19.04.2018.
Имендан краљевског града
...Нека скромни буду они чији су градови мањи од нашег, чија боравишта и
пребивалишта немају Ибар и Мораву, Столове, Котленик и Гоч, у чијој близини
се не налазе Жича и Студеница, у којима се ниje родиo Јован Курсула, у којима
није свештенио и подучавао Свети владика Николај Велимировић, у којима није
писао Горан Петровић... Ми који смо рођени овде и везали своје животе за
Краљево, можемо се њиме поносити. Нити Краљево има друге осим нас, нити
ми имамо иког другог осим Краљева. Та узајмна љубав препознатљива је на
сваком кораку и она нас храни, храбри и уздиже....
Поштовани суграђани, нека нам је срећан и благословен Имендан
Краљева...
Овим речима добродошлице дочекани су посетиоци свечане академије
„Краљевско Краљево“, централног догађаја обележавања 136. годишњице
Имендана града - организованог 19. априла, на дан када је 1882. године краљ
Милан Обреновић вароши Карановац, на жељу житеља, уместо старог, турског,
дао ново име, а све у години када је Србија постала Краљевина.
„Чињеница је да је краљ Милан Обреновић Краљево посетио и дао му име
19. априла 1882. године по старом календару. С обзиром на то да је временска
разлика између два календара у то време износила 12, а не као сада 13 дана,
многи историчари сматрају да би прави Имендан града Краљева требало
обележавати 1. маја, дванаест дана касније у односу на дан када га ми
обележавамо. Међутим, започели смо обележавање 19. априла и већ годинама
традицију настављамо по датуму који је утврђен приликом првог обележавања
Имендана“, рекао је градоначелник Краљева др Предраг Терзић.
Како је истакао, име нашег града произилази из обнове Краљевине и
симболизује његов напредак пре читавих 136 година.
„Морамо да будемо свесни историје свог града и да гледамо у будућност.
Надам се да ћемо, сви ми који смо данас овде, заједничким снагама настојати да
проносимо име овог града, да побољшамо живот у њему, да би наша деца имала
светлу будућност. У то име, желим вам срећан Имендан“, поручио је
градоначелник нагласивши да Краљево није мали град јер се „величина једног
града не мери бројем квадратних километара и бројем становника који живе у
њему, већ произилази из броја људи који су задужили место, броја људи који су
пронели славу града у оквиру земље, а и широм планете, а Краљево је, по том
параметру, сигурно један од највећих градова у земљи“.
О историјским околностима под којим је промењено име Карановца у
Краљево на Академији је говорила историчарка Весна Милојевић, директорка
Историјског архива Краљево.
„У својој историји наш град је имао светлих момената, успона и напредка,
али и моменте мрака, пропадања и страдања. Но никада, никада, моменте
срамоте. Данас овај град треба чувати, волети и изграђивати у један савремени
центар српске традиције и духовности. Прадедовски завет обавезује све садашње
и будуће генерације да остану у своме граду, да својим радом и знањем покажу
колико је Србија снажна и моћна. Зато, сачувајмо Србију у Краљеву, док векови

теку Ибарском долином и у њој стражаре српске светиње. Наш Краљевски град на
славној прошлости гради своју модерну будућност“, рекла је, између осталог, у
својој беседи поводом Имендана града Краљева Весна Милојевић.
Своје стихове посвећене родном граду говорили су песници Милоје
Радовић и Радослав Премовић, а свечаност је употпунио хор „Свети архиђакон
Стефан“.

