18.04.2017.
Завичајци у завичају
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, са помоћником
Сретеном Јовановићем и чланицом Градског већа Горданом Стојковић,
задуженим за област културе, примио је делегацију Завичајног друштва Краљево
са учесницима концерта народних песама „Завичајци завичају“, естрадним
уметницима пореклом из Краљева.
Пријем је уприличен за Новицу Неговановића, хармоникаша, певача и
ствараоца нових песама, који прославља велики јубилеј – 50 година уметничког
рада, и који је ове године, на Сретење, када се обележава и Дан државности
Републике Србије, од председника Републике Србије Томислава Николића, добио
Златну медаљу за изузетне заслуге и постигнуте резултате у култури и очувању
традиционалне музике. Званични представници града угостили су и хармоникаша
Мишу Мијатовића и певача Рашу Павловића, као представнике учесника концерта
који, у оквиру обележавања Дана Завичајног друштва Краљево, који се поклапа са
обележавањем Имендана града Краљева - 19. априлом, краљевачки завичајци у
свом граду организују у уторак, 18. априла, у великој сали Пословног центра
„Мелос“, са почетком у 19.00 часова.
Новица Неговановић, последњих десетак година, откако се вратио из
Америке, такође један од „завичајаца“, родом из Адрана, скромно се осврће на
своје признање, не кријући колика му је част што је добитик, али истичући да има
још његових земљака који су много учинили за Краљево и заслужују награде. Неки
од њих ће и наступити на концерту организованим поводом 26. рођендана
Завичајног друштва Краљево.
Неговановић је искористио прилику да поздрави своје Краљевчане, своје
колеге и да им захвали на подршци коју му пружају током педесет година
уметничке каријере, а које он, како каже, забавља и увесељава. Такође, захвалио
је донаторима који су подржали организовање концерта, организатору Завичајном друштву Краљево и локалној самоуправи.
„Мене испуњава да будем у друштву својих завичајаца, да свирамо, певамо,
веселимо се, и да за град, истовремено, свако од нас, покуша да уради све што је
у његовој моћи“, поручио је Неговановић, најавивши да ће многе колеге, иако
физички неће бити у Краљеву, учествовати на концерту укључујући се путем лед
екрана.
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић с поносом је истакао да је
Краљево један од ретких градова који се могу похвалити толиким бројем чувара
народне изворне традиције. У целој бившој Југославији, Краљево је једини град
који је дао четири „најбоље хармонике“ – Новицу Неговановића, Мишу
Мијатовића, Владу Пановића, Александра Софронијевића. Он је изразио наду да
ће велики број Краљевчана присуствовати концерту који Новица поклања свом
граду, а од кога целокупан приход иде Завичајном друштву Краљево.

„Сабрани племенитом намером да помогну свом родном граду, схватајући
то као неку врсту завета и аманета, за 26 година постојања, завичајци су, колико
су могли и колико су прилике дозвољавале, учинили за свој град покрећући
различите иницијативе, културне, хуманитарне манифестације и настојећи да
окупе Краљевчане, све и свуда“, истакла је председница Завичајног друштва
Краљево Драгана Типсаревић на пријему код градоначелника Краљева и његових
сарадника.
Град Краљево помаже Завичајном друштву опредељујући средства за
суфинансирање активности кроз пројекат којим оно као удружење грађана
конкурише. Организују се узајамне посете Краљевчана из Краљева и Београда.
Град помаже око обезбеђивања превоза и других неопходних средстава у
зависности од потреба и организованих манифестација. Како је истакао
градоначелник, град ће и убудуће наставити да подржава активности Завичајног
друштва Краљево.

