Најава обележавања 22. октобра-Дана ослобођења Краљева у Првом светском
рату
У Градској управи града Краљева одржана је конференција за новинаре као
најава програма обележавања 22. октобра-Дана ослобођења Краљева у Првом
светском рату.Конференцији су присуствовали Сретен Јовановић, помоћник
градоначелника града Краљева задужен за културне манифестације и сарадњу са
партнерским градовима, Милош Милишић, члан радне групе за припрему
програма, Весна Милојевић, директорка Историјског архива Краљево и Милутин
Вукосављевић, председник Планинарско смучарског друштва „Гвоздац“.
Сретен Јовановић, помоћник градоначелника је у уводној речи подсетио да
Дан ослобођења Краљева у Првом светском рату обележавамо организовано од
пре неколико година.Ове године програм почиње поклоничким маршем „Трагом
ослободилаца“(19. октобра) од родне куће Милунке Савић у Копривници код
Јошаничке Бање до Краљева у организацији Планинарско-смучарског друштва
„Гвоздац“ Краљево. Венци ће бити положени на Спомен-звонару јунацима
изгинулим, умрлим и несталим у ратовима 1912-1918. у порти Цркве пророка
Илије, у Сирчи, 22.октобра 2018. године, у 10.00 часова. На том спомен обележју,
које је откривено на Петровдан, 12. јула 1927. године налази се 197 имена људи
из овог краја који су страдали у Првом светском рату. Помоћник Јовановић позвао
је грађане Краљева, а посебно села Шумарице, Сирча, Опланићи,
Трговиште,Поповићи и Адрани да се прикључе овој свечаности.
Милош Милишић, члан радне групе за припрему програма је истакао да је
наша дужност да памтимо важне датуме из Великог, Првог светског рата у којем је
страдала једна трећина становништва Србије.Ово што радимо је једно мало,
симболично враћање дуга и том времену и јунацима из Првог светског рата.
Весна Милојевић, директорка Историјског архива истакла је да је поводом
обележавања 22. октобра-Дана ослобођења Краљева у Великом рату Историјски
архив припремио пројекцију документарно историјског филма под називом
„Краљевски топ-историја српске круне“.Аутор филма је Велимир Стојановић и он
говори о настанку, али драматичној судбини последње српске круне.Заправо кроз
обиље архивске грађе и материјала овај аутор третира кључне историјске
догађаје с почетка двадесетог века.Затим је директорка позвала све грађане
Краљева да у понедељак 22. октобра, у 13.00 часова да у свечаној сали Градске
куће погледају филм.
Милутин Вукосављевић, председник ПСД “Гвоздац“ је најавио активност
свога друштва коју је организовао уз помоћ града Краљева, а ради се о
поклоничком маратону од куће Милунке Савић у Копривници код Јошаничке Бање
до Краљева.Циљ је да се првог дана стигне до дома у Брезни, а да се другог дана
преко Каменице и Змајевца стигне до Краљева.По програму, биће организована
пригодна свечаност недељу, 21. октобра 2018. године у 12.00 часова код
Споменика изгинулим и умрлим ратницима у ослободилачким ратовима 1912-18. у
Змајевцу.

