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Пригодним програмом и полагањем цвећа на споменик жртвама 
НАТО агресије, петог априла обележене су 24 године од НАТО бомбардо-
вања Алексинца.

Петог априла 1999. године у 21.35 бомбардован је цивилни део града. 
Са седам пројектила погођене су две централне градске улице. Погинуло 

СЕЋАЊЕ НА СТРАДАЊЕ АЛЕКСИНЦА

је 11 цивила, а 50 задобило телесне повреде. Једна од бомби је са лица 
земље збрисала Улицу Душана Тривунца са шест породичних кућа, а десет 
је уништено у Улици Вука Караџића.

Тим поводом Одбор за неговање традиције и обележавање 
значајних историјских догађаја општине Алексинац обележило је 
овај датум пригодним комеморативним скупом. Свештенство је 
служило помен, а потом су чланови породица страдалих, делега-
ције Општине Алексинац, Удружења бораца и Удружења резервних 
војних старешина положили венце цвећа на спомен-обележје.

Након полагања цвећа, присутнима се обратио председ-
ник општине Алексинац Далибор Радичевић, рекавши да је тог 5. 
априла 1999. године, један миран градић поново претрпео стра-
дања од, како га они зову „Милосрдног анђела”.

− Ово може да буде све, само не дело једног анђела. Зло-
чиначком агресијом нападнута је наша земља, а Алексинац је 
претрпео велико страдање, где је центар града, у близини Дома 
здравља, без икаквих војних и стратешких објеката, који би тре-
бало уништити, гађао је људе који су спавали мирно у својим 
кућама. Нама остаје само да се тих људи вечно сећамо. Никада 
их не можемо заборавити. Све су то невине жртве које ће бити 
трајно урезане у историју Алексинца, као симбол страдања јед-
ног народа, и једног града − поручио је председник Радичевић 
присутнима.

Обележавање овог датума завршено је пригоднм култур-
ним делом програма, који је припремио Центар за културу и 
уметност Алексинац. Фотографије са скупа забележио је Стефан 
Живковић, а догађаје у 1999. години снимио Хаџи Миодраг Мила-
диновић.                                                                                               М.В.



3

Издавач: 
„Агро пресс” д.о.о. – Гредетин 

Директор и главни уредник: 
Нинослав Миљковић 

Редакција:
Јелена Радовановић, 

Милан Влајић,

Срђан Илић, 

Стефан Живковић, 

Дијана Боројевић и 

Ирена Димитријевић 

(Алексинац и Ражањ) 

Власта Н. Ценић 

(Дољевац) 

Кристијан Ђорђевић и 

Катарина Петровић 

(Сокобања) 

Адреса редакције: 
С. Ковачевића 13; 18213 Гредетин 

Тел. 063/133-72-00; 060/380-83-44; 

018/808-344

E-mail: gredetinac@gmail.com 

Дизајн и графичка припрема: 
Иван Петковић 

Штампа: Tradepromet - Ниш

На насловној страни: 
Просветне раднице Основне школе 

„Светозар Марковић” у Великој
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Медијски садржаји објављени 
из општине Алексинац суфи-
нансирани су преко Пројекта

Медијски садржаји објављени 
из општине Ражањ суфинанси-
рани су преко Пројекта

Ставови изнети у подржаним медијским 
пројектима нужно не изражавају ставове 
органа који су доделили средства.

Свечаним отварањем у сали Скупштине општине Алексинац 24. марта је почела 10. Међународна 
конференција о настави физике у средњој школи, која се у нашем граду одржавала до 26. марта. На овом 
скупу нашло се око 200 учесника, а своје радове из физике представили су аутори из Србије, Словеније, 
Северне Македоније, Босне и Херцеговине, Хрватске и Црне Горе.

Организатор је приликом свечаног отварања уручио заслужним појединцима Повељу за допринос 
развоју ове манифестације. Славољуб Радуловић, секретар Конференције, присутне је уз презентацију 
подсетио на протеклих девет окупљања, а десету конференцију је свечано отворио Далибор Радичевић, 
председник општине Алексинац. Први човек алексиначке локалне самоуправе је истакао значај оваквих 
окупљања и најавио даљу подршку Општине Алексинац организаторима.

Прво предавање имао је Ненад Милојевић, са ПМФ Ниш, под називом Нобелова награда за физику 
за 2022. годину. Наредних дана Конференција је радила у просторијама Алексиначке гимназије и у кон-
гресној сали хотела Босфорус. У недељу, на завршетку Конференције, организован је Округли сто под 
називом „Отворена питања у настави физике у средњој школи”. Подељени су сертификати учесницима и 
додељене награде ученицима.

Организатори 10. Међународне конференције о настави физике у средњој школи били су Алекси-
начка гимназија и Општина Алексинац.

Н.М.

У АЛЕКСИНЦУ

НА ДРЖАВНОМ ПУТУ ПРЕМА СОКОБАЊИ

Ускоро ће сви путници ка Сокобањи безбедније путовати, јер је планирана санација дела уру-
шеног пута у Бовну, а на основу урбанистичког пројекта који је дат на увид.

Заинтересована правна и физичка лица, могли су да изврше увид у урбанистички пројекат за 
реконструкцију државног пута IIA, број 217, деоница 21702, у насељеном месту Бован у општини Алек-
синац. Такође, у току трајања јавне презентације, сви заинтересовани доставили су своје примедбе 
и сугестије у писаном облику преко писарнице Општинске управе општине Алексинац.

Јавна прзентација организована је до 29. марта 2023. године у просторијама Општинске управе 
општине Алексинац, док је материјал презентације истакнут на огласној табли испред канцеларије 
број 18.

М.В.

Друго издање
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Алексиначки напредњаци су на Избор-
ној скупштини одржаној 30. марта изабрали 
за председника Општинског одбора СНС-а у 
Алексинцу Далибора Радичевића, актуелног 
председника општине Алексинац.

Досадашњи први човек СНС-а у Алек-
синцу Ненад Станковић, који је као повере-

ник или изабрани председник предводио 
напредњаке у граду на Моравици од 2008. 
године, изабран је за почасног председника 
локалног Одбора.

Очекиване су биле промене након 
15 година рада због кадровског подм-
лађивања одбора и уношења нове енер-

гије у рад партије која на изборима има 
велико поверење грађана општине Алек-
синац. С друге стране, приметно је да се 
алексиначки Општински одбор не одриче 
проверених кадрова, рачунајући на њи-
хово стечено искуство и знање које је 
пожељно у даљем партијском раду.

ИЗБОРИ  У ОО СНС У АЛЕКСИНЦУ

Годинама колају разне приче о старости шуме у сокобањском Ра-
денковцу, а од када она датира нико није знао поуздано да каже. Завод за 
заштиту природе Србије, приликом својих обилазака, у студији је ставио 
претпоставку да је она стара стотинак година.

СТАБЛА ХРАСТОВЕ ШУМЕ У РАДЕНКОВЦУ

Међутим, чланови Сокобањског еколошког друштва су прона-
шли једно оборено стабло у шуми и уз дозволу предузећа Србија 
шуме узели један исечак који је послат на датовање Шумарском фа-
култету у Београду. Стручна анализа обављена у лабораторији за ис-
траживање прираста од стране мастер инжењера шумарства Марка 
Казимировића, а која је подразумевала површинску припрему котура, 
датирање прираста и утврђивање укупног броја годова, показала је 
да је ово дрво било старо чак 225 година.

− Резултати тог датовања су нам пристигли и дошли смо до по-
датака да то конкретно стабло, највероватније изникло око 1793. годи-
не, што је велика старост, дакле 11 година пре Првог српског устанка 
и да је било старо 85 година када је Раденковац био ослобођен од 
Турака(1878) − каже Владан Димитријевић, председник СЕД-а и додаје 
да то стабло спада у стабла просечног пречника, а да тамо има доста 
и дебљих, тако да су можда нека од њих и старија.

Ovaj цер-предак кога можемо из милоште назвати и „наврдеда” 
(по годинама старости), има латински назив „Quercus cerris” и врста 
је листопадног дрвета из породице храстова који у раденковачкој 
шуми представља најчешћу врсту.

Треба напоменути да је у току поступак заштите Споменика 
природе „Храстова шума у Раденковцу”, на основу студије заштите 
коју је израдио Завод за заштиту природе Србије и да је Сокобањско 
еколошко друштво предложено за управљача овог добра.

М. Влајић
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Светски дан вода, који се обележава 22. марта, ове године у фокус ставио 
је кризу доступности пијаће воде и санитарно-хигијенских услова за популацију 
широм планете. Процењује се да око две милијарде људи нема приступ безбедној 
води за пиће.

Општина Алексинац овај дан дочекала је са солидно решеним проблемом 
пијаће воде за своје становништво. Пртходних деценија уз помоћ општинског и 
републичког буџета, а и кредитних средстава из међународних финансијских инсти-
туција, реконструисана је Фабрика воде „Бресје” у Суботинцу, изграђена нова, а де-
лимично и реконструисана водоводна мрежа. Тренутно, на овај систем је прикључен 
град Алексинац са још једанаест насељених места ове општине, а постоје услови 
за прикључење осталих моравских села ове општине. Значи, у један број села вода 
је стигла, а остало је да се реши водоснабдевање у осталим руралним насељима. То 
нам је потврдио и први човек алексиначке локалне самоуправе.

- Општина Алексинац је задњих десетак година стварно радила на томе да се 
обезбеди здрава пијаћа вода тиме што се реконструисала фабрика за прераду воде 
Бресје. Ширила се мрежа ка свим рубним деловима општине, али нисмо све завр-
шили. Ове године је у плану проширење водоводне мреже ка оним насељима где је 
већ прошао примарни цевовод. Пре свега, причамо о насељима Срезовац и Љубеш, 
која доста имају проблема са обезбеђивањем здраве пијаће воде, јер нема више 
воде у бунарима, односно пао је ниво воде - каже Далибор Радичевић, председник 
општине Алексинац, и најављује да ће у овој години да се крене са даљим ширењем 
секундарне мреже уз намеру да се доведе здрава пијаћа вода до свих становника 
општине Алексинац.

Алексинац не само да је обезбедио довољне количине воде, већ има и вишко-
ве које нуди околним општинама.

- Бресје је, још када је формирано далеких седамдесетих година, и осмишље-
но као систем за водоснабдевање не само Алексинца, него и општина Ражањ, Па-
раћин, делом Ниша. Није се ишло ка томе. Сада смо у преговорима са општином 
Сокобања, која има великих проблема и нема здраву пијаћу воду, да они преузимају 
воду од нас. Нама ће то добро доћи зато што воду која је неутрошена, а произведе-
на, тренутно испуштамо у Моравицу, тако да на тај начин нећемо угрозити наше во-
доснабдевање имаћемо довољну количину воде. У договору са предузећем „Србија-
воде”, које хоће да помогне Ражњу да у оним насељима, која се наслањају на нашу 

УЗ СВЕТСКИ ДАН ВОДЕ

општину, кроз тај систем који је већ стигао малтене до краја 
општине Алексинац, да се преузме вода, само да се изгради 
базен и одради секундарна мрежа. Наравно, то нама опет 
иде у корист, јер ћемо добити нека новчана средства која ће 
поспешити рад самог „Водовода” – објашњава Радичевић.

На територији општине не постоји изграђено по-
стројење за пречишћавање отпадних вода. У најави је да 
се овај проблем реши. Оно што је негативно, то је чињени-
ца да нисмо могли да избегнемо загађивање већине малих 
водотокова који су нам постали место депонија и уливања 
индивидуалних канализација. Такву нашу немар природа 
кажњава поплавама, а храна коју једемо залива се водом 
из загађених река. Локална самоуправа чисти део таквих 
водотокова сваке године, али би требало да предузима и 
мере санкција како би их заштитила.                 Н. Миљковић
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- Углавном, буде неких десетак људи на свакој литургији. Жалосно је што у 
Приштини, и поред толиког броја који су живели пре рата, да сада можемо да их 
избројимо на прстима наших руку. Кажем, осморо углавном ту живи сада у Пришти-
ни – предочава нам наш саговорник на почетку разговора.

То су стари људи?

- То су стари људи, осим једне породице у којој два момка са мајком живе ту, 
и још један, њих три, да их назовемо младића, који живе овде у Приштини. Међу-
тим, то су људи који су прошли све те страхоте. Изгледају као да имају седамдесет 
година. Страх и све оно што носи то са собом, оставило је последице на њих. Једно-
ставно, можемо слободно да кажемо да ти људи нису своји. Изгледају избезумљено. 

Брзо су проживели живот и као да су на крају живота, иако по годинама 
нису? 

- Само могу да потврдим ово што сте Ви рекли, да је то на њих заиста много 
утицало. На њихов физички изглед, психички, здравствено. Врло је жалосно.

Када смо ми дошли, позвали сте нас унутра. Као да Вам је било драго зато 
што је неко дошао. 

- Нама је драго ко год да нам дође и одакле год да нам дође. Нарочито наши 
људи који нису можда годинама овде свраћали, долазили у Приштину. Врло су ретки 
посетиоци приштинске цркве, Храма Светог Николе. Нормално да нам је драго ко 
год да нам дође, позовемо да уђе, да види, да ту има неко жив, да ова црква живи, да 
се у њој служи литургија. Посетилаца има врло мало. Немамо од недеље до недеље, 
од празника до празника. Ако неко залута, па сврати овде у храм Светог Николе. 

НАШИ РЕПОРТЕРИ У ПРИШТИНСКОЈ ЦРКВИ СВЕТОГ НИКОЛЕ 
СА СВЕШТЕНИКОМ СТАНИШОМ АРСИЋЕМ

У граду је велика гужва, а овде, када смо ушли, влада 
мир, тишина. Као да нам пружа неку сигурност. 

- У свакој нашој светињи на Косову и Метохији осе-
тићете исто. Исти тај осећај, исти тај мирис. Надовезаћу се 
на Вашу констатацију. У недељу сам био да служим у мана-
стиру Девич. Први пут сам 1986. ушао у тај манастир, осетио 
сам мирис тог манастира. Јуче, када сам опет био, исти тај 
мирис ме је дочекао тамо. Тада као ђак, сада као свештеник 
који има 30 година у свештеничкој служби. Овде нам је једна 
оаза, уточиште сваког нашег верника који дође, да осети да 
је заиста свој на своме. То нам и дочарава тај осећај си-
гурности и тог неког блаженства када уђемо у светињу, да 
осетимо мир у души.

Црква траје вековима, гледа и у прошлост и у будућ-
ност. Каква је будућност ове светиње и колико је она зна-
чајна за нас Србе? 

- О будућности ове светиње можемо слободно да каже-
мо, да докле год овде у епархији рашко-призренској постоји 
иоле један свештеник, у овој светињи служиће се литургија, 
звониће звона и ово кандило, које испред нас гори, неће 
остати угашено. Морам мало да критикујем наш народ. Мно-
ги су, нажалост, избегли из Приштине и налазе се у околним 
селима, али врло мало њих долази и обилази ову светињу. 
Тако да не знам како бих даље говорио и дао одговор на 
ово Ваше питање. Свети Стефан Немања у говору је рекао: 
„Све док се чује твој језик у неком крају, знај да ништа није 
изгубљено.” Нећу говорити о томе да ли ће се неко вратити 
или не. То је на свакоме од нас да ли ћемо или нећемо, али 
се молимо Богу да то буде како треба. 

Храм Светог Николе у Приштини је саграђен 1830. године. При-
прата је саграђена 1906. године у време митрополита Нићифора, 
што је видљиво на табли изнад јужних врата. До ратних збивања, 
овде у Приштини је живело негде око 47000 Срба, православних 
Срба. Углавном су били базирани у улицама око цркве, да би ком-
плетно становништво из Приштине изашло и остало је неких осмо-
ро Срба који данас живе у овом косметском граду.

Ова светиња је оштећена 1990. године, а марта 2004. црква и 
парохијски дом су запаљени. Што се тиче служења Свете Литургије, 
у цркви су два свештеника. Парох Станиша Арсић каже да се служе 
недељне и празничне литургије, и да на њима осим петоро-шесто-
ро, од осам преосталих Срба у Приштини, долазе и верници из окол-
них села, као што су Грачаница, Лапље Село, Чаглавица, Преоце, 
Угљаре.... 

Долазак људи из околних места би показао „ком-
шијама” да смо ту и да су наши корени толико дубоки да не 
могу лако да се ишчупају са Косова и Метохије. Можда их 
омета ова саобраћајна гужва.

- Приштина је град чије су саобраћајнице направљене 
за 300 000 становника. Сада у Приштини имамо близу 400 до 
500 000, а саобраћајнице су остале и даље исте. Уличице, со-
каци, стари, они су остали исти. Нема шта да вас чуди. Сада 
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им је рамазански пост и онда они пред ифтар излазе да истргују, припреме вечеру, и 
због тога се ствара гужва. Међутим, суботом и недељом, када уђете у Приштину, видите 
колико заиста становника живи. Сада је свака тек четврта регистрација 01, то значи 
одавде из Приштине. Све су друге из околних градова. Много људи је са стране дошло 
у Приштину, а Приштевци су се одселили, како Срби, тако и Албанци. 

Видимо да полиција пази на ову светињу. Да ли постоји реална опасност да 
се „комшије” нису помириле с тим да ова светиња постоји и да ће постојати овде?

- Не бих лицитирао с тим да ли су се они помирили или не. Вере у њих нема. 
Кад ће неком да дуне у глави да учини нешто нажао овој светињи, или нама овде који 
живимо, свештеницима, па и оним старцима по граду, то се никада не зна. За сада, ми 
заиста, морам да будем реалан, немамо проблема. Увек то говорим. Нисам пао са неба, 
нисам дошао из Београда, ја сам дошао одавде, изникао са ове земље и не плашим 
се никога до Бога. Ја сам родом из Косовске Каменице, али ме има свуда. У Вучитрну, 
Митровици, Звечану, Сириничкој Жупи, и у Приштини, и у Каменици. 

Како се зове Ваш колега, да ли је и он са простора КиМ?

- Зоран Гођевац. Он је игром случаја у нашу епархију примљен као богослов 
и рукоположен је за свештеника и ту ради као свештеник у Грачаници у Епархији, а 

родом је из Ваљева. Има доста свештеника у нашој 
епархији из ваљевског краја. Намесник у Митровици, 
отац Ђорђе, он је из Ваљева, онда брат оца Зорана 
Гођевца, који је у Тутину, до скоро је био у Лепосавићу. 
Отац Милан Јакић у Лешкој, и он је из Ваљева, тако да 
нам некако отац Јустин Ћелијски понекад шаље свеш-
тенике да нам поправе просек нас који овде живимо. 
Да поред Косовског Поморавља, које је дало највећи 
број свештеника у историји наше епархије, мало дођу 
и из Ваљева, овде код нас.

Шта то вуче Косову и Метохији нас, који нисмо 
са ових простора?

- Скоро сам слушао оца Предрага из Јагодине, 
боравио је и држао предавање у Лепосавићу. Каже, 
када питају човека одакле је, увек каже да је из Ниша, 
из Београда, из Новог Сада, из Крагујевца. Када питају 
човека који долази из Приштине, Грачанице, Призре-
на, каже да долазе са Косова. Није ИЗ, него СА Косова. 
Косово је нешто што је корен свима нама. Косовски 
завет, најпре од Светога Саве и Светога Стефана Не-
мање, до дана данашњег, али и до краја века и света, 
што се каже, свима нам је у аманет остао. То нам је 
генетика. То је наш генетски код. Косово је наш ге-
нетски код.

Имате ли неку поруку за читаоце нашег листа?

- Само бих позвао, када организују поклоничка 
путовања по Косову и Метохији у манастирима, да 
дођу и овде у Приштину, у Храм Светог Николе, само 
да виде, да нас обиђу, да сврате на пет минута, да виде 
нашу светињу. Приштинска црква, као што сам рекао 
на почетку, спаљена је 17. марта 2004. године. У њој 
се налазио један од најлепших иконостаса у Српској 
православној цркви. Замислите, најлепши иконостас, 
који је изгорео и није остало ништа. Иконе, сва архи-
ва, документација, све је изгорело, осим једне једине 
иконе Светог Николе, коју ми чувамо на један изве-
стан начин и не приказујемо је увек. 

Колега Власта Ценић и ја са неким миром и 
поносом што смо боравили у српској светињи, која 
стојички одолева вандалима који не разумеју суштину 
вере и верских слобода, излазимо опет на приштин-
ске улице. Ту нас чека наш колега возач, Србин, који 
завршава економске разговоре са полицајцем Албан-
цем, задуженим да мотри на цркву, старијим човеком 
са којим се љубазно поздрављамо. Припада генера-
цијама које знају добро српски. То није случај са са-
дашњом албанском омладином, па се Срби и Абланци 
понекад морају споразумевати на енглеском.

Можда то и није тако лоше. Јер, по причама на-
ших саговорника, годинама овде плате не расту. Било 
је симболичних повећања од неколико десетина евра, 
тако да примања стално губе трку са растом цена. 
Зато је и разумљива жеља Албанаца да срећу потра-
же у некој од земаља у Европи и што су им узори њи-
хови гастaрбајтери када лети дођу у добрим колима. 
Е, онда је енглески добродошао, колико, толико. Ми 
за сада у нашим светињама не морамо да говоримо 
енглески, захваљујући оваквим људима попут свеште-
ника Станише Арсића и његових колега. Зато им је и 
потребна наша посета у њиховом истрајавању у очу-
вању српских корена на некадашњем огњишту свих 
нас.                                                                          Н. М.

Нинослав Миљковић и парох Станиша Арсић
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Сусрет са људима у Метохији, пре свега у Великој Хочи и Ораховцу, 
јесте једна велика привилегија нас из овог дела Србије која се памти 
и препричава. Тако је било и овог марта. Можда још емотивније него 
претходних година. 

Овог пута пар сати дружења са ученицима и просветним радници-
ма Основне школе „Светозар Марковић” у Великој Хоџи подсетило нас 
је ко смо и шта смо, и какви људи треба да будемо. Односно, да новац 
и удобан живот нису приоритетне вредности које ће нас усрећити. Има 
нешто што се зове наша овоземаљска мисија и самопоштовање. 

Сам сусрет са директором школе Марком Спасићем наговештавао 
је тог 28. мартовског дана посебан дан у коме ће позитивне емоције 
надвладати сва наша страховања и да ће оне допринети буђењу наше 
позитивне енергије, без обзира колико нам тешко пада неповољан тре-
нутни положај наших сународника на Косову и Метохији. О дружењу са 
педесетак овдашњих ученика најбољу причу испричаће колега Власта 
Н. Ценић, остварени дечији песник на призренско-тимочком дијалекту.

Себи сам задао задатак да тај понос и ту одговорност нашег чове-
ка и у тим тешким тренуцима пренесем нама, овде, и укажем да Велика 
Хоча, Ораховац, Гораждевац и друга метохијска места нису само просто-
ри са којих нам, углавном, стижу лоше вести по наш народ. То су средине 
у којима живе наша браћа и сестре са јаким карактером и чистим умом, 
који завређују нашу пажњу, па и по могућности - нашу помоћ.

Ту причу сам желео да испричам у разговору са младим просве-
тарима. Почео сам са наставницама којима су ово прва радна места 
и након пар минута одустао од потраге за њиховим колегама. Схватио 
сам да ово треба да буде поглед из угла младих жена које су показале 
одлучност и јасну визију свог живљења у средини из које би неки наши 
размажени суграђани побегли након десетак минута. 

ЖИВОТ НА СВЕТОЈ ЗЕМЉИ

Двадесеттрогодишња Милена 
Петровић, апсолвент Филозофског 
факултета у Косовској Митровици, 
департмана за српски језик и књи-
жевност, истиче да за њу рад и жи-
вот у Великој Хочи значи пуно, да јој 
је то част и да се нада опстанку на 
огњишту својих предака. Док истиче 
позитивне стране живљења у овој 
српској енклави, као што је прилика 
да предаје у школи где је до пре де-
сетак година била ученица, да се дру-
жи са вршњацима, она не заборавља 
и своју просветну будућност, боље 
рећи мисију. Да утиче на децу да сва-
кодневно теже ка неким правим вред-
ностима и да следе своје старије. 

Милена не пропушта прилику да истакне да се тренутно налази-
мо на светој земљи, а то је Косово и Метохија, конкретно на Метохији у 
Великој Хочи и Ораховцу, који су заиста света и посебна места. Наша 
саговорница је свесна да све већи број људи одлази и сели се из својих 
средина и да није лако остати овде, јер се, пре свега, она и њени меш-
тани у последње време суочавају са различитим негативним стварима. 

- Трудимо се да уз божју помоћ и заједничким снагама опстанемо 
и све то превазиђемо. Наравно, уз дечију грају и уз дечицу која су ту 
свакодневно, много је лакше. Имали сте прилику да то видите и да се са 
тим упознате. Шта губимо? Рекла бих да не губимо ништа и на томе ћу се 
зауставити! – одговара наставница Милена, на наше питање шта добија, 
а шта губи опредељењем да буде становник Велике Хоче.

Сличног је мишљења и њена 
колегиница Мила Зечевић из Ора-
ховца, наставница руског језика, која 
такође уз радни ангажман приводи 
крају студије. За њу је рад у овој шко-
ли уживање, оличење снаге и велике 
воље и жеље за опстанком. 

- Сами знате у каквим услови-
ма живимо. Заиста, услови су, могу 
слободно рећи, за многе необични, 
несвакидашњи. Деца одрастају у тим 
посебним условима. Потребна је ве-

У МЕТОХИЈИ, ГДЕ ПРОСВЕТАРИ 
ЧУВАЈУ ЈЕЗИК И ТРАДИЦИЈУ
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лика снага, воља и заиста ми, са вером у Бога, дуги низ година опстаје-
мо и надамо се да ћемо и даље опстати - каже Мила, док се из њених 
плавих очију пружа нека ширина и топлина која је карактеристична за 
словенску душу.

У стварности, овде је све скучено, све је оскудно, као и услови у 
школи. 

- Наш труд и рад се увек на крају исплате. Трудимо се да коли-
ко-толико образујемо, али и васпитавамо децу уз њихов рад код куће. 
Опстанак је наша једина опција и мисија – јасно поручује Мила.

ОВДЕ СУ БРОЈКЕ ЈАКО БИТНЕ

И Наталију Матић, двадесе-
тосмогодишњу наставницу разредне 
наставе, рођену у Ораховцу, инспи-
рише то што сада ради и са својим 
учитељима, наставницима, што баш 
од њих стиче искуство. 

- Велика је част и то што могу 
да радим са децом у Метохији. Мени 
то јако прија. Увек постоје две стране 
приче. У бројчано мањим одељењи-
ма више можемо да се посветимо 
деци. Можемо у кратком временском 
периоду да упознамо децу, њихове 
афинитете. Губимо и доста тога. Ко-
лико је предности, толико и мана. 
Тешко је организовати наставу са 
троје ученика, не можемо да радимо 

у групи и слично, али можемо бити блиски - каже ова наставница бла-
гог, али озбиљног осмеха. 

И за њу је лепо остати на свом огњишту, где је одрасла, школо-
вала се, а сада је део овдашњег образовног система где и сама, како 
каже, сазрева међу својим људима.

- Мислим да је то, пре свега велика част и моје задовољство сва-
како, што сам можда једна од тих која ће остати овде. Овде су бројке 
јако битне, негде нису, али овде јесу. Сваки грађанин је један више, 
можда нада да ће остати овде. Мени је то задовољство – поручује На-
талија.

ВЕЛИКА ЈЕ ЧАСТ УПОЗНАТИ НОБЕЛОВЦА

Милена нам каже да је одмалена гајила велику љубав 
према матерњем језику и књижевности. 

- Знатан утицај су имали наставник и професор основ-
не и средње школе, који су ми заувек усадили интересовање 
према најлепшој уметности, а то је књижевност. Имала сам 
ту част да упознам и аустријског нобеловца, Петера Хандкеа, 
коме се ја дивим због својих врхунских дела, а такође и запи-
са, међу којима је и један посвећен Великој Хочи - каже ова 
млада наставница, апсолвент Српског језика и књижевности.

У њеној кући се поштовала и неговала књижевна кул-
тура директно или индиректно.

- Одувек ме је занимала књига, читање исте, животи 
светских и домаћих писаца и песника, заправо, све оно што 
има везе са поезијом. Несумњиво да је извесним делом и 
Петер Хандке, пријатељ моје домовине допринео да љубав 
према књижевности досегне још већи степен - каже нам 
кратко Милена.

СУСРЕТ КОЈИ СНАЖИ

Посету Великој Хочи и сусрет са децом и људима из Хоче, писац Власта Н. Ценић, је доживео веома емотивно.
- Ту је било пуно емоција, размена неке енергије која се не може дефинисати. Очи те деце, њихово учешће у разговору, спонтани одго-

вори, њихови осмеси су ми нешто за незаборав. Уколико сам им бар тај час учинио ведрим, радосним, са осмехом, испунио сам своју мисију. 
Ја сам ка њима пошао узбуђен, а вратио се са бескрајном радошћу. Морам додати и бескрајном сетом, али решеност деце и наставника да 
овде живе, мене снажи, да не будем плачко, да се молим за њих, да их подржавам и да им се опет вратим чим могу - каже Ценић. 

Ове три наставнице су на замени, те на растанку упућујемо дирек-
тору Спасићу молбу да учини додатне напоре и обезбеди радна места 
овим младим снагама, што он, вероватно и сам свестан значаја опстанка 
младих у овим срединама, и обећава. Надамо се да ће у Београду, или 
где већ треба, пошто је ова школа у нашем систему образовања, имати 
за то разумевања. Чак и да се те жеље не остваре, сигурни смо да ће ове 
девојке, било где да живе, своју Метохију носити у срцу и радо ће јој се 
враћати. 

Ова новинарска прича нека буде документ о једном периоду жи-
вота Срба на тим просторима и сведочанство о храбрости ових девојака 
које би својим образовањем, пожртвованошћу према професији, и, да ми 
феминисткиње не замере, и својом лепотом, радо биле виђене у многим 
срединама. 

А нама остаје дубока наклоност према овим припадницама нашег 
рода и мотив да њихове вршњакиње у Србији размисле о вредностима 
које баштине и чему дају приоритет.                                         Н. Миљковић
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Песник и професор Власта Н. Ценић радо је виђен гост школских библиоте-
ка, установа и удружења широм Србије и Балкана, најпожељнији сарадник свима 
који имају добре и напредне идеје. Својим песништвом, односом према народној 
традицији и језику свог краја, препознат је као чувар призренско-тимочког дија-
лекта. Чим се уписао у пензионере, кренуо је у поетску мисију, својеврсни караван 
путевима призренско-тимочког дијалекта. Ми смо га срели у Призрену. Сусрет са 
богословима и професорима Богословије Св. Кирила и Методија у Призрену jе 
16. по реду књижевни час, у оквиру турнеје по Србији, коју је започео у децембру 
прошле године.

- Књижевне часове одржао сам у Грачаници, Великој Хочи и, овде, у При-
зрену. Морам признати, од досадашњих 16 градова ово ми је најдраже место, јер 
ако причамо о призренско тимочком дијалекту, морао сам доћи баш у Призрен, 
који је дао почетни део називу дијалекта. Eво ме опет. Остварење сна. Туга и ра-
дост спајају се са призренском Бистрицом. Тражим успомене. Овде сам завршио 
Вишу педагошку школу далеке 1979. И? Моје улице Ђуре Ђаковића нема, сад је 
другачији назив. Али, у сећању је и даље ту. Као ни Бистрица, ни камена чесма 
у центру Шадрвана није изменила свој лик. Из ње и даље тече хладна планин-
ска вода. Колико Срби воле свој град говори и то да се нико из посете Призрену 
не врати, а да не понесе флашу воде са шадрванске чесме. Лепоте овог царског 
града, његове цркве и манастири, река Бистрица и бројна насеља опевани су у 
многим песмама и описани у делима писаца и историчара из Призрена. Многи 
књижевници инспирацију и даље налазе у свом Призрену.

Стваралаштво на дијалекту прати оно на књижевном језику, али чини се, 
да нико пре Вас није на такав начин, присно, искрено, а опет јасно, сугестивно и 
препознатљиво говорио деци. Како сте одлучили да пишете говором свог краја, 
села Кочана у дољевачкој општини? 

- Почео сам тачно пре 35 година, када сам пожелео да опишем своје бо-
соноге дане. Сасвим природно ми је било да морам користити језик куће, језик ко-

ВЛАСТА Н. ЦЕНИЋ, УЗ „ДЕДИНО ШТАПЧЕ И ОГЛЕДАЛЦЕ НА БАТЕ” 
ПУТЕВИМА ПРИЗРЕНСКО-ТИМОЧКОГ ДИЈАЛЕКТА
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чанских улица, јер само тако могу у потпуности да дочарам звуке, мирисе и слике 
тог бескрајног детињства. Писати на дијалекту значи исто што и призивати речи, 
тражити их испод пепела заборава, на местима где су, недужне, заноћиле и замр-
ле, извлачити их поново на светлост, удахњивати им живот који су некада живеле. 
Управо те речи из безмерне даљине и даље носе у себи неко посебно значење. 
Оне и звуче и зраче, и у томе је њихова лепота. Писац дијалекатске књижевности 
не измишља језик, он се само служи говором свога народа. Праве речи не нестају 
заувек. Оне су на дохвату ако песник има довољно слуха да их чује и у тишини 
која их је оковала и удаљила од човека. Зашто да се стидимо да их употребимо и 
да тако свесно одбацимо језик који је завештање које су нам у наслеђе оставили 
преци. То завештање као амајлију чувам пишући говором свог детињства. 

Из Ваше поезије изниче један заборављени, предивни свет наших предака, 
један омамљујуће духовити језик љубави, како и сами најбоље кажете ,,лепоре-
кости” које смо негде, у путовању према себи самима, запоставили.

- Да, без њега, без тог језика, без тих слика прошлости, нећемо никада 
сазнати ко смо, одакле долазимо и куда смо се, заправо, запутили. Ове песме нам 
освежавају памћење на дивна, стара времена када људима мњење нису облико-
вали телевизори и новине већ они сами у непосредној комуникацији, игри, шали. 
Како је критичар Даниел Јовановић приметио, поново ће нам тај језик требати, 
кад увидимо пропаст савремене цивилизације, та спонтаност, тај осећај живота, 
дух тог времена који ћемо моћи да нађемо још само у оваквим књигама. Ако хоће 
да буде свој, да осећа најдубље и да мисли најдаље, човек ће у матерњем језику 
наћи ослонац и средства за изражавање. Његов матерњи говор је његов извод из 
матичне књиге рођених, његова лична карта. То морамо да чувамо, то је оно чиме 
се морамо поносити и не дајмо да нам се подсмевају. Књижевни језик поштујмо, 
учимо га, а народног се не стидимо. Чувајмо га, јер то смо ми, све је у језику. Наш 
завичај је у језику. По њему се препознајемо, ма где били. Чим проговоримо, откри-
вамо много тога о себи. 

Да ли је теже остварити везу са младим читаоцима обраћањем на дијалекту? 

-  У српској поезији за децу мало је књига написаних на дијалекту. Један 
од разлога је страх песника и несигурност у смислу како ће деца прихватити пое-
зију у којој је много заборављених речи. Ово се посебно односи на младе читаоце 
који живе у урбаној средини, те је разумљиво да је пријем дијалекатске поезије 
отежан. Међутим, ја сматрам да то није непремостива препрека. На крају књиге ја 
деци нудим речник заборављених речи. Или CD са аутентичним казивањем стихо-
ва, како би утисак био потпун. У последње две књиге унео сам и QR код чијим се 
учитавањем слуша цела књига. Песме казују глумци од Призрена до Тимока.

Посебно је занимљиво било и публици на Косову и Метохији што Ви казује-
те преко сат времена своје стихове напамет. Као да присуствујемо посебној по-
етској монодрами.

- Све своје песме знам напамет. То је последица њиховог рађања. Ства-
ране су у ходу, на путу до школе или кроз поље, па сам их по доласку код куће бе-
лежио. Значи, остале су записане у глави и зато се памте. Узор ми је Добрица Ерић, 

мој први рецензент, од кога сам научио да се песме морају 
публици казивати, а не читати. Волим да пред публиком очи 
у очи прођем кроз свој живот, да их проведем и босоногим 
данима, од рођења па до ових седокосих дана. Упознајем их 
са мајком и оцем, бабом и дедом и, наравно. Са мојим најпо-
знатијим јунаком, са Бате којиће да се жени. Овај мој пер-
форманс, поетски монолог, песнички стендап, има 5 целина: 
Мајкина марама, Бабино марамче сас шићерчики, Таткова 
тртка на беретку, Дедино штапче и Огледалце на Бате. Сти-
хови воде публику кроз сузе и смех у дане једног прошлог 
детињства, некадашњег живота који је поштовао традицију и 
породицу, духовност и доброту.

Уверили смо се на сусретима у Хочи, Грачаници и При-
зрену да присутни уживају. Занимљива је и интеракција пу-
блике, као и срдачни осмеси и громогласни аплаузи на крају. 

- Ти осмеси су ми највећа награда коју добијам. До-
био сам ја престижне књижевне награде, и Булку, и Гордану 
Брајовић, и Златно Гашино перо, али радост ове деце после 
сусрета је немерљива. Ведро мислити и ведро писати, савет 

је великог Душка Радовића. Зато се трудим да моји стихови 
донесу ведрину слушаоцима. Посебно ми је то било важно 
овде, на Косову и Метохији. Што више оваквих тренутака чо-
век има, више има смисла његов живот. Свакако је највише 
емоција било баш овде у Богословији. Нарочито када су бо-
гослови, у знак захвалности, узели инструменте и запевали 
мени у част старе српске народне песме. Ту се сузе нису 
могле сакрити.

Завршавамо разговор с уверењем да народни говори 
још могу бити добра храна, домаће пиће, или препознатљив 
зачин српској књижевности, због истине коју носе, и зарад 
лепоте која нам је напоредо са сваком истином потребна. 
Наш саговорник наставља даље. Након овог разговора биће 
у Мерошини и тако редом, до завршног сусрета у Београду, 
већ заказаног. Да тамо покаже како људи с југа немају муке 
са падежима. И колико је чаробно лепа матерња мелодија 
народног говора!

Оливера Радић и Власта Н. Ценић у Великој Хочи
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Тамјаника (или тамњаника) је готово епска парадиг-
ма српског виноградарства и винарства. Сорта која је до 
пре само четврт века била скоро заборављена и изгубље-
на. Није је било у боцама, а у виноградима се налазила 
спорадично. Онда се, пре свега трудом, радом и напором, 
најпре малих винарија и појединаца, вратила поново и 
сада влада српским тржиштем белих вина у великом сти-
лу. Њена ренесанса је кренула из Жупе, где тренутно има 
највише засада ове сорте, а данас се сади широм Србије. 
Повратак тамјанике се може везати за прве количине вина 
из Винске куће Минића које је произвео Милорад - Мића 
Минић, а потом и за вина из винарија Спасић и Ивановић. 
Данас смо сведоци чињенице да је тамјаника најпродава-
није бело вино у Србији, као и томе да велики број вина-
рија (сигурно преко 30) има вина са овом етикетом.

Нови живот тамјанике озбиљно прати и наука. Тако 
је на прошлогодишњем конкурсу Министарства пољо-
привреде, шумарства и водопривреде за финансирање 
одабран и пројекат Технолошког факултета у Лесковцу 
(Универзитет у Нишу) под називом „Развој винарског сек-
тора и популаризација вина белих сорти грожђа са по-
себним акцентом на локалне сорте”. Основна тема овог 
пројекта је сорта тамјаника.

Актуелни подаци указују да је производња грожђа и 
вина у Србији углавном фокусирана на интернационалнe 
сортe винове лозе. Са друге стране, аутохтонe, локалне и 
новостворене винске сорте учествују само са око 8%. По 
питању сортне структуре, на основу односа површина ви-
нограда са винским белим и црним сортама које се воде 
у Виноградарском регистру (5.763,43 ha анализираних 
површина), беле винске сорте су заступљеније и чине 
58,46% укупних површина. Грашевина (грашац), шардоне 
и ризлинг налазе се у првих пет најзаступљенијих винских 
сорти у Србији на основу укупне површине винограда. У 
пет најзаступљенијих аутохтоних и локалних сорти по по-
вршини виноградарских парцела од белих винских сорти 
налазе се смедеревка, тамјаника (група Тамјаника) и слан-
каменка (пловдина). Тамјаника се највише гаји у рејону 
Три Мораве (69,59 ha). Иако су просечне површине комер-
цијалних засада овом сортом винове лозе мали (0,13 ha) 
ова ароматична мускатна сорта одавно се гаји на нашим 
просторима.

Тамјаника се за своју позицију борила кроз мно-
ге битке, а једна од највећих је она у којој се дефинише 
њен статус као аутохтоне сорте. Истина је да се ова сорта 
гаји и у другим земљама где је позната под различитим 
називима. Muscat frontignan и Muscat blanc (Француска), 
Muscato bianco и Moscato Canelli (Италија), Muskateller 
gelber (Немачка), White Frontignan (САД), Tamaioasa (Руму-

ИЗ ЖУПЕ ШИРОМ СРБИЈЕ

нија), Muskat belii (Русија), а у Србији, Бугарској, Македонији носи име Тамјаника. Но, 
и поред тога, нека истраживања која су још у току говоре да дефинитивно постоје 
разлике на нивоу клонова који су настали природним путем, па се може са сигурношћу 
говорити о „српској тамјаници”.

Специфични циљеви пројекта који реализује Технолошки факултет су:

- Дефинисање стандардних параметара квалитета шира и вина белих сорти 
грожђа; 

- Одређивање хемијског састава и ароматског профила вина белих сорти грожђа;

- Дефинисање карактеристичних сензорних особина које одговарају највећем 
броју анализираних вина од белих сорти грожђа; 

- Дефинисање модела чаше најпогодније за дегустацију вина Тамјаника како би 
се максимално изразили и нагласили арома и укус овог вина;  

- Промоција и популаризација српских вина белих сорти грожђа.



13

Осим малог броја професионалаца и 
оних који су о њој знали из породичних прича, 
сорта грожђа багрина је дуго била прилична 
непознаница и таворила је „у запећку”. Вин-
ском сценом Србије дуго времена су паради-
рале интернационалне сорте, разни совињони, 
шардонеи и сличне сорте које су донете из 
света. Тек задњих 10-ак година је донело про-
мену и враћање виноградара и винара неким 
сортама које су представљале основу српског 
виноградарства и винарства у вековима иза 
нас.

Са успехом су се на сцену вратили тамја-
ника, прокупац и грашац. Али, тај талас ревита-
лизације је некако заобишао багрину. Све до 
тренутка када је неготински винар и виногра-

дар Никола Младеновић - Матаљ одлучио да се 
њоме озбиљније позабави. Такође, популарно-
сти ове сорте допринела је и ТВ серија „Тајна 
винове лозе” у којој је багрина била главни 
актер.

АНАЛИЗЕ ПОТВРДИЛЕ АУТОХТОНОСТ

Али, шта каже наука? Тек је требало 
радити... Одрађена су узорковања на терену, 
узорци су послати на анализе и добијени су 
резултати. Наведене анализе су потврдиле ау-
тохтоност за прокупац, багрину и зачинак, али 
им, на жалост, нису пронађени родитељи. За 
тако нешто је неопходан још већи број узорака 
са којима би се радило. И овом приликом су 

генетске анализе спроведене у иностранству, 
у специјализованој лабораторији института 
Макс Планк у Тибингену (Немачка). Поређења 
узорака су рађена са узорцима из база ВИВЦ 
(Vitis International Variety Catalogue) и ИЦВВ 
(Institute for Grape and Wine Sciences DNA 
database). Читав пројекат су реализовале до-
маће институције у сарадњи са сарадницима 
из иностранства. Пројекат је трајао од 2021. до 
2022. године, а носилац је био Биолошки фа-
култет Универзитета у Београду. И то је био тек 
почетак.

Наставак је уследио већ исте године кроз 
пројекат назван „Потврда аутентичности и де-
финисање енолошког потенцијала винове лозе 
сорте багрина у циљу ревитализације, очувања 

Све ово са посебним освртом на локалне сорте, а на првом месту 
на тамјанику као изразитог репрезента домаћих аутохтоних белих сорти.

Тамјаника развија чокот велике вегетативне снаге. Врх младог 
ластара је светлозелене боје с бронзастом нијансом, а зрео ластар је 
средње дебљине и средње дугих интернодија. Лист је средње величине, 
петоделан, зелених нерава и неравних шиљастих зубаца. Цвет је мор-
фолошки и функционално хермафродитан. Петељкин синус у облику 
латиничног слова „V”, петељка средње дужине, махом без маља.

Бобице белог варијетета су средње величине, округле. Покожица 
је жуто зелене боје (са браонкасто бакарном нијансом на осунчаној 
страни), дебља, посута пепељком и прошарана ситним тачкицама. Грозд 
је обично средње величине, масе од 100 до 200 грама, цилиндричног или 
цилиндрично-конусног облика, средње збијен или збијен. 

Тамјаника је позна сорта која сазрева у III епохи. Сорта је умерено 
приносна, при чему приноси варирају од 10 до 15 тона/ха. Препоручује 
се шпалирни начин гајења на растреситим, умерено плодним до плод-
ним, дубоким, кречним земљиштима, на јужним и југоисточним експози-
цијама. У односу на најзначајније болести, тамјаника је средње осетљи-
ва на пламењачу, пепелницу, док је на сиву трулеж нешто осетљивија. 
Средње је отпорна на зимске мразеве – окца измрзавају на -20°C до 
-18°C. Добро успева на лозним подлогама Berlandieri x Riparia Kober 5BB, 
Teleki 8 B, SO 4, Teleki 5C, и др.  

Шира ове сорте је јединственог и непоновљивог мускатног мири-
са и укуса. Садржај шећера иде од 22 до 24% и киселина од 5 до 7 g/l. 
Вина задржавају препознатљив сортни мускатни мирис и укус, док воћ-
не и цветне мирисне ноте доминирају над блаже израженим цитрусним 
и зачинским (тамјан, босиљак, цимет) нотама. 

Иако се од ове сорте код нас већински производе сува вина, на 
тржишту се могу наћи природна слатка вина касних берби, полуслатка, 
барикирана, па чак и пенушава.

Све наведено само потврђује изузетан потенцијал ове сорте, као и 
да се применом савремених технолошких поступака производње, неге и 
чувања могу произвести високо квалитетна, аутентична вина са израже-
ним локалним карактером. 

На крају, лепота вина потиче од сорте и terroir-a (подручја или ре-
гиона из кога вино долази). Аутентичност грожђа мора бити очувана и у 
крајњем производу - боци вина. И управо у томе је величина задатка који 
се поставља пред науку. Она треба да открије прави пут, а потом тим путем 
поведе и српске произвођаче вина. Овај пројекат Технолошког факултета 
се на тај начин и реализује.

Стручни тим 
Технолошког факултета у Лесковцу

СОРТА КОЈА СЕ НАШЛА И У ТВ СЕРИЈИ
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и унапређења технологије производње вина од ове сторте”. Иза пројекта је 
стало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Србије са финансијама неопходним за реализацију, а носилац је Пољо-
привредни факултет у Крушевцу који је део Универзитета у Нишу.

Поменути пројекат се састоји из читавог низа активности које имају 
за циљ да багрину приближе српским виноградарима и винарима, да је 
ближе представе љубитељима и потрошачима вина и да још допринесу 
научном сагледавању ове занимљиве сорте. Неки од резултата које треба 
да достигне пројекат или су они већ реализовани су:

  - Дефинисан генетски профил сорте багрина: добиће се поуздани 
подаци неопходни за дефинисање порекла сорте багрина, као и тачна и 
поуздана идентификација ове сорте.

  - Дефинисани стандарни параметри квалитета шире и вина добије-
них од сорте багрина: дефинисани сви стандардни технолошки параметри 
сорте.

  - Одређен ароматски профил вина добијених од сорте багрина: 
спроведена идентификација и квантификација карактеристичних арома-
тичних једињења. 

  - Дефинисане сензорне особине вина добијених од сорте багрина: 
добијени подаци о сензорним карактеристикама ових вина.

  - Израђена студија „Енолошки потенцијал сорте Багрина”: биће 
представљен енолошки потенцијал ове сорте, препоруке за примену сав-
ремених технологија на бази традиционалних вредности, а све у циљу про-
изводње вина која по квалитету и аутентичности не заостају за светски 
познатим винима врхунског квалитета.

  - Организован семинар у циљу популаризације вина од старих ло-
калних сорти

  - Представљени резултати пројекта корисницима пројекта и широј 
јавности: организација стручног скупа заинтересованим винарима и вино-
градарима, потрошачима, представницима Министарства пољопривреде, 
факултета, института и сл.

ЈОШ МАЛО О БАГРИНИ

Назив багрина, највероватније, потиче од српског имена за 
багрем (Робиниа псеудоацациа), јер се, по некима, у вину може пре-
познати сладак мирис њеног цвећа. Ова бела сорта грожђа потиче 
из граничних регона Румуније и Србије, можда још боље речено 
„порекло води са историјских пејзажа Баната, са Балкана”. Ова ста-
ра балканска сорта се данас гаји у Тимочкој Крајини, у Румунији и 
у Бугарској. За њено име постоји чак око 60 синонима, што сведо-
чи о великој старости и (некада) широкој распрострањености ове 
сорте. Нека од њених имена су Hellrothe Müllerrebe, Ungarstock (у 
Немачкој и Аустрији); Багрена, Багрина црвена, Багрина крајинска, 
Bragina Rara, Bagrina Rošie, Červená Dinka, Chervená Dinka, Црвена 
Динка, Турска ружица (Хрватска, Црна Гора, Србија); Bagrina Rara, 
Braghina, Braghinâ, Braghinâ Albă, Braghinâ Deasa, Braghină de 
Drăgăsani, Braghină Rosie Rara, Vulpe Roşie Bătută (Молдавија, Руму-
нија); Törökdinka, Vörös Dinka (Мађарска). 

Чокот багрине је бујан, а грозд средње величине или ве-
лики, најчешће растресит или рехуљав. Бобица је при нормалној 
оплодњи средње величине, округла или незнатно спљоштена, поко-
жица танка, непрозрачна, покривена обилним пепељком. Боја бо-
бица је врло специфична, од бакарне до поптуно беле боје, што по-
тврђује чињеницу да је код ове сорте присутна велика разноликост 
и број варијетета. Ипак, искуства винара су да бели варијетет даје 
нижи квалитет вина, док је црвени знатно богатији ароматичним 
материјама те се, практично, овај варијетет сматра најпогоднијим 
за производњу вина.

Багрина је отпорна на пепелницу и ботритис, а нешто мање 
и на пламењачу. Сазрева касно, у трећој и четвртој епохи, а бере 
се крајем септембра или почетком октобра. Карактеристика ове 
сорте је да није самооплодна, јер је цвет морфолошки и функци-
онално женски – с пет повијених прашника у којима се образује 
стерилан полен. Због тога је оплодња цветова нерегуларна и за 
њено опрашивање је неопходна друга сорта. Добрим опрашивачи-
ма багрине сматрају се сорте прокупац, смедеревка и пловдина. У 
годинама када је опрашивање добро, сорта рађа обилно, чак толико 
да се мора радити озбиљна редукција. Међутим, због специфичних 
захтева са опрашивањем (неопходност друге сорте, одговарајући 
климатски услови) отежано је пројектовати род и планирати про-
изводњу вина. 

Као закључак:  циљ свих активности је ревитализација и очу-
вања сорте багрина. Клонском селекцијом би се можда пронашле 
и умножиле јединке са двополним цветом. На овај начин, би евен-
туално био решен проблем код опрашивања, нередовног приноса 
који се колеба од 3 до 18 т/ха. Српско виноградарство и винарство 
би добило још једну локалну, аутохтону сорту, и тиме би се допри-
нело разноликости и специфичности понуде. То, на даље, доводи 
до квалитетније винске и туристичке понуде, и у крајњој линији, до 
више прихода у виноградарству, винарству и туризму.

Стручни тим
Пољопривредног факултета у Крушевцу
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„Вече вина и љубави” је једна од манифестација у општини Алекси-
нац која је традиционално и ове године, после паузе од две године због 
короне, организована по десети пут. У складу са тренутном економском 
ситуацијом овог пута, уместо у ресторану, ово друштвено окупљање орга-
низовано је у стилу банкета у Дому омладине.

Око осамдесет гостију, различитих животних доби и професија, оку-
пило се у циљу да се јавност подсети на предстојећи празник 14. фебруар, 
када је Свети Трифун, који важи и за заштитника виноградара.

Нажалост, и овог пута, дегустирала су се вина произведена на под-
ручју других општина, пошто је ова производња у алексиначком крају, не-
када познатом виногорју, скоро замрла. Након масовног крчења винове 
лозе и пропасти предузећа која су се бавила производњом вина, чека се 
појављивање неког индивидуалног заљубљеника у винову лозу који би по-
лако враћао сјај некада чувене алексиначке ружице, белих и црвених вина.

Десето „Вече вина и љубави” је представило три винарије. То су: 
винарија „Тодоровић” из Липовца код Ражња, винарија „Аранђеловић” из 
Прокупља, и винарија „Магаза” из Велике Дренове. Винари су алексиначкој 
публици понудили своја вина из берби 2019. до 2021. године. У питању је 
осам винских етикета, и то бело, розе и црвено вино од „Тодоровића” из 

ПО ДЕСЕТИ ПУТ У ЧАСТ „ВИНА И ЉУБАВИ”

серије „ Doodle wine”, затим ружица и прокупац од „Аранђеловића”, 
као и шардоне и барик, розе и мерлот из „Магазе”.

По оцени стручног консултанта Саше Пауновића из Крушевца 
сва понуђена вина су била изузетног квалитета.

- Розе „Тодоровић” је свеже вино, воћних тонова, складних ки-
селина и необично дуге завршнице. Прокупац „Аранђеловић” носи 
са собом све одлике ове аутохтоне српске сорте и ароме црвеног и 
шумског воћа. Мерлот „Магаза”, вино које је покупило бројне награ-
де на релевантним винским оцењивањима и сајмовима у земљи и 
иностранству, одликује се сортним мирисом, хармоничним танинима 
и изузетним балансом - издвојио је Пауновић по једно вино од сва-
ког произвођача.

Присутни, осим доброг расположења и лепих успомена, са овог 
окупљања су могли да понесу и понеки поклон ако су имали среће 
у наградној игри. Поклони су били бутељке вина, мајице, паркинг 
карте, ваучери за украсно цвеће, лопте, сокови од ароније и другог 
воћа до здравствених прегледа. Дародавци су били Пољопривредно 
газдинство „Новковић” из Гредетина, ЈКП „Комуналне услуге”, Планта-
жа ароније „Милошевић” из Моравца, Спортско рекреативни центар 
Алексинац, Градско позориште „Театар 91”, Поликлиника Макс Медик 
– Алексинац и Радио Алексинац.

Стихове је присутној публици говорио Власта Н. Ценић, песник 
и сарадник Радио Алексинца.

Организатори и оснивачи манифестације су Удружење „Јагода” 
из Гредетина и Радио Алексинац. Један део финансијских средстава 
обезбеђује и Општина Алексинац у оквиру Конкурса за суфинанси-
рање активности удружења грађана.
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У прошлој години на подручју Нишавског округа било је близу 
1300 пожара и највећи број интервенција ватрогасаца се односио баш 
на обуздавање ватре. Слична је ситуација и ако посматрамо само те-
риторију општине Алексинац.

Лепо мартовско време, а и надолазећи пролећни дани су че-
сто период када неодговорни грађани обављају спаљивање биљних 
и других остатака и тако, не само да крше закон, већ угрожавају своју 
и туђу безбедност.

Имајући у виду те чињенице, начелник Управе за ванредне ситу-
ације у Нишу Срђан Митровић, у изјави за наш медиј позвао је наше 
суграђане да не пале ватру на отвореном простору, јер је то не само 
опасно и кажњиво, већ штети и самом пољопривредном земљишту 
које буде захваћено ватром.

Његово Преосвештенство Епископ нишки г. Арсеније је 13. мар-
та, како је саопштено на сајту Нишке епархије, посетио цркву Свете 
Тројице у селу Горњи Адровац, подигнуту на месту страдања руског 
грофа Николаја Рајевског, палога у боју са Турцима 1876. године.

Епископ је у пратњи тима експерата, међу којима су били про-
фесор нишког Грађевинско-архитектонског факултета у пензији Ми-
рољуб Самардаковић, представник Завода за заштиту споменика кул-
туре у Нишу Миле Вељковић и Зоран Раичић, грађевински инжењер 
из Ниша, обишао храм и храмовну порту. Том приликом разматрани су 
предстојећи кораци у процесу обнове целокупног комплекса, која ће 
бити покренута у наредном периоду.

Овај спомен-храм представља симбол заједничке борбе 
српског и руског народа за ослобођење од Турака подјармљених 
Словена, и сећања на све оне који су пали у овом племенитом под-
вигу, међу којима је један од најистакнутијих гроф Рајевски, каже се 
у званичној објави на сајту Нишке епархије поводом овог догађаја.

Обиласку Цркве у Горњем Адровцу присуствовао је, како је 
објављено на званичном сајту алексиначке локалне самоуправе, и 
председник општине Алексинац Далибор Радичевић, који је изјавио 
да је Влада Републике Србије већ обезбедила средства у износу од 13 
милиона динара за планирану реконструкцију цркве која је знамени-
то место и има велики значај за општину Алексинац.

Казано је још и да су уз помоћ Владе Републике Србије у току 
претходне године урађени потребни припремни предмери, предрачу-
ни и пројекти, тако да ће у наредном периоду, највероватније у апри-
лу, почети радови на реконструкцији ове цркве. Ове године је тачно 
120 година од подизања овог храма и очекује се да у току године буду 
завршени радови на реконструкцији крова, фасаде, као и партерно 
уређење храма.

Како се овом приликом могло чути, предвиђено је да се у неком 
наредном периоду, у порти храма у Горњем Адровцу подигне и музеј-
ски комплекс где би била представљена стална поставка о биткама 
које су обележиле историју нашег краја и о страдању грофа Рајев-
ског и његових сабораца.                                                     Н. Миљковић

АПЕЛ ЗБОГ СПАЉИВАЊА
БИЉНИХ И ДРУГИХ ОСТАТАКА

- Спаљивањем биљних остатака, смећа на отвореном просто-
ру, веома често страдају и пољопривредне културе, воћњаци, објек-
ти. Деси се да имамо случајева да дође до повређивања и смртних 
случајева у таквим пожарима. Обично тај наш суграђанин, који реши 
да пали, не процени ситуацију, те тај пожар измакне контроли веома 
често. Мислим да смо прошле или претпрошле године имали један 
фатални исход, баш овде на нашој територији, када је такав пожар у 
питању - каже овај начелник.

Ту је и штета на пољопривредном земљишту која је, такође, 
огромна и она утиче на опстанак неопходних материја и бића за ње-
гову плодност. На то указују сви пољопривредни стручњаци, упозора-
вајући да је то спаљивање контрапродуктивно за земљиште.

- Ми спроводимо акцију санкционисања и проналажења лица 
која врше спаљивање, тако да неко може бити и кажњен због ове 
радње коју спроводи, а која је у супротности са законом. Тако да бих 
препоручио и апеловао на наше грађане да не врше спаљивање на 
отвореном простору - поручује упозоравајуће Митровић.

Из свега изнетог се може закључити: немојте спаљивати биљне и 
друге остатке, јер то није у вашем, али ни у интересу природних ресур-
са који нас одржавају у животу.                                                                        Н.М.

ЕПИСКОП АРСЕНИЈЕ ПОСЕТИО ГОРЊИ АДРОВАЦ
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Да Туристичка организација општине Ражањ ради на 
промовисању свог потенцијала, сведочи њихово учешће на 24. 
Међународном сајму туризма у Нишу.

Од 30. марта до 01. Априла, ова ражањска организација 
представила је и промовисала своју туристичку понуду у Спор-
тском центру„Чаир” у Нишу на заједничком штанду са Устано-
вом за одмор и рекреацију деце „Липовац” из Алексинца. 

Овом приликом на штанду Туристичке организације 
општине Ражањ, поред неизоставне црепуље, нашли су се и 
производи „Таштине кухиње”, а такође и вина обе ражањске 
винарије, винарија „Тодоровић” из Липовца и „Чаша вина и при-
ча” из Претрковца.

Иначе, организатор сајма била је Туристичка организа-
ција Ниш, под покровитељством Града Ниша, док је сајамски 
партнер овогодишњег Сајма била Република Северна Македо-
нија.                                                                               М. Влајић

У сали Дома омладине 6. марта  одржан је 11. Фестивал хумора и сатире „Јужњачка утеха”, који 
окупља најзначајније ауторе из Србије и региона. Фестивал успешно организују Центар за културу и 
уметност Алексинац и Београдски афористичарски круг, под покровитељством Општине Алексинац.

− Алексинац је постао један центар хумора и сатире. Јако су ретки овакви фестивали и то је 
јако вредно да постоји, јер је ово фактички међународни фестивал. Ми на фестивалу имамо колеге 
из Бугарске, колеге из Црне Горе, наше најзначајније, најквалитетније сатиричаре и афористичаре, 
тако да је то нека репрезентативна селекција и мислим да у том смислу то представља један кул-
турни догађај Алексинца, а и Србије − сматра Слободан Симић, председник Београдског афористи-
чарског круга.

Ово је била прилика да се алексиначка публика упозна са афоризмима и сатиричним причама 
афористичара који стварају на три језика: српском, црногорском и бугарском. Учествовало је 12 
аутора подељених у две групе који су говорили своје одабране афоризме и приче.

Прву групу аутора чинила је књижевница Љиљана Крстић и гости из Бугарске Михаил Вешим и 
Румен Белчев, и из Црне Горе Дејан Тофчевић, Бојан Рајевић и Бранко Вуковић.

− Веома ми је драго што гостујемо на овом фестивалу. Имали смо прилику да чујемо чему се 
смеје српска публика и о чему пишу наше колеге из других балканских земаља и вече је било вео-

АЛЕКСИНАЦ ЦЕНТАР ХУМОРА И САТИРЕ

ма интересантно. Нисмо све разумели, зато 
што сатира има одређен контекст који под-
разумева да се говори и о локалним темама 
и политичким збивањима једне земље, што 
нама није у потпуности познато, али с дру-
ге стране, сатира има и један универзални 
контекст и значење и разумеју је и странци. 
Ми се на Балкану веома лако споразумева-
мо – рекао је за наш портал Михаил Мишев 
– Вешим, бугарски новинар, писац и уредник 
хумористичког часописа „Стршел” и додао 
да врло често у њиховом часопису заступају 
и српске ауторе, тако што преводе њихове 
афоризме, сатиричне приче и фељтоне.

Другу групу чинили су аутори из Србије 
и то: Александар Чотрић, Слободан Симић, 
Бојан Љубеновић, Миодраг Стошић, Ивко 
Михајловић и, својеврсни домаћин, Славо-
мир Васић, афористичар са Алексиначког 
Рудника.

У истом простору отворена је и Излож-
ба карикатура Дарка Дрљевића, познатог 
карикатуристе из Црне Горе, који је због 
болести био спречен да и сам присуствује 
отварању. У његовом одсуству изложбу је 
отворио Иван Матејевић. 

Током читавог програма, музичка под-
ршка био је састав „Др Пера и Техничари”, 
који предводи Пера Перашевић, иначе док-
тор ургентне медицине из Ниша, који је на 
музичкој сцени више од три деценије. Чла-
нови бенда су искусни музичари, неки од 
њих су чланови група „Мама Рок“ и „Там-Там“. 
Они су пред овдашњом публиком извели не-
колико својих ауторских песама.

С.Ж.

НА САЈМУ ТУРИЗМА У НИШУ



18

Ни ове године жири Kњижевног конкурса „Гордана Брајовић” није имао лак задатак. На 26. 
конкурс престижне манифестације пристигло је 425 ученичких радова, 12 школских часописа, 2 
ђачке књиге и 19 књига које су ушле у трку за награду „Гордана Брајовић”. Ђачки радови приспе-
ли на конкурс дошли су из готово свих делова Србије, као и из околних република и дијаспоре, 
што је, иначе постала пракса годинама уназад.

Након жирирања за најбољу књигу намењену деци и младима, проглашена је књига „Био 
једном један страх” Јовице Тишме у издању „Лагуне” из Београда.

Када је реч о ђачким радовима, жири је у првој категорији, узраст од 1. до 4. разреда ос-
новне школе, за најбољу прогласио песму „Збуњени пејзаж” коју је написао Милутин Вукадино-

KЊИЖЕВНИ КОНКУРС „ГОРДАНА БРАЈОВИЋ”

Такмичари са подручја алексиначке 
општине постигли су одличне резултате 
на окружном такмичењу ученика основних 
школа у шаху које је 15. марта одржано у 
Основној школи „Иван Горан Ковачић” у 
Нишкој Бањи. Визу за републичко финале, 
1. априла у Нишу, оверило је осморо ђака.

− Успех је свакако велики, погото-
во када се има у виду да је још већи број 
такмичара био у самом врху и да је само 
мало недостајало да се пласирају на репу-
бличко такмичење. Посебно радују подаци 
да су наши представници у најмлађој ка-
тегорији освојили прво место у категорији 
девојчица и друго место у конкуренцији 
дечака. Све то указује да у наредном пе-
риоду можемо очекивати још боље резул-
тате − истиче председник Шаховског клуба 
„Лав“ Ненад Ранђеловић, који је са колегом 
из клуба Милошем Остојићем био један од 
делилаца правде на окружном надметању.

Прваци Нишавског округа, њих троје, 
управо су из алексиначке Основне школе 
„Љупче Николић”. То су: Викторија Буцек 

НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ ШКОЛАРАЦА У ШАХУ

вић, ученик 4. разреда Основне школе „Љупче 
Шпанац” из Беле Паланке, док је најбоље проз-
но дело „Рибљи концерт” Лене Магдић, такође 
ученице 4. разреда јагодинске Основне школе 
„Црњански”.

У другој категорији, узраст од 5. до 8. раз-
реда основне школе, награда за прво место, 
за поезију одлази Мартину Микићу, ученику 
8. разреда Основне школе „Миле Дубљевић” 
из Лајковца и песми „У библиотеци”, док је за 
прозу награђен Димитрије Дмитровић за „Мојој 
птици слободних крила”, ученик истог узраста 
Основне школе „Попински борци” из Врњачке 
Бање.

Када је реч о трећој категорији, у којој 
се такмиче ученици средњих школа, за пое-
зију награда иде у Сечањ ученици 4. разреда 
Средње школе „Вук Караџић” Исоидори Цветић 
и песми „Кућа источно од кише”, а за прозу уче-
нику другог разреда Седме београдске гимна-
зије Растку Познановићу и причи „Лето када је 
падао снег”.

Награде ће добнитицима бити уручене на 
Завршној свечаности овогодишњих Kњижев-
них сусрета „Гордана Брајовић”.                      М.В. 

(први разред), Теодора Стошић (пети разред) и Анастасија Војиновић (осми разред). Друга места 
освојили су: Даница Миладиновић из Основне школе „Вожд Карађорђе” (шести разред) и Новак Жив-
ковић из ОШ „Љупче Николић” (први разред). И сва три трећа места освојили су ученици Основне 
школе „Љупче Николић”: Матија Спасић (други разред), Хелена Петровић (пети разред) и Илија Игња-
товић (осми разред).

Одлазак на окружно такмичење организовали су Шаховски клуб „Лав” и Савез за школски спорт 
општине Алексинац.                                                                                                                                   С.И.
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Рудар и спортиста Ђорђе Живановић из Сокобање је у су-
боту, 1. априла, истрчао хуманитарну маратонску трку од Алекси-
начког рудника до Рудника мрког угља у Читлуку. Овај хуманиста 
је успео тог дана да прикупи помоћ за породице настрадалих 
рудара у прошлогодишњој несрећи која се догодила 1. априла у 
руднику „Соко”, вредну 118.073 динара. Ова средства биће подеље-
на породицама осам настрадалих рудара и свака ће добити по 
14.759,13 динара.

Према информацијама добијеним из Црвеног крста Соко-
бања на жиро-рачун је уплаћено 97.184 динара, а директно путем 
касица прикупљено је још 12.328 и у Алексинцу још 8.561 динар.

Помоћ породицама страдалих рудара се може и даље пру-
жити уплатом на жиро рачун Црвеног крста Сокобања. Новчана 
средства се могу уплатити на жиро рачун 325-9500800002074-35, 
са позивом на број 89.

Живановић је у суботу истрчао 44 километра симболизујући 
тако одлазак његових колега на посао 1. априла 2022. године када 
је то био и њихов последњи силазак у јаму РМУ „Соко” у Читлуку. 
Тада је погинуло осам рудара, од којих је шест са подручја општи-
не Алексинац, и по један са подручја Сокобање и Трговишта. Овај 
хуманитарни маратон подржало је својим учешћем и неколико 
тркача из Параћина, Алексинца и Сокобање: Немања Милошевић, 
Марко Гајић, Данијел Стоиљковић, Александар Андрејић, Милан 
Бабић, Мића Ивковић и Драган Стоиљковић.

ХУМАНИ ГЕСТ 
ЂОРЂА ЖИВАНОВИЋА 
ИЗ СОКОБАЊЕ

Пре самог почетка ове хуманитарне трке у кругу предузећа „Алексинач-
ки рудници” алексиначко свештенство је одржало помен страдалим рударима, 
коме су присуствовали поред осталих Немања Денић, директор Алексиначких 
рудника, Далибор Радичевић, председник општине Алексинац и Оливера Денић 
испред сокобањске локалне самоуправе. На циљу у Читлуку придружио им се и 
Миодраг Николић, председник општине Сокобања.



20

О
пштина Ражањ полако, али сигурно, постаје саставни део 
туристичких рута. Да ова мала средина има шта да покаже 
и задржи путнике намернике током читавог дана сведочи 
скорашња посета гостију из Источне Европе.

Туристичка организација општине Ражањ крајем 
марта месеца била је домаћин групи туриста из Русије, 

Белорусије и Казахстана за које је организовала обилазак туристичких 
знаменитости општине Ражањ. 

Након обиласка центра Ражња, градског парка, цркве Св. Пророка 
Илије и споменика посвећеном Сави Јеремићу, а уз целодневну пратњу 
представника Туристичке организације општине Ражањ Јелице Миленко-
вић, туристи су обишли рециклажно двориште и видели колико ова среди-
на брине о екологији. Они су имали прилику да на лицу места виде посту-
пак рециклаже, чују причу о активностима уређења и чишћења општине 
Ражањ и самом поступку компостирања о коме су причали технолог Ђорђе 
Тодоровић и помоћник председника општине за привреду, пољопривреду и 
заштиту животне средине Драгиша Тодоровић.

Ово је била и прилика да страни туристи посете најстарију ражањску 
светињу - манастир Св. Роман у селу Прасковче, манастир који датира из 
IX века. 

Наравно, оно што одликује Ражањ јесте и црепуља, па су туристи то-
ком ручка у сеоском туристичком домаћинству „Етно кућа Хребељановић” 
имали прилику да чују историју ражањског црепуљарства од стране пред-
ставница Социјално-пољопривредне задруге „Ражањке” и пробају специја-
литете из црепуље.

Друга одлика општине Ражањ је свакако и добро вино. На крају 
обиласка за туристе из Русије, Белорусије и Казахстана, организована је 
и посета породичној винарији „Чаша вина и прича” у Претрковцу где их 
је угостио домаћин Душан Дренић. Он им је представио своју винарију и 
спровео их кроз подруме где су дегустирали врхунска вина.                    М.В.

ГОСТИ ИЗ ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ


