКО ВЕЧЕ"
ЗАВИЧАЈНО удружење Врањанаца је због актуелне епидемиолошке ситуације отказало традиционално дружење у Београду које је било заказано за 16. октобар. Како је најављено, свима
који су већ купили улазнице за популарно "Врањско вече" новац ће бити враћен. 
Ј. С.

СТУДЕНТИ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ ОСМИСЛИЛИ ПРЕОБРАЖАЈ ТРСТЕНИКА

УРБАНОСТ У 18 СЛИКА
Ново виђење старе индустријске зоне, трга и дела ка Западној Морави
Фото СО у Трстенику

С

ТУДЕНТИ Архитектонског факултета у
Београду су, у оквиру
вишегодишње сарадње са
овдашњом локалном самоуправом, осмислили чак 18
пројектних решења могућег изгледа центра Трстеника, које заинтересовани

могу да погледају до 6. октобра, у Ликовном салону
Народног универзитета.

- Аутори су сами бирали конкретне локације на
којима су желели да ин-

тервенишу, па смо добили
мноштво различитих студентских виђења неког будућег унапређења урбаног
развоја ове средине - каже
ментор и декан Архитектонског факултета проф.
др Влада Ђокић, напомињући да су академци добили јединствену прилику да
се истакну у средини која
их је одлично прихватила,

а Општина може да искористи неке од предлога.
Подсетимо, укупно 18
студената је претходних
дана радило на пројектима
који су имали заједнички
назив "Мера промене Трансформација централне зоне Трстеника", а посебно су им инспиративне
биле стара индустријска
зона, маргине градског трга и појас према Западној
Морави.
- Студенти архитектуре
су постали наши редовни
гости, а ове године су нам
оставили једно право благо из којег можемо добити
одличне идеје за уређење
нашег града - закључује
члан Општинског већа у
Трстенику задужен за културу и образовање Иван
Нешић. n

С. БАБОВИЋ

У ВРАЊУ ЗА 2. ОКТОБАР ЗАКАЗАНА ПРВА ПОЗОРИШНА ПРЕМИЈЕРА ОД ИЗБИЈАЊА ПАНДЕМИЈЕ

ПОЗОРИШТЕ
"Бора
Станковић" у Врању приводи крају припреме своје прве премијере од проглашења пандемије, заказане за 2.
октобар. На репертоару ће
бити представа под насловом "Луди Љуба", а ове године се навршава деценија од
смрти аутора текста - Србољуба Аритоновића (у скругу)
који је оставио значајни траг

у врањском позоришном и друштвеном животу, а
ово му је било
последње дело.
Својеврсну
драму из живота
града под Пржаром, са елементима
комедије, на локалном дијалекту режира Драган Живковић Дурге.

МЕМОРИЈАЛНИ ТЕНИСКИ ТУРНИР У ЛАЈКОВЦУ

У ЛАЈКОВЦУ је одржан тениски
турнир посвећен Влади Врдољаку (51) - железничару из
Винковаца у Хрватској који је
пре 11 година овде преминуо
од последица срчаног удара,
током пријатељског меча организованог у оквиру традиционалних сусрета ветерана
два некада важна чворишта
на југословенским пругама.
УСПОМЕНА Др Миловановић и Врдољак
Стицајем околности, у кобном
тренутку је са друге стране мреже био руководилац Железничке амбуланте у Лајковцу др Драган Миловановић који је одмах започео реанимацију,
вештачко дисање и масажу срца, али је Врдољак без знакова живота пребачен у овдашњи Дом здравља... Представници ТК "Винковци" су више пута истицали пожртвованост др Миловановића и Хитне помоћи из Лајковца,
наводећи да је њихов члан годину пре смрти оперисао срчане залиске, али
је у Србију дошао уз сагласност лекара.
- Због пандемије, тенисери из Винковаца ове године нису могли да дођу,
али смо ми Врдољаковој породици послали телеграм са потписима свих 25
учесника из Суботице, Београда и наше варош, те поручили да су добродошли чим епидемиолошка ситуација то дозволи - закључује др Драган
Миловановић, актуелни председник ТК "Лајковац". n
Б. ПУЗОВИЋ

"ДАНИ МИЛИВОЈА МАРТИНОВИЋА"

СМОТРА У БОГАТИЋУ САМО ОНЛАЈН

ТРАДИЦИОНАЛНА манифестација названа "Дани Миливоја Мартиновића" ће у Богатићу од 4. до 10. октобра, због пандемије, бити одржана у
онлајн формату. На конкурс за слање видео-снимака представа се јавило двадесетак позоришта из Србије и из Канаде, а жири је одабрао шест
остварења које ће бити у такмичарској конкуренцији. n
А. Д.

Фото Приватна архива

ЖИВИ СЕЋАЊЕ НА ВЛАДУ ИЗ ВИНКОВАЦА

Фото Д. Ристић

"Луди Љуба" као
комична драма

СЦЕНА Детаљ са пробе у Врању

- Радња комада се
дешава педесетих и
шездесетих година прошлог века, отвара озбиљна
питања морала и односа међу људима, али би требало

да буде и максимално забавна. Ансамбл чини петнаестак глумаца, а међу млађима се издваја Душан Томић
који тумачи насловну улогу
- каже Живковић. nД. РИСТИЋ

УКРАТКО

ПОЧЕТАК бербе кукуруза у Шапцу, Богављује рекордан
тићу, Владимирцима и Коцељеви најадиректор ПССС
принос од чак осам тона по хектару, а сорти достиже
Милоје Драгојевић каже да род раних 00 хектара
и 10 тона. Прошле јесени је са укупно 64.0 
А. Д.
просечан принос био 5,6 тона по хектару.
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ДОГАЂАЈИ
АКЦИЈЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЛЕСКОВЦУ

"ЗБИРКА РАДИОНИЦА И МУЗЕЈА"
УОЧИ "Дана европске баштине" и "Дечја недеље", Народни музеј у
Лесковцу је представио посебан педагошки програм који се у овој установи годинама примењује у раду са децом старијег предшколског и
основношколског узраста под називом "Збирка радионица из музеја".
Прва је већ започела и до 16. октобра ће промовисати културно наслеђе, са акцентом на образовању, а бесплатне едукације су најављене и
за период од 5. до 9. октобра. 
И. М.

ЗАВРШЕНА ДВА ФЕСТИВАЛА У ПАРАЋИНУ
Фото "Петрус"

МУЗЕЈ "Хореум Марги-Равно" је организовао хемијско уклањање трагова атмосферског утицаја и графита са више мермерних скулптура које су својевремено
настале током чувене аранђеловачке смотре вајара под називом "Мермер и
звуци", па осамдесетих година прошлог века распоређене на више локација у
Ћуприји. Директор музеја Новак Новаковић најављује да ће поред сваког експоната, по повратку у овдашње паркове бити постављена и инфо-табла.  З. Р.

МЛАДИ ФОЛКЛОРЦИ ЈАЧИ ОД КИШЕ
ОДЛАГАЊА због пандемије су довела до тога да се готово "поклопе"
термини одржавања два фолклорна фестивала - 14. сабора посвећеног Светој Огњеној Марији Петрушкој и 14. манифестације под називом "Шири коло около" у етно-селу "Столово". Прва смотра је окупила
чланове КУД из Смедерева, Ћуприје, Вирина и Параћина, док је други
фестивал био такмичарски, са двадесетак ансамбала из више градова
Србије, а учесницима ни киша није сметала да заблистају. 
З. Р.

ПОКРЕНУТА АКЦИЈА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ДЕЧАКА ИЗ ПОЖАРЕВЦА

ПОМОЋ ЗА ЛУКИН ПРВИ КОРАК

ПОЖАРЕВЉАНИ су започели прикупљање новца за
лечење четворогодишњег
суграђанина Луке Нешића
који болује од церебралне
парализе и још није проходао. Упркос поремећају
мишићног тонуса, ментално
је здрав, прича, самостално
седи и пузи, а да би проходао
неопходни су операција кичме и рехабилитација у иностранству... Заинтересованима је - поред слања СМС поруке 871 на 3030, односно из
Швајцарске текста хуман 871 на број 455 - на располагању и динарски
рачун: 160-6000000766317-95, те девизни : 160600000076624617. Ту
је и IBAN: Rs35160600000076624617, SWIFT/BIC: DBDBRSBG, а уплата се
може извршити и платним картицама посредством линка Е-doniraj и
линка PayPal. 
Д. Н.

Фото "Буди хуман"

ЧИШЋЕЊЕ МЕРМЕРНИХ СКУЛПТУРА У ЋУПРИЈИ

Фото СО у Ћуприји
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