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БОЛНИЦИ У АЛЕКСИНЦУ

Алексиначко задравство, захваљујући поклону Владе Јапана биће
опремљеније за два стерилизатора намењена одељењима хирургије и
микробиологије. У просторијама Владе Републике Србије, 17. новембра
је потписан донаторски уговор, вредан 78.100 евра, између Владе Јапана,
коју је заступао амбасадор у нашој земљи, његова екселенција Такахико
Катсумата и Опште болнице Алексинац коју је представљао в.д. директора др Горан Видић.
Свечаном потписивању присуствовао је и председник Општине
Алексинац Далибор Радичевић који је истакао значај Опште болнице за
грађане неколико општина и у име њих захвалио се Влади Јапана на овој
донацији.

– Једна од битнијих установа у Алексинцу је и Општа болница Алексинац и посебно ми је задовољство, а уједно и велика част што ћу данас, испред
општине Алексинац моћи да сведочим потписивању уговора о донацији која
ће и те како значити и општини и њеним становницима, а наравно и свим
здравственим радницима у Алексинцу. Хвала Јапанској амбасади и Вама,
Ваша екселенцијо, што сте нам учинили част и одабрали баш општину Алексинац за једну овако значајну донацију – казао је челни човек алексиначке
локалне самоуправе.
Свечаној церемонији присуствовале су и министарка здравља др Даница Грујичић, државна секретарка у Министарству грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре Емеше Лалић Урбан и помоћница министра у Министарству
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Биљана Барошевић.
У Саопштењу, достављеном нашој редакцији, стоји да Влада Јапана
кроз пројекте за основне потребе становништва годинама уназад пружа
финансијску помоћ, неопходну за спровођење пројеката који доприносе
економском и социјалном развоју земље, а главне области интересовања
су животна средина, здравствена заштита, образовање и социјална заштита.
Иначе, ово није прва донација Владе Јапана у нашој и околним општинама.
Н.М.

НАЈУСПЕШНИЈИ СРЕДЊОШКОЛЦИ

Најбољи алексиначки средњошколци
посетили су 15. новембра Сремске Карловце,
Петроварадин и Нови Сад. У организацији
Канцеларије за младе општине Алексинац 90
најуспешнијих ученика све три алексиначке
средње школе награђено је једнодневним излетом до ових места у Војводини која су од изузетног историјског значаја за српски народ.
− Канцеларија за младе општине Алексинац традиционално организује сваке године једнодневни излет за најбоље ученике
средњих школа са територије општине Алек-

синац. После паузе од две године, због епидемијске ситуације, ове године су се стекли услови да се реализује ово путовање у складу са
препорукама Министарства просвете − рекла
је Александра Николић, координатор Канцеларије за младе општине Алексинац.
У Сремским Карловцима, код фонтане
Четири лава, водич је подробно упознао ученике са историјским значајем овог места, а
потом је, након обиласка Саборне цркве и самог места, група кренула пут Петроварадина.
Ово је била прилика да са тврђаве ученици

виде панораму Новог Сада и наравно да се
упознају са њеним историјатом. У Новом Саду
проведено је највише времена, јер је обилазак старог градског језгра подразумевао
највише садржаја.
У Канцеларији за младе општине Алексинац се надају да ће и следеће године бити
овако велики број успешних ученика, јер планирају да наставе са оваквим награђивањем
школараца који постижу одличне резултате
током свог школовања.
М.В.
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Општинско веће општине Алексинац тромесечно разматра извештаје о раду овдашњих јавних
предузећа. На седници, одржаној 8. новембра, било
је речи о њиховом пословању у претходном периоду.
Општи закључак, после излагања представника овог
дела јавног сектора и дискусијe већника, је тај да су
општинска предузећа нешто успешнија у односу на
претходни период, али и са најавама о неизвесним
пословним резултатима до краја године.
Изражено кроз бројке на крају трећег тромесечја, резултати су бољи него у односу на полугодишњи пресек. Од три предузећа, чији је оснивач
локална самоуправа, два су имала позитиван салдо,
док је једно исказало губитак. Нешто бољи финансијски конто имају они комуналци који су летос добили
одређено повећање цена својих услуга.
ЈКП „Комуналне услуге” је после неколико година овог пута исказало добит од 253.000 динара. Како
је објаснио директор Далибор Марковић, то је резултат спроведене консолидације и мало, али пословно
значајно кориговање цена услуга, као и ангажовање
на додатним пословима.
Марковић је, нажалост, најавио и актуелне проблеме који утичу на функционисање колектива. Цена
енергената је скочила, а приметан је и недостатак

радника. Од некадашњих 96, сада је са радном књижицом њих 90, па је неопходно хитно одобравање
пријема нових комуналаца.
И представник ЈКП „Водовод и канализација” образлажући добит од 7,6 милиона динара, казаo је да
је то више рачунско него реално стање. Осим раста
цена енергената „Водовод” оптерећује и отплата кредита, односно пристигле рате, и од домаћих и страних
кредитора.
Најлошије финансијске резултате исказало је
Јавно предузеће за путеве и стамбено-комуналну делатност општине Алексинац. На деветомесечном пресеку је губитак од око три милиона динара, иако је ово
предузеће раније било у плусу. Као разлог наводи се
раст цена нафте, другог репроматеријала, резервних
делова, отежана набавка нових возила и доскорашње
некориговање цена.
У сва ова три јавна предузећа истичу да су погоршани услови пословања у протеклих месец дана
па се очекује борба за опстанак. У томе се рачуна и
на помоћ локалне самоуправе која ће се дефинисати
у разговорима између оснивача Општине Алексинац и
руководства комуналних предузећа. Уз то треба поменути и податак који се се чуо, да су зараде комуналаца
испод просека у Србији.
Н.М.

У циљу превазилажења насталих проблема у алексиначким јавним предузећима због сталног повећања цена енергената и репроматеријала и да се
што спремније дочека следећа пословна година, 15. новембра, је у скупштинској сали Општине Алексинац одржан радни састанак са председником
општине Далибором Радичевићем. На том скупу присуствовали су директо-

ри овдашња три комунална
предузећа, као и начелници појединих општинских
одељења која су непосредно или посредно везана
за финансије и комунално-грађевинске послове.
Након састанка нису
саопштени резултати разговора.
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ЈЕЛЕНА ТАНАСКОВИЋ, МИНИСТАРКА ПОЉОПРИВРЕДЕ У АЛЕКСИНЦУ

Министарка пољопривреде, шумарства и водопривреде Јелена Танасковић
отварајући, 12. новембра, XXIII Међународни стручни семинар у алексиначком Дому
културе похвалила је рад Савеза пчеларских организација Србије. Она је позвала
пчеларе на још успешнију сарадњу како у креирању законских оквира из ове области, тако и за учешће на конкурсима за подстицај пчеларства.
Министарка је нагласила да је сектор меда веома значајан за нашу земљу, а
да је Србија са преко 1,5 милиона кошница и седам хиљада тона меда пропорционално броју становника прва у овој области. Танасковић је поручила присутним
пчеларима из целе Србије да ће она увек бити ту за њих и за њихове предлоге како
би наставили са развојем пчеларства.
Она је позвала, уз обећање да ће се потрудити да направи стручни тим за подршку, како пчелара тако и пољопривредника, да осим националних подстицајних
средстава користе и средства која су обезбеђена уз сарадњу са Светском банком,
такозваном формулом 50 одсто бесповратних, 40 у облику кредита и 10 одсто сопственог учешћа.

На уводном делу скупа могло се чути да подстицаја
пчеларима из овог министарства до 2013. године није било,
а да су они од тада расли и данас сваки пчелар по кошници
добија 800 динара, а финансирано је и 25 одсто изградње
погона СПОС-а за мед.
Осим стручног предавања Петера Броша из Будимпеште, професионалног пчелара и председника Националног мађарског пчеларског савеза (OMME), на овом
међународном скупу организатор Регионална асоцијација
пчеларских организација Југоисточне Србије доделио је
признања и похвале заслужним пчеларима и појединцима
за развој пчеларства.
Највише признање Мајсторско писмо, које је уручио
председник регионалне асоцијације инжењер Властимир
Спасић, за 2021. годину додељено је Момчилу Богдановићу
из Сврљига, а за ову годину десето јубиларно писмо понео
је др Родољуб Живадиновић из Житковца. Златна плакета
уручена је Далибору Радичевићу, председнику општине
Алексинац и Петеру Брошу, председнику мађарске организације пчелара.
Министарки Јелени Танасковић у знак захвалности
додељена је Диплома удружења и симболични пригодни
поклони у виду пчелињих производа истакнутих чланова.
Један од организатора XXIII Међународног стручног
семинара је и Друштво пчелара Алексинац које је само ове
године приредило 19 стручних предавања и едукација. Половина њих је реализована уз финансијску помоћ Општине
Алексинац, која је била покровитељ и овог окупљања пчелара.
У стручном делу данашњег скупа пчелара одржано је
и предавање др Родољуба Живадиновића „Зашто најскупља
роба прва нађе купца” и Трибина под називом „Стање на
светском меду и перспективе”.
У холу Дома културе била је организована и продајна
изложба позваних произвођача опреме.
Н. Миљковић

ДОБРА ВЕСТ ЗА СТОЧАРЕ

Н

акон тачно годину дана
одјављена је афричка
куга свиња на територији
наше општине и укинута
је забрана трговине свињама. То
је учињено решењем Управе за

ветерину, пошто је прошло више
од пет месеци од последњег откривања оболевања домаћих животиња на овом подручју. У наведеном периоду није откривен нови
случај, па је зараза одјављена и

очекује се да сточне пијаце на
подручју општине Алексинац буду
отворене за продају свиња и прасади.
Забрана промета ове врсте
животиња је настала Решењем

од 25. новембра прошле године,
којим је било проглашено заражено и угрожено подручје од
афричке куге свиња код домаћих
свиња због појаве жаришта заразе у Доњем Адровцу.
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Уређење водотокова на подручју наше општине у последњих
неколико година даје резултате, али наша немарност и бахатост
угрожавају ефекте тих радова, а и празне заједничку јавну касу.
То би укратко био закључак оног што се могло чути на седници
Општинске владе. Тада је одлучено да се приступи изради Оперативног плана за одбрану од поплава за воде другог реда у општини
Алексинац за 2023. годину.
У плану за следећу годину наћи ће се, осим новопланираних радова, и деонице које су ранијих година биле предвиђене за
чишћење. То се, пре свега, односи на Светостефанску реку од Липовца до Добрујевца, која је била у плану још 2021. године. Како је
објашњено, тада није било новца за све предвиђене радове, па ће
они у следећој години бити приоритет.
Неколико дискутаната, који су учествовали у расправи поводом ове тачке, нису спорили потребу да се те локалне реке и потоци
чисте, али су указали на једну лошу појаву код појединих грађана
који живе поред тих водотокова. Наиме, у та корита се баца разни отпад од керамичких плочица, па до остатака од кукурузовине
и тако они постају реална опасност да код надоласка воде дође и
до изливања и поплава. Са тим се сложила и Гордана Миловановић,
начелница Одељења за локални економски развој, пољопривреду и
водопривреду, и упозорила на то да, осим што се уклања шибље и
наноси из корита, успут се ради и избацивање комуналног отпада,
што поскупљује радове, а тиме и санацију мањег броја водотокова.
Што се тиче реализације овогодишњег програма, он је у току
и требало би да се окончају радови, који су били оцењени као приоритети, а то су у катастарској општини Гредетин два канала, један
дужине 300, а други 500 метара, затим у Породину деоница од 300
метара, у Мозгову река у дужини од 480 и у Суботинцу поток од 1400
метара.
Н.М.

ПОРЕСКЕ ОСНОВИЦЕ ЗА СЛЕДЕЋУ ГОДИНУ

Општинско веће општине Алексинац је на седници, 29. новембра, одлучивало по више тачака из његове
искључиве надлежности. Једна од тачака коју су већници усвојили је и утврђивање просечне цене квадратног
метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину.
Иако је дошло до поскупљења квадрата стана у
првој и другој зони, а у трећој до смањења, власници
ових некретнина не треба да буду превише забринути.
Наиме, како је објашњено, за власнике станова око 50
квадратних метара у првој и другој зони биће повећан
порез за 100, ако живе у њему, односно 200 динара ако
не станују у некретнини. Што се тиче треће, четврте и
пете зоне некретнине ће се опорезивати као и ове године јер није било одговарајућег промета како би се утврдила тржишна цена. Код пољопривредног и шумског
земљишта, такође, није дошло до повећања.
Општинско веће је прихватило Решење о додели
дечијих ауто-седишта у овој години, на већ подељена
седишта додаће се још 75 будућих нових власника овог
помагала. Веће је одобрило и измену програма по коме
се финансирају интереси грађана у области спорта, па
је 260.000 динара намењених клубовима који су престали да се такмиче расподељено Фудбалском савезу
општине Алексинац 230.000, а Удружењу риболоваца
„Бистро” 30.000 динара.
Зелено светло су добиле и измене Правилника о
условима коришћења школских спортских објеката у
својини општине Алексинац у делу у коме се дежурство

радника школе за време коришћења сале од стране закупца наплаћује 300 динара по
сату, уместо 1000 динара на месечном нивоу.
И ово заседање општинске владе није могло да прође без вансудских поравнања са оштећеним грађанима због уједа паса луталица. Била су четири таква захтева и по појединачном поравнању исплаћено је 33.000 динара, односно, укупно из
буџета је издвојено 132.000 динара. Оштећени су били из Алексинца, Глоговице и у два
случаја из Прћиловице.
Н.М.

6
У ОПШТИНИ ТВРДЕ ПОВОДОМ ГРЕБАНЕ МАСЕ

ЗА ЦЕНТАР АЛЕКСИНЦА И НЕКОЛИКО СЕЛА
Лепо јесење време ишло је на руку мештанима у чијим насељима се уређују улице наношењем гребаног асфалта. Уграђена је маса
која је недавно била скинута са ауто-пута на деоници од Ражња до
Алексинца. Од динамике допремања гребаног асфалта зависио је и
темпо радова у сеоским улицама.

Према речима председника општине Алексинац Далибора Радичевића набавка за овај материјал је одрађена почетком године и
плаћене су те количине, али по информацијама са којима он располаже „Путеви Србије” би требало да до краја фебруара испоруче ту
плаћену масу, коју уклањају са ауто-пута.
− По информацијама које сам добио од „Путева Србије” до
краја фебруара би требало да буде скинута и последња деоница. У
међувремену сам поднео захтев да откупимо додатну масу како бисмо
и наставили ту акцију. Испоставило се да је уградња гребаног асфалта на сеоским улицама пун погодак. У граду и не толико јер долази до
тога да се у вишим деловима града тај материјал спушта, затрпавају
се шахте па ћемо видети да ли је то било најбоље решење у том тренутку – објаснио је Радичевић.
Први човек алексиначке локалне самоуправе је још и казао да
ће у следећој години бити настављено уређење улица овим материјалом, тако да ће бити испоштована намера да се у сваком насељу ураде одређене саобраћајнице.
− Оно што смо обећали свим месним заједницама јесте нека
дужина од четиристо или деветсто метара у зависности од величине
насеља. До сада смо на неких педесет одсто реализације плана. План
до краја године нећемо реализовати, не нашом кривицом или кривицом извођача већ једноставно због успорене динамике скидања са
ауто-пута. Tо не значи да ћемо прекинути. То ћемо урадити са првим
лепим данима у новој години, реално, април или мај. Све зависи од
временских услова – најављује наш саговорник.
Председник Радичевић је још и напоменуо да је намера локалне самоуправе да у наредне две-три године, зависно од средстава у
буџету и могућности набавке гребаног асфалта, све улице у насељима
буду уређене на овај начин.
Н.М.

Општинска влада је на седници, седмог новембра, усвојила
два документа која се односе на прикупљање комуналног отпада
у неколико насеља и самом граду. Већници су усвојили План размештања посуда за скупљање комуналног отпада и секундарних
сировина у Краљеву, Суботинцу, Бовну, Мозгову и Брадарцу, који
подразумева набаке контејнера и уређење њихових локација.
Ради се о пластичним и металним посудама различите величине.
Вредност набавке контејнера је око 2,8 милиона динара.
Већници Општинског већа су усвојили и План размештања
посуда за скупљање комуналног отпада и секундарних сировина
у ширем центру Алексинца, вредан преко 3.100.000 динара.
Овим Планом je одређенo 25 локација у самом градском
језгру и ширем центру града Алексинца. Пројектантска кућа је
израдила ову пројектну документацију. Свака локација је засебно
разрађена са свим детаљима.
- Тамо где су контејнери сада на паркинг простору биће
усечен тротоар и биће постављени у оквиру тротоара. Тамо где
је имало места да се изместе са коловоза, свуда су измештени.
Све локације ће бити ограђене оградом сталног карактера како
се не би разносило смеће и како би радницима комуналних услуга
било лакше да очисте те локације – рекао је Далибор Марковић,
директор ЈКП „Комуналне услуге” износећи већницима више појединости о будућем изгледу места за прикупљање смећа у центру
града.
Из Програма за заштиту животне средине, ове године
предвиђено је око милион и седамсто хиљада динара, након
усвајања овог програма биће расписана јавна набавка за извођење радова у једном делу.
- Оно што је молба, да се у буџету за следећу годину предвиди и остатак локација, односно остала средства, како бисмо до
почетка следеће године, односно првој половини следеће године
имали комплетно решен град, што се тиче локација за контејнере
– замолио је директор Марковић представнике локалне самоуправе.
Он их је информисао о томе да набављају и нове посуде и да
све ове активности имају за циљ да подигну ниво хигијене у граду
и да ће општи изглед ширег центра бити умногоме другачији када
се овај пројекат реализује. Марковић је изразио наду да ће се
негде у првој половини следеће године у потпуности реализовати
овај пројекат.
Н.М.
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НА МЕСТУ ГДЕ СУ САХРАЊЕНИ
ВОЈНИЦИ ЗАРАЋЕНИХ СТРАНА

Спомен-обележје на Старом алексиначком гробљу, где се
полагањем цвећа обележава последњих година Дан примирја, веома је занимљив не само за житеље наше општине, него и шире.
Он је споменик свим жртвама Великог рата, и не само нашим прецима, који су се тих ратних година задесели у нашем крају. Због
тога на полoженим венцима пише ,,Жртвама Великог рата”.
Како објашњава професор историје и председник Одбора
за обележавање празника, историјских догађаја, годишњица и
јубилеја у општини Алексинац, Зоран Стевановић у нашем граду
постојале су две болнице, Алексиначка Окружна болница и резервна болница Тимочке дивизије.
– У периоду од августа 1914. па до новембра 1915. године када
су завршена задња уписивања војника након повлачења српске
војске, у протоколу умрлих лица цркве Светог Николе уписано је
око 900 имена. Најмање, морам да вам кажем, из нашег краја.
Углавном су то били војници широм Србије који су били у саставу
14. и 15. пука, 10. пешадијског пука, разних војних команди који
су овде бележени као тешки или лакши рањеници, болесници –
објашњава овај историчар уз напомену да је Алексинац био један
велики центар за лечење рањеника и болесника, који су железницом транспортовани до Житковца, а затим овде у Алексинац.
Осим српских војника, ту се налази велики број аустро-угарских, и војника разних других националности.

– Има их из Беча, Аустријанаца, Немаца, наших Срба Пречана, из
разних крајева Војводине, Босне и Херцеговине, Хрвата, Чеха, Словака.
Свих, разних, националности. Ми смо све то пописали. Надамо се, као
што смо 2018. године издали друго издање о страдању у Великом рату
овог нашег подручја, да ћемо, ако наравно наиђемо на разумевање или
ресорног министарства или локалне самоуправе, издати једну књигу са
именима свих ових људи који су сахрањени на овом простору – каже
Стевановић.
Он напомиње да се ради о великом броју лица и да би се тиме
дао велики допринос целокупној нашој историјској нацији и допринос
култури сећања.
– Верујем да многи потомци страдалих 1914. и 1915. и не знају да
су њихови преци сахрањени управо овде, на алексиначком гробљу.
Наша настојања од прошле године, да сазнамо нешто више о подизању
овог споменика, нажалост нису дала неке резултате. У нашим локалним
изворима нема никаквих података. Нема ни у црквеним књигама, ни у
летописима проте Бране Коруновића, што је најзанимљивије јер је он
све бележио, све важне догађаје – објашњава овај најбољи познавалац
овдашње локалне историје.
Ово указује на претпоставку да је споменик рађен по ингеренцији
државних институција. Вероватно министарства правде или неког другог
министарства, у време када је овде био инжењер Милорад Радивац, који
је био надзорни орган на изградњи новог моста на Моравици 1927/1928.
године.
– Његов пријатељ, Војислав Илић Млађи му је дозволио да се овде
уклешу његови стихови. То се, највероватније догађало почетком тридесетих година. Остаје нам само нада да ћемо случајно доћи до неког
сазнања из неких до сада необјављених или нама непознатих извора. У
сваком случају, на нама је одговорност и потреба да, већ је почео да га
нагриза зуб времена, би требало и њега обновити и натпис који се налази на овој плочи – завршио је Стевановић.
Очито је да овај споменик на Старом алексиначком гробљу заслужује већу пажњу, а може да буде и спона у данашњим друштвеним односима са другим државама, чији су грађани своје животе завршили овде.
Прекопута овог споменика је било немачко гробље, које је пресељено за
Немачку.
Н. Миљковић

Медијске садржаје објављене у склопу пројетка „Грађевине показују нашу прошлост,
а њихово стање нашу садашњост” суфинансирала је општина Алексинац. Ставови
изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који
је доделио средства.

8

УЗ ДАН ПРИМИРЈА

П

оводом обележавања државног празника Дана примирја
на Старом гробљу у Алексинцу, код Спомен костурнице где
су сахрањени умрли у Првом
светском рату, одржан је 11. новембра комеморативни скуп. Службу је вршило свештенство храма Светог Николе у Алексинцу,
а цвеће су положили делегација Општине
Алексинац, коју је предводила заменица
председника општине Маријана Радивојевић, и представници удружења која негују
сећања на ослободилачке ратове. Скуп је организовао Одбор за обележавање празника,
историјских догађаја, годишњица и јубилеја
у општини Алексинац.

Обраћајући се присутнима професор
историје и члан Одбора Зоран Стевановић је
изнео неке детаље везане за овај датум.
- Ове године обележава се 104 године
од потписивања примирја у тада званом Великом рату, који је касније, пошто је избио
један већи од њега, назван Први светски рат.
Тачно у 11 часова, 11. новембра 1918. године у
једном вагону крај Париза, пред маршалом
Фошом, немачки представници потписали су
примирје. Овај догађај се с правом назива
примирјем - каже професор уз напомену да
он никада није прерастао у трајан мир.
Он додаје да двадесет година касније
почиње велики, већи, Други светски рат, што
значи да то примирје није било засновано

ЛОКАЛНА ИСТОРИОГРАФИЈА О ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Дом омладине у Алексинцу је био скоро мали за све посетиоце промоције књиге „Страдање народа Алексиначког Поморавља у
Другом светском рату”, одржане 1. новембра.
Након дугог рада и истраживања четири аутора, једно капитално дело угледало је светлост дана. Аутори ове монографије су
Мића Милојевић, Зоран Стевановић, Милан Милојевић и Милан Петровић, а у њој је обрађено неколико тема. Иначе, издавање ове
монографије финансирало је по пројекту Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.

на неким реалним основама. Страхоте Првог рата у људским животима су велике, не
само од ратних дејстава.
- Најмање 10 милиона људи је погинуло. Велики број цивила је умро од разних
патњи. Огроман број рањених. Још је већа
несрећа што се током рата, 1918. године појавила једна опака болест која се погрешно
назива, шпанска грозница односно шпански
грип. Њу су, највероватније, по свим научним
истраживањима, донели амерички војници
који су дошли на западно ратиште - износи
чињенице овај алексиначки професор.
Катастрофа није заобишла ни Србију и
подручје наше општине, где је било огромно
страдање.
- Милион и двеста педесет хиљада жртава је званично уписано из овог периода,
што значи да је нестало двадесет и шест
посто српског становништва. Највећа је
несрећа у томе што је то био оргоман број
младих људи, који нису за собом оставили
потомство, нису формирали своје породице, чиме је знатно нарушена демографска
слика Србије у наредном периоду. Овај наш
крај, Алексинац и околина, тада у два посебна среза, моравски и алексиначки је такође
поднео огромне жртве – наглашава Стевановић.
Он износи податак објављен у другом
издању књиге ,,Алексинац и околина у Великом рату” где се налази четири хиљаде имена оних који су страдали у периоду од 1912.
до 1918. године, значи у Балканским и Првом
светском рату.
Н.М.

- По том пројекту би требало да смо на књизи радили 6 месеци, међутим, идеја за једно овакво дело је много старија, а највише времена које је проведено на њеној
реализацији је било у задњих 12 месеци. Ова монографија
обухвата 2266 имена, рачунајући сва села која припадају
алексиначкој општини и Суповац и Сечаницу који су седамдесетих година припадали алексиначкој општини - рекао је
Мића Милојевић, један од аутора монографије.
Љубитељи историје могу из ове монографије сазнати
каква је била административна подела Алексиначког Поморавља за време окупације, затим које су оружане формације деловале на овом терену и њихове борбе, а на крају
публикације је и попис жртава током рата по насељима.
Како стоји у овој књизи, страдања је било највише у
самом Алексинцу, преко 350 жртава. Затим у селима која су
гравитирала, тамо где су и борбе највише вођене, где су
се кретале партизанске и друге јединице, а то је Мозгово,
Бобовиште, Тешица, Трњане, Моравац и остала села која су
такође имала своје страдале. У неким местима ћемо наћи
несразмеру страдалих и броја становника.
М. Влајић
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У АЛЕКСИНЦУ

У оквиру програма активности „16 дана активизма против насиља над женама” у нашој општини, 25. новембра, на
платоу испред Дома културе у 5 до 12 обележена је глобална
кампања ове акције.
Тим поводом Комисија за родну равноправност општине Алексинац у сарадњи са другим установама и невладиним
сектором организовала је поделу промотивног материјала са
циљем да се скрене пажња јавности да је насиље над женама
друштвено неприхватљиво. Пролазницима су дељени информативни флајери којима се јавност упознаје колико је родно
насиље опасно и којима се обавештавају жртве на којим телефонима могу да затраже помоћ. Ова светска кампања обележава се у преко 100 држава.
Најмлађим посетиоцима дељени су балони и слаткиши,
а Библиотека „Вук Караџић” је у оквиру кампање поделила одређен број стоних календара за следећу годину чији је назив
„Знамените Алексинчанке кроз време”.
Н.М.

НА ПРОМОЦИЈИ КАЛЕНДАРА

Симболично, у 5 минута до 12, је промовисан календар за идућу годину
који је припремила Библиотека „Вук Караџић”, а на коме су фотографије и кратке биографије познатих наших суграђанки које су допринеле заједници у различитим периодима њиховог постојања.
Календар је производ пројекта под називом „Знамените Алексинчанке
кроз време” и његова промоција, 22. новембра, је почетак активности на обележавању глобалне кампање у нашој општини под називом „16 дана активизма
против насиља над женама”.
− Од времена када су се улоге жена знатно разликовале од данашњих и
када је слобода деловања жена била веома сужена, оне су биле ипак довољно
јаке и храбре да се међу другим женама, али и мушкарцима истакну и оставе
свој печат у историји Србије. Биле су прве међу људима који су у овој земљи
постављали стандарде у књижевности, сликарству, медицини, новинарству, науци, пилотирању, дипломатији, али и ратовању. И жене Алексинца су се много

пута кроз историју храбро хватале укоштац са предрасудама и
неравноправношћу и постизале успехе који су до тада били буквално незамисливи − рекла је Данијела Павловић, председница
Комисије за родну равноправност општине Алексинац приликом
промоције.
На промоцији календара била је и заменица председника
општине Алексинац Маријана Радивојевић која је истакла да се и
Општина Алексинац низом актвности придружила глобалној кампањи у борби против насиља над женама.
− Српска историја бележи велики број жена који је дао свој
допринос кроз историју, својим достигнућима, пре свега својим
образовањем, својом еманципацијом, својим залагањем, које су
се трудиле и разбијале предрасуде, залагале за то да су мушкарци и жене једнаки, да имају једнака права, једнаку слободу, једнаке услове. Драго ми је што су неке од њих Алексинчанке које
су оставиле печат у историји − истакла је заменица председника
Радивојевић током обраћања присутнима.
Како се чуло током промоције, на календарима поред фотографија су и кратке биографије, зато што желе да овим календаром приђу мало ближе млађој публици, млађим људима. Како
процењују, данас деца не воле да читају дуге текстове, обимне
књиге, али када пред собом имају овакав календар који ће им
значити у свакодневном раду и учењу, они ће просто бити привучени овим кратким сажетком и текстом да прочитају о лику који
се налази на листу.
М. Влајић
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делатности на ширењу ове технике међу младим нараштајима, а
ради очувања ове традиционалне вештине.
Осим поменутих друштава, на трибини су учествовали и
представници Етно удружења „Корман” из истоименог села, Удружења „Видовданке” из Великог Дреновца и неформалне групе
„Вредне домаћице” из Гредетина које су двоструки узастопни победник на општинском нивоу манифестације „Изађи ми на теглу”.
Чланице групе „Вредне домаћице” су упознале општинско
руководство да у њиховом селу не постоје просторије где би се
оне окупљале и да је неопходно реновирати тамошњи Дом културе. Како је најављено, размишљања су да и ова неформална
група оснује удружење жена.
Председник општине Далибор Радичевић, који је заједно са
својом заменицом Маријаном Радивојевић присуствовао скупу
је за неке изнете проблеме понудио решење као што је превоз,
а за друге је указао потребу удруживања више насеља у једно

Т

рибина о значају родне равноправности за развој заједнице
на селу одржана, 29. новембра, у алексиначком Дому културе,
окупила је удружења жена са подручја општине Алексинац, неформалне групе жена и невладин сектор, као и представнике
локалне самоуправе.
Говорећи о проблемима са којима се ова женска друштва сусрећу,
њихови представници навели су недостатак просторија, мале буџете,
што условљава да на многе манифестације не могу да отпутују иако на
њима постижу запажене резултате и успешно представљају културно,
гастрономско, као и етно-наслеђе овог краја.
Представница најстаријег удружења у нашој општини „Радиност”,
Живица Видановић је поред тога што је указала на постигнуте резултате друштва које она тренутно води нагласила неопходност већих
финансија да би се испратиле све активности у којима они учествују
или организују. Што се тиче просторија, Видановић је казала да су они
добили одређен простор у граду, али да је неопходно доградити мокри
чвор.
Са простором донекле кубури и Удружење „Супер жене” из Тешице које користи просторије тамошње Месне заједнице, али планирају
да у будуће имају своју сталну поставку експоната коју би показивали
гостима и заинтересованим посетиоцима, а у циљу очувања културног
наслеђа тог дела. Наравно и код овог удружења проблем је и превоз
приликом одласка на многобројне манифестације са којих алексиначка
удружења доносе вредна признања.
Весна Пауновић из житковачког удружења „Етно кутак” је присутне упознала са техником израде предмета пустовањем вуне и о њиховој

удружење како би се рационалније користила буџетска средства.
Што се тиче превоза, први човек локалне самоуправе је најавио
набавку комби возила чија је једна од сврха и помоћ у превозу
таквих организација као што су ове на селу. Возило је набављено
заједничким средствима Министарства за бригу о селу и Општине
Алексинац. Први човек овдашње локалне самоуправе, такође је
упознао представнице удружења да су им на располагању стручне службе у Општини када су у питању правни и остали послови.
Трибину је позитивно оценила и представница „Друштва за
развој креативности” из Алексинца, Снежана Живадиновић, која

11

БРОЈ 50, НОВЕМБАР 2022.
је најавила активности на помагању у раду ових женских
удружења, како кроз едукативне програме тако и кроз остале програме.
- Свако ново женско удружење у неком селу представља нову снагу тог насеља и веће шансе за просперитет и развој. Тако је било и са већ потврђеним женским
удружењима као што су Етно удружење „Корман” и „Супер
жене” из Тешице, јер тек након њиховог друштвеног ангажмана ова села су постала препознатљивија и јача. Радује
чињеница да однедавно постоје и нова удружења жена у
алексиначким селима и заинтересованост за формирањем
женског удружења у Гредетину – казала је ова представница
НВО сектора.
Осим дебате, овај скуп је имао и пропратне активности. Најпре је глумац Милош Паовић прочитао део из једног
натписа објављеног у „Ал новинама” који се бави традицијом
женског активизма у нашој општини, а на крају, присутни
су могли да уживају у стиховима на дијалекту посвећеним
мајци, аутора Власте Н. Ценића који их је и говорио.

Затим су представницама удружења председник општине, заменица,
председник удружења „ДАРС” Мића Милојевић и директорка ЦКУ Далиборка
Стевановић, уручили комплете промотивних мајица које је креирала Милица
Максимовић, запослена у алексиначком Центру за културу и уметност.
Промотивне мајице за пет удружења и једну неформалну групу обезбедио је „ДАРС” у оквиру подршке женском активизму на селу, а са циљем да
унапреди наступ ових друштава на манифестацијама широм Србије.
Организатори овог скупа су месечник „Ал новине” из Алексинца и
Удружење грађана Центар за регионални развој „ДАРС” из Алексинца уз покровитељство Општине Алексинац и Друштва за информисање „Ал прес” из
Алексинца. Скуп је одржан у оквиру обележавања глобалне кампање „16 дана
активизма против насиља над женама”.
Н. Миљковић

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА „ЗАВИЧАЈ”

Удружење стваралаца у култури „Завичај” из Житковца
је и ове године, по четврти пут, обележило Међународни дан
борбе против насиља над женама.
У месецу новембру, од 2012. године, песници – ентузијасти, окупљају истомишљенике из свих држава, на посебан
начин, тј. речју, да изразе свој бунт и допринесу борби против
насиља над женама, над децом у породици, у школи, на улици.
Овим активностима они желе да, песничком речју, кажу, не
насиљу над женама и да се томе, најзад, „стане на пут”.
На Скупу песника у Житковцу, учесници су говорили
своје, али и стихове других аутора. Читане су песме аутора из
Србије, Словеније, Босне и Херцеговине, Северне Македоније,
Аустрије, Немачке и Аустралије. Прочитано је око 70 песама
од 44 учесника у акцији.
− Песме је читало 14 песника из Удружења писаца „Чегар” и Удружења књиженвика „Бранко Миљковић” из Ниша,
као и песници из УСУК „Завичај” из Житковца. Куриозитет је
и прво учешће, са дивним песмама на ову тему, ученица из
ОШ „Вук Караџић” из Житковца. Песме је одабрала њихова
професорица Бранка Новаковић, а аутори песама су: Бојан
Алексић, Емилија Стефановић и Наталија Миљковић − истакао
је Драган Ристић, секретар удружења.
Иначе, до ове године је 809 афирмисаних и неафирмисаних песника, из 55 градова и 12 држава света, дало свој допринос шаљући радове као врисак против проблема са којим
се свакодневно сусрећемо.

Иницијатор ове акције је Лидија Пуђак из Хрватске, а због огромног интересовања и учешћа песника, највероватније ће се следеће године издати Збирка песама чијим откупом песници желе да помогну Сигурним кућама у земљи
учесника ове хуманитарне манифестације.
М.В.

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ КРОЗ ОБАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ФУНКЦИЈА

Последњих година Алексинац је значајно унапредио родну равноправност када је у питању вршење локалне власти. Догодило се неколико
ствари које су недостајале овој средини, а то је именовање жена на значајним функцијама у извршној и законодавној власти. Раније, у установама
на важним функцијама је већ било жена, као и у администрацији, али их није било у врху власти.

Маријана Радивојевић

Татјана Богдановић

Александра Милошевић

У садашњем сазиву општинског парламента заменик председника
Скупштине општине је др Татјана Богдановић, запослена у овдашњем
Дому здравља. Колико је познато писцу ових редова то је прво именовање једне жене на овој функцији. Алексинац је након последњих локалних избора добио и прву жену заменицу председника општине. То је
Маријана Радивојевић.
Што се тиче културе ту се ситуација мењала брже и раније. Сада
од три општинске установе, у две су челне особе жене. Дугогодишња
директорка Градског позоришта „Театар 91” је Милена Рашић, а у Центру за културу и уметност вршилац дужности директора је Далиборка
Стевановић. У Библиотеци „Вук Караџић” је недавно на челној функцији

Маја Радоман Цветићанин

Марија Стаменковић

мушкарац заменио колегиницу, али се у раду ове установе
осећа јак женски рукопис. Идејама и активностима се истиче
Александра Милошевић, руководилац Завичајног одељења. И у
социјалним установама, где су изазови веома сложениЊ, жене
подносе највећи терет. У Центру за социјални рад тим предводи директорка Јасна Николић. И поједине републичке установе
су поверене женама. Такав је случај у Републичком фонду за
здравствено осигурање испостава Алексинац где је руководилац Слободанка Јовановић.
Интересантна је ситуација и у овдашњем школству. Од
четири градске и приградске школе ситуација је нерешена. У
алексиначкој Основној школи „Вожд Карађорђе” директорка је

Данијела Вељковић

Маја Радоман Цветићанин , док је у градској ОШ „Љупче Николић” мушкарац. Јелена Петровић је на челу ОШ „Јован Јовановић Змај” на Алексиначком Руднику, а у Житковцу је њен колега.
У средњим школама доминантније су даме на руководећим местима. Функцију директорке у Алексиначкој гимназији обавља Данијела Вељковић, а у Биотехнолошкој школи „Шуматовац” Јасмина Тончић. У
трећој алексиначкој средњој школи Техничкој „Прота Стеван Димитријевић” директор је мушкарац.
И у још две образовне установе у граду руководе жене. У Предшколској установи директорка је Виолета Поповић, док је у Основној школи за
ученике са сметњама у развоју „Смех и суза” Марија Стаменковић.

Далиборка Стевановић

Милена Рашић

Очито из изнетих података улога жена у јавном животу наше општине је
запажена, а грађани и сами могу да се увере у њихове резултате. А они су у доста случајева много бољи него док су те функције обављали мушкарци. То само
показује да шансу треба да добијају личности без обзира на пол, и ако постоје
одређене разлике у приступу вођења колектива.
Н.М.
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СЕЋАЊЕ НА ТОМУ ЗДРАВКОВИЋА

Пуна Велика сала Дома културе, 20. новембра,је сведочила да ванвременски Тома
Здравковић још увек није заборављен, да његове песме живе и даље привлаче публику.
Пета по реду манифестација „Сећање на Тому Здравковића”, посвећена певачу
који је тог новембра рођен у Алексинцу 1938. године, окупила је поштоваоце његовог
рада, а занимљив и разноврстан програм остаће дуго упамћен.
Најпре су наступили Љубица Величковић на виолини и Александар Ристић на клавиру. Они су изводили Томине песме у класичном аранжману. Након њих на позорницу
је изашла етно-група „Калем” која је у свом аранжману изводила Томине песме. Неколико песама отпевала је глумица Оливера Бацић, а остао је упамћен и наступ оркестра
Срђана и Кристијана Азировића – Прве трубе Гуче. На крају је на виолини Томину песму
одсвирала осмогодишња девојчица Данка Вељковић. Домаћин вечери био је нишки глумац Александар Михаиловић који је био у улози Томе Здравковића.
− Ја сам радио за документарни филм о Томи Здравковићу цео оф и тада сам се
потрудио да што верније дочарам Тому али, у суштини, човек само треба пратити његов
дух и његову мисао. Оно што је једна топла, срдачна, јужњачка енергија коју је он имао
и та једна боемштина коју је носио, је оно што највише краси Тому Здравковића − рекао
је Михаиловић.
Иначе, идеја о овој манифестацији почела је много раније, пре једне деценије, што
је и рекао на крају концерта најзаслужнији у Центру за културу и уметност за одржавање
овог скупа Милош Паовић.

13

− Када смо покретали идеју о овој манифестацији пре
неких десет година, почели смо од нуле. Градили смо је, сви су
нам се придружили. Некад је довољан један човек, али када је
човек довољно лењ, онда му је потребан неко ко ће да га гура
напред. Ја сам имао ту подршку од првих тренутака до данас
− казао је Паовић.
На крају вечери први пут је уручена плакета за несебични допринос манифестацији „Сећање на Тому Здравковића”.
Њу је ове године добила Гордана Живановић, пензионисани
радник Центра за културу и уметност Алексинац која је доста
радила на покретању ове манифестације.
М. Влајић

У БИБЛИОТЕЦИ „ВУК КАРАЏИЋ”

ТОПЛО И ЕМОТИВНО МУЗИЧКО-ПОЕТСКО ВЕЧЕ

У топлој атмосфери алексиначке градске библиотеке, осмог новембра, су љубитељи музике Миладина Шобића и стихова Витомира Вита Николића уживали у музичко-поетском програму, који су припремили Милош Паовић и Владимир Црномарковић.
Поезија, коју је говорио Паовић, била је праћена акустичном гитаром за којом
је био Владимир Црномарковић, а након рецитованих стихова, уследиле су најлепше
песме Миладина Шобића.
Вито је пореклом Никшићанин, исто као и Миладин Шобић, па је тако уследила
идеја да ова двојица уметника споје поезију и музику, а „Друмовање” је добило праву уметничку слику. Милош Паовић је упознао публику са животом обојице уметника,
почевши од места рођења, па до занимљивих анегдота са којима су се сусретали. Не
треба изоставити позитивну и емотивну повратну енергију публике, па је тако запевала
уз песме које је Владимир изводио на гитари.
Жеља аутора овог програма, како је већ писало у најави, да освежи сећање на
дела двојице ових великих уметника, успешно је остварена. Публика је била одушевљена. Испуњена топлим осећањима напустила је просторије градске библиотеке, стога
је ово одговор на то да ће ова уметничка дела остати дуго упамћена, а успомена са
овакве музичко-поетске вечери неће напустити публику.
И. Димитријевић

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УЛУА
Арт галерија Центра за културу и уметност је, од 3. до 20. новембра, била
домаћин 40. Јесењем ликовном салону Удружења ликовних уметника Алексинац.
На 40. Јесењем ликовном салону учествовало је 27 аутора са 30 радова. И
на овогодишњој смотри примат је имало уље на платну, али су биле присутне и
друге технике. Поставку из године у годину оплемењују радови нових и млађих
ликовних уметника који све више посећују и ликовне колоније које ово удружење успешно организује.
Изложбу су отворили Мирослав Миликић, председник Удружења ликовних
уметника Алексинац, и Иван Матејевић, стручни сарадник Центра за културу и
уметност.
С.Ж.
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ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ ЗА ДАН ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА

Дан уочи Митровдана и Дана просветних радника за алексиначку просвету био је посебан. Тада, 7. новембра, просветни
радници општина Алексинац и Ражањ организовали су концерт
у Великој сали Дома културе на коме су показали сопствена
уметничка умећа. Осим што су показали свој неоспоран таленат,
положили су и испит из хуманости и били добар пример својим
ученицима.
Овај наступ су искористили да помогну својој колегиници Јасмини Дилкић, наставници енглеског језика која болује
од неидентификоване болести за чије је лечење у Турској
потребно пола милиона динара. Та идеја ујединила је свих 14
школа општина Алексинац и Ражањ у племенитој идеји да представљањем својих хобија покажу јединство и племенитост.
− Идеја је била да се окупимо и направимо један хор и
просто да се дружимо и певамо. Некако се то поклопило са
потребом наше колегинице Јасмине Дилкић да јој помогнемо
у прикупљању средстава за лечење. И онда из једне иницијативе која је хумана, али потпуно људска и тужна, на неки начин
настао је овај програм. У сваком случају, ми смо једном добром
енергијом организовали ово вече. Није било једноставно − рекла је Маја Радоман Цветићанин, директорка основне школе
„Вожд Карађорђе”, једна од организатора овог догађаја.

Марија Петровић, наставница која предаје српски на Руднику
је неко ко је координирао свим
тачкама, а Александра Павловић је
била координатор изложбе, која је
била у холу Дома културе. Највећи
део посла око просветних радника
који хоће да певају, а нису баш си-

грни у певање, имала је диригентица Миња
Миловановић, наставница музике у више
школа.
− Ту су с нама колеге из Ражња, свима се захваљујем на доброј енергији, солидарности, на жељи да представимо себе,
просветаре у најбољем могућем светлу и
надам се да ће овакво обележавање Дана
просветних радника, овом вечери „И ово смо
ми” бити традиционално. А ако буде потребе,
а вероватно ће бити да скупљамо помоћ и за
неког другог, ми ћемо се наравно увек одазвати као што смо и годинама уназад чинили
заједно са својим ђацима − додала је Маја
Радоман Цветићанин.
Колико просветни радници цене своју
колегиницу Јасмину Дилкић видело се након
што су волонтери Црвеног крста пребројали
прикупљена новчана средства. Ове вечери
је прикупљено скоро 175 хиљада динара, што
није ни било изненађење, јер је Велика сала
Дома културе била пуна публике. М. Влајић

У АЛЕКСИНАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ
У Мултимедијалној сали Алексиначке гимназије, 30. новембра, је предавањем „Истина о сиди –
шаљи даље” обележен, први децембар, Светски дан
борбе против сиде (ХИВ/АИДС). Након приказивања
едукативног филма Црвеног крста „Дечак који се
стидео”, ученике је са узроцима настанка ове болести и заштите упознала докторица Натали Манасић
из Дома здравља Алексинац.
На крају предавања представници Црвеног крста и Канцеларије за младе поделили су присутнима
промотивни материјал и презервативе. Подела промотивног материјала настављена је и сутрадан, на
сам дан борбе против сиде, у центру града.
Организатори овог предавања су овдашњи
Црвени крст, Канцеларија за младе и Дом здравља
Алексинац.
С. Живковић
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У АЛЕКСИНАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

У свету се, 16.новембар, обележава као Међународни дан толеранције јер је
Генерална скупштина Уједињених нација 1996. године усвојила Резолуцију којом је
потврдила Декларацију о принципима толеранције која је од стране држава чланица
УНЕСКО усвојена годину дана раније.
Између осталог Декларација потврђује да толеранција није ни попустљивост
ни равнодушност. То је поштовање и уважавање богате разноликости култура на-

шег света, наших облика изражавања и начин да будемо
људи. Толеранција признаје универзална људска права и
основне слободе других.
Поводом овог дана Црвени крст Алексинац је у
Алексиначкој гимназији организовао предавање о толеранцији уз пуштање промотивног филма из ове области.
Предавач Братислава Стојковић, психолог и руководилац
стручних послова у Центру за социјални рад у Алексинцу,
је поред осталог напоменула да се нико не рађа као насилно биће и да сви морамо да предузимамо одређене
мере како би се смањило насиље и међу младима и међу
нама.
− Сви морамо да предузмемо неке мере да се вршњачко насиље смањи и да научимо да се на насилно
понашање одговори ненасилним путем, односно на неки
толерантнији начин. Циљ је да их научимо како да постану толерантни јер нико се не рађа као насилно биће.
Насиље се учи исто тако и ненасиље. Неко ко је био насилан може да постане ненасилна особа – казала је ова
психолошкиња.
У горе поменутој Декларацији се још и каже да су
људи природно разнолики и да само толеранција може
да обезбеди опстанак мешовитих заједница у сваком
региону земаљске кугле.

СЛАВИША САВИЋ ПОДЕЛИО СВОЈЕ ИСКУСТВО СА МЛАДИМ АЛЕКСИНЧАНИМА

Сваке године, у новембру, обележава се Светски дан
сећања на жртве саобраћајних незгода. Тај дан је посвећен
сећању на милионе оних који су изгубили живот или били
повређени у саобраћајним незгодама на путевима широм
света, њиховим породицама, као и одавању почасти свим
припадницима хитних служби и другим професионалцима
који се свакога дана сусрећу и предано боре са последицама
саобраћајног трауматизма.
У месецу новембру цела седмица је посвећена овом
обележавању, а у зависности од могућности, свака средина
бира време када ће уз помоћ Агенције за безбедност саобраћаја обележити овај дан.
Тим поводом, у организацији Савета за координацију
послова безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац, 25.новембра, је Славиша Савић, један од страдалих у
саобраћајним незгодама, одржао предавање под називом
„Још увек возим, али не ходам” и младим људима покушао да
приближи са колико озбиљним последицама могу да се сусретну они који не поштују саобраћајне прописе.
Циљна група су били млади возачи, тачније они који су
на обуци и они који су скоро добили возачку дозволу.
− У циљу унапређења безбедности саобраћаја младих,
кроз ово предавање прошли смо кроз све сегменте за безбедно учешће у саобраћају, али наравно и првенствено кроз
причу о мојој саобраћајној незгоди где су млади видели који
су то изазови били пред којима сам се ја нашао, како сам се
носио са њима и које су то грешке довеле до трајне инвалидности коју виде пред собом − појаснио је Славиша Савић.

Он је прилично задовољан како млади људи током овог предавања прихватају
савете и колико овакав вид предавања допире до њих.
− На досадашњих преко 300 одржаних предавања, ниједан млади човек није напустио предавање и њихова интеракција у току самог предавања је на завидном нивоу,
а исто тако након самог предавања млади прилазе, постављају питања, на неки начин
честитају и дају снагу и бодре ме да наставимо моје колеге и ја даље. Такође и њихов
однос путем друштвених мрежа показује да овакав вид предавања допире до њих и
мислим и желим да верујем да ће имати резултат − додао је Савић.
Иначе, Србија је за претходних 5 година изгубила 2.674 људска живота у саобраћају. Поред тога, теже и лакше су повређене 99.754 особе. То значи да је 102.428
особа у Републици Србији имало директне последице саобраћајних незгода.
М.В.

ЧЛАНОВИ КЛУБА БРИГАДИРА
„О*РУК ГЕНЕРАЦИЈА” ИЗ АЛЕКСИНЦА

Савез удружења учесника омладинских радних акција Србије
(СОРАС) организовао је у Дому омладине у Београду, у другој половини
новембра, концерт патриотских и бригадирских песама под називом
„Своју земљу срцем граде”, коме су присуствовали и чланови Клуба
бригадира „О*рук генерација” из Алексинца.
У свечаном програму учешће су узели познати музичари Влада
и Бајка, Миомир и Војислав Ђукић из групе „С времена на време”, Тијана Рајковић, Хор „Лућинушка”, ученици и професори Прве београдске
гимназије, Хор Основне школе „Бановић Страхиња”, КУД „Димитрије
Котуровић” и Дечји хор „Чаролија”.
И било је као у чаролији. Ређале су се бригадирске музичке нумере од „Хеј,хај бригаде”, „У насељу бригадира”, „Страшан жуљ”, „Мој
свет”, „Земљо моја” до „Рачунајте на нас”. Био је то носталгични повратак у прошлост и лепо сећање на два милиона учесника омладинских
радних акција.

− Дивна је била атмосфера и сећање на дане изградње и акцијашких подвига, са искреном жељом да млади и данас прихвате добровољни,
односно волонтерски ангажман у разним друштвеним сферама − каже
Драган Јовановић Лера, секретар Клуба бригадира „О*рук генерација”.
Овом дивном догађају у препуном Дому омладине, осим Алексинчана који су долазак у престоницу искористили и за посету неким
културно-историјским знаменитостима, присуствовали су и некадашњи
акцијаши из Ниша и овог дела Србије – учесници омладинских радних
бригада и акција широм бивше Југославије.
С. Илић

КУПОВИНА СЕОСКИХ КУЋА

Још осам уговора о куповини сеоске куће са окућницом за
територију општине Алексинац, уз подршку Министарства за бригу
о селу, потписано је у новембру. Овим уговорима оживеће домаћинства у Глоговици, Суботинцу, Краљеву, Јасењу, Бобовишту, Грејачу,
Доњем Адровцу и Гредетину.
Уговор у име општине Алексинац са ресорним министарством
потписао је Душан Јовановић, председник Комисије за доделу
бесповратних средстава за куповину кућа са окућницом на селу,
на територији општине Алексинац. Прошле године, преко конкурса
овог министарства 8 породица је добило своје домове у алексиначким селима, док су се у овој години већ обновила три домаћинства
на селу.
Програмом Министарства за бригу о селу предвиђена је додела бесповратних средстава младим брачним и ванбрачним парови-

ма, самохраном родитељу и младим пољопривредницима до 45 година
старости за куповину куће са окућницом. Куће могу да се налазе на територији свих насељених места Републике Србије, изузев у градским и
општинским средиштима и приградским насељима.
Циљ овог Програма је мотивисање сеоског становништва да остане на селу и подстицање младих да се врате на село, решавањем стамбеног питања.
М.В.

„БУКОВИК” И ГОСТИ

Годишњи концерт Културно-уметничког друштва „Буковик” из
Мозгова, како се и очекивало, и овог пута је изазвао пажњу мештана
овог алексиначког села, па је дворана тамошњег Дома културе, 12.
новембра, била скоро пуна.
Сплетове игара из Србије, осим домаћина, извели су и чланови гостујућих културно-уметничких друштава. Са територије наше
општине у Мозгово је стигао КУД „Дејан Јовановић Деша” из Тешице, а
са стране ансамбл Културно-уметничког друштва „Јасеница” из истоименог места код Житорађе.
Поред игре, програм се сaстојао и од изворне песме коју је интерпретирала Љиљана Мијаиловић, а током вечери представили су
се и гости из Ражња. На фрули су наступили браћа Јован и Богдан
Младеновић, на хармоници Андрија Стојановић, а неколико песама је
отпевао Дејан Антић. Свој соло наступ на хармоници имао је и Лазар
Лазић из Мозгова.
На крају овог дружења учесницима су уручене захвалнице које
ће их подсећати на успешно вече у Мозгову, а заслужним поједин-

цима и колективима признања за допринос у раду КУД-а „Буковик”. Међу
њима је и Општина Алексинац која и финансијски помаже активности овог
фолклорног ансамбла.
М. Влајић

ИСТОРИЈА ЈЕДНЕ
ОД ГРАЂЕВИНА У
ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ

БРОЈ 50, НОВЕМБАР 2022.
Сретена Младеновића, су национализована чиме је хотел ,,Уједињење'' проширен и настао је хотел ,,Балкан''. То се прегледом
фотографије с почетка тридесетих година прошлог века и послератног стања може јасно уочити.
Колико је овај простор изменио свој изглед може се видети упоређењем некадашње фотографије са оном који је наш
фоторепортер снимио ових дана.

Хотел ,,Уједињење'', улица Краља Петра бр. 106, био је власништво Катице - Каје Димитријевић, рођене Тривунац, супруге трговца Алексе Димитријевића. Поред хотела како се види и на фотографији била је њихова трговачка
радња - Алексе Димитријевића, а до ње гвожђарска радња Сретена Младеновића,па затим је ту била Алексиначка штедионица .
Каја Димитријевић је хотел после смрти свога мужа Алексе, који је преминуо 1935. године продала познатом алексиначком трговцу Миливоју Петровићу ,,Луври''. Ни једна од ове две породице није држала хотел већ га је издавала у закуп. Најдуже је хотел држао Ђорђе Митић, кафеџија.
У послератном периоду, после 1948. године, сва три локала у улици
Краља Петра, 106 - хотел, 108, трговина Каје Димитријевић и 110 - трговина

Медијске садржаје објављене у склопу пројетка „Грађевине показују
нашу прошлост, а њихово стање нашу садашњост” суфинансирала је
општина Алексинац. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту
нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

НА БОВАНСКОМ ЈЕЗЕРУ
Aлексинчанин Александар Петровић, члан КСР „Трњане” је уловио, ове јесени, до сада своју највећу капиталну штуку која је мерила рекордних 9.300 грама
и била дугачка 109 центиметара. Неколико дана касније на Ацину удицу закачила
се и нешто лакша, али опет надпросечна штука која је мерила 5.600 грама, а
дужине 87 центиметара.
Уловити овакве капиталце на алексиначким риболовачким ревирима има
посебну тежину, знајући да се тежина штука креће око три-четири килограма, а
Аца је до сада упецао преко 100 штука тежих од 3 килограма.
Обе штуке су упецане на Бованском језеру и за мамац је Александар користио кедер , тј. живог караша од 200 грама на систем „балерина” (шетајући пловак од 75 грама, олово 50 грама). Прва, тежа штука, извучена је на другој плажи
такмичарске писте на Бованском језеру, а друга код Клизишта.
Овим уловима Аца је својим колегама, алексиначким риболовцима, дао озбиљан домаћи задатак да улове овакву капиталну штуку на риболовачким водама
општине Алексинац.
М.В.

НОВО ПРИЗНАЊЕ ЗА АЛЕКСИНАЧКИ СПОРТ

Алексинчанин Никола Трајковић, члан Џудо и џиу-џицу клуба НиФ и репрезентације Србије, још једном је потврдио да је међу најбољима у свету када је реч о џиу-џици.
На Светском првенству у овом борилачком спорту, које је одржано у Абу Дабију, у
Уједињеним Арапским Емиратима, Никола је у конкуренцији сениора до 85 килограма
освојио златно одличје и постао првак планете!
− Ово је прва и једина златна медаља за Србију и још један историјски успех за
Алексинац и нашу Општину − казао је у поруци за наш портал Николин отац и тренер у
клубу и репрезентацији Драган Трајковић.
Ове године Никола је постигао још два невероватна резултата. Злато око врата
летос је окачио на Светским играма у Бирмингему, у Сједињеним Америчким Државама, а пре тога на златно постоље ступио је на Првенству Европе у израелском граду
Нахарији.
Све у свему, у овом тренутку Трајковић је двоструки светски шампион и првак
Европе у џиу-џици!
Момче, свака част!
С.И.
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Један од победника јубиларног Десетог
Фестивала првоизведених представа, који је
одржан у нашем граду, од 22. до 27. новембра
је и публика која је на завршној вечери испунила Велику салу Дома културе.
Осим свечаног уручења награда, те
вечери, публика је имала прилику, да у част
награђених, погледа и представу „Ноћ у кући
господина Колака” у режији Ирфана Менсура,
који је био и саставни део глумачког ансамбла. Он је са колегама на сцени одушевио
Алексинчане добивши дуготрајан аплауз на
крају представе, а било је и аплауза који су се
чули за време извођења комада.
Осим поменутог доајена глумишта екипу су још чинили маестрални Слободан Бода
Нинковић и њихов млађи колега Владимир
Керкез, који је такође био успешан на сцени.
Имена награђених стручни жири и организатор су већ објавили раније, али је завршно вече била прилика да неке од добитника
видимо поново на сцени. Најпре се директорка Центра за културу и уметност, који је и
организатор фестивала, Далиборка Стевановић захвалила свим учесницима, покровитељу
Општини Алексинац, волонтерима, стручном
жирију, фестивалском одбору, а највише публици која је, како је казала, допринела да овај
фестивал стално расте. Затим је саопштила да
је најбоља представа на овогодишњем фестивалу на основу гласова публике комад „Флеке”
у извођењу Краљевачког позоришта.
Резултате стручног жирија публици је
саопштила председница, глумица Биљана Николић, која је и образложила њену и одлуке
колега, театролога др Миливоја Млађеновића
и др Мирослава Радоњића.
Награда „Душан Дука Јовановић” за
најбољег младог глумца додељена је Николи Мијатовићу за улогу Клаудија у представи „Дечко из последње клупе”, аутора Хуана
Мајорге у режији Тијане Васић, а у извођењу
народног позоришта „Тоша Јовановић” из
Зрењанина.
- Мени је ово прва професионална представа и велика ми је част и задовољство да
баш данас, на рођендан наше представе ја
примам ову награду. Хвала вам. Било је задовољство играти пред вама – казао је млади Мијатовић захваливши се на награди и на
подршци коју му је дала овдашња публика.
Његов старији колега из представе Даниел Ковачевић, за улогу Хермана, добитник је
награде за најбољег глумца фестивала.
- Ова награда је за мене велики мотив да
будем бољи. То је најважније за сваког глумца. На неки начин, ја се надам да, када будем

бољи да ћемо се видети на неком од следећих
фестивала. Стварно ми је било задовољство
што сам био део оваквог значајног и предивног фестивала - изјавио је награђени глумац,
уз изражену захвалност свима, организаторима, жирију и публици.
Александра Аризановић, чланица представе „Флеке” је добитница награде „Олга Ивановић” за најбољу глумицу на овој позоришној
смотри.
- Осећам огромну захвалност по питању
свог живота и свог глумачког пута и тога где
се наше позориште креће у последњих неколико година и јако ми је драго да сте ви сада
сведоци те моје захвалности и среће. И хоћу
да вам дам, да свако понесе макар мало тога
што сада у себи имам – врло емотивно се
алексиначкој публици обратила.
Поменута представа Краљевачког позоришта „Флеке” ауторке Тијане Грумић, а у режији Југа Ђорђевића је проглашена најбољом
и од стране стручног жирија. Признање је
преузео директор овог позоришта, иначе по
пореклу Алексинчанин, Миодраг Мишко Динуловић који се веома емотивно обратио присутној публици.
- Дозволите ми тренутак сентименталности да у име Краљевачког позоришта које
је основано 1949., угашено 1956. одлуком тадашње власти, које није тада одустало и 17.
новембра 1956. основало своје аматерско
позориште. До 2001. постаје најбоље аматерско позориште Југославије да би те године
вратило свој професионални статус. Вечерас
сам овде са вама. Имам шансу да управљам
Краљевачким позориштем зато што група
људи није одустала. Није рекла: „Готово је” казао је Динуловић потенцирајући да му је
драго што води Краљевачко позориште.

Он је још казао да не би било ни Биљане,
ни њега, ни Олге Одановић, ни Олгице Ивановић Дуде, да није било људи као што су Душан
Јовановић, Драгиша Поповић Боби, Милош
Анђелковић, Мома Мирковић, Ружица Стевановић, који су своје снове сањали на овој сцени.
- Били су вредни аматери. Касније су
постали професионалци. Можда ће то позориште да се врати у аматере, али вас молим да
никада не одустанете, да се борите јер је победа могућа. Краљевачко позориште сведочи,
са својих 14 награда у овој години, да су чуда
могућа и хвала вам свима што сте „Флеке” на
овај начин поздравили. Нека живи позориште
и нека живи фестивал – поручио је овај некадашњи Алексинчанин.
Жири фестивала је доделио и специјалну награду за колективну глумачку игру суботичком ансамблу на мађарском језику „Деже
Костолањи” за наступ у представи „Последње
девојчице” ауторке Маје Пелевић, а у режији
Кокана Младеновића. Ова представа је по
оцени жирија и најбоље режирана, па је Кокан Младеновић проглашен најбољим режисером на Десетом Фестивалу првоизведених
представа.
Иначе, у такмичарском програму било
је пет представа, које је по оцени и стручне и
публичке јавности успешно селектирао Горан
Ибрајтер. Почело је са наступом београдског
ансамбла „Атеље 212” представом „Ова ће бити
иста” по тексту Сташе Бајац, а у режији Ивана
Вуковића, затим публици се представило већ
поменуто суботичко позориште „Деже Костолањи” са представом „Последње девојчице”,
па су на сцену у Алексинцу стали глумци Народног позоришта „Тоша Јовановић” из Зрењанина са комадом „Дечко из последње клупе”.
У петак, претпоследње такмичарске вечери, била је победничка представа „Флеке”
Краљевачког позоришта и фестивал је затворио комад „Љубав се носи у три” лазаревачког
„Пулс Театра” који је написала Милена Богавац, а режирала њена сестра Јелена.
Селектор за наредни 11. фестивал, који
ће бити одржан новембра следеће године је
познати редитељ Небојша Брадић.
Н. Миљковић
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Никола Мијатовић

Александра Аризановић

Даниел Ковачевић

Миодраг Мишко Динуловић
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