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Активности на изградњи војничке спомен-капеле на Чемерну
Радни састанак Одбора за обележавање стогодишњице завршетка Првог
светског рата и изградњу војничке спомен-капеле на планини Чемерно био је
прилика да чланови Одбора сумирају досадашње резултате и договоре будуће
активности. Како је истакао координатор Одбора, члан Градског већа града
Краљева Радоје Томашевић, новчана средства за изградњу војничке споменкапеле су, углавном, обезбеђена, али треба решити административне проблеме.
„Главни пројекат ће бити завршен најкасније до 20. јуна. Упоредо се ради на
добијању свих потребних сагласности које обезбеђују конверзију земљишта и
пренос четири хектара земље у власништво града Краљева, на којем треба да се
гради, за добијање грађевинске дозволе. Припремили смо и књиге чији ће издавач
бити Историјски архив Краљево. Планирамо да подигнемо и нова споменобележја. Прилазни путеви ће бити уређени тако да се може допремити материјал
и приступити изградњи капеле, а комплетна стабилизација тла ће бити у каснијој
фази. Град Краљево је обезбедио два милиона динара. Биће обезбеђено још
милион, а касније и више. Концерт, предвиђен за 15. јун, померен је за септембар,
а што се извођача тиче - имамо чврста уверавања Мирослава Илића да ће бити
учесник концерта, од кога ћемо такође имати приход“, набројао је активности и
осврнуо се на тренутно стање координатор Одбора, градски већник Радоје
Томашевић.
Због одређених идеологија које су нас кроз историју пратиле, ми, нажалост,
као народ, како је истакла Весна Милојевић, директор Историјског архива
Краљево, никада нисмо, на адекватан и достојанствен начин, обележили све своје
победе у Првом светском рату и начин на који смо успели да сачувамо државу у
јако тешком историјском тренутку.
„Чини ми се да је ово прави моменат да на достојанствен начин учинимо
нешто и одужимо се онима који су помогли и допринели да сачувамо државу и
будемо оно што јесмо. Потписано је примирје 11. новембра, и ми славимао Дан
примирја, али треба да имамо на уму да смо ми победници у Првом светском рату
и да нам је та победа сачувала државу“, нагласила је директорка Историјског
архива, који је добио задужење да се, као установа културе, бави издавачком
делатношћу. Ради се о тротомном издању које ће бити уприличено у част
стогодишњице завршетка Првог светског рата – први део под називом „Војска
Краљевине Србије у ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године“, а други
и трећи „Тројна инвазија на Краљевину Србију“ – прва и друга фаза. Како је
истакла директорка, установи је част да на овакав начин учествује у овом важном
јубилеју.
Друштво за неговање традиција ослободилачких ратова Србије „Јово
Курсула“ из Краљева, које од 1920. године ради у континуитету, укључило се и у
програм обележавања овог историјског датума.
„Очекујемо да сви заједно, институције, органи, удружења грађана, уз помоћ
науке, подигнемо културу сећања на своје претке, на све догађаје који су нас
одржали да останемо и опстанемо“, поручио је председник Удружења Милан
Матијевић, истакавши да су се зато и придружили активностима Одбора. Они су

најавили представљања изложбених поставки, као и подизање нових споменичких
обележја.

