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ЗА ДАН ОПШТИНЕ РАЖАЊ

Полагањем цвећа на спомен-обележје у Централном
парку и одржавањем Свечане седнице Општинског парламента, је у Ражњу обележен Дан ослобођења општине у
Другом светском рату, 13. октобар. Тим поводом додељене су
награде и признања заслужним појединцима и колективима.
Националној служби за запошљавање, филијала Ниш за допринос значаја за општину Ражањ, а Похвала је овом приликом додељена Николи
Стамболићу, ученику четвртог разреда Алексначке гимназије и старијем
полазнику Истраживачке станице „Петница”.
Николи, уз признање Похвала, додељена је и новчана награда у висини од стотину хиљада динара за постигнуте успехе. Према Општинском
правилнику, ученицима који постигну одређене резултате, односно ученицима који на такмичењу из појединих предмета освоје прво место на
републичком такмичењу, додељује се новчана награда.
Овај ученик, из Ражња, на државном такмичењу за ученике средњих
школа је освојио прву награду на такмичењу из физике, као и прву награду из математике.
Обраћајући се присутнима, председник општине Ражањ, Добрица
Стојковић је најпре говорио о историјату овог краја, а затим је најавио
боље економске дане за ову средину. Он је казао да се приводи крају
уређење индустријске зоне, где ће следеће године почети изградња погона неке вишенаменске фабрике. Он је још и додао да за изградњу производног погона има обећање од врха државе па и самог председника
Александра Вучића. Ради се о индустријској зони „Север”.
Одлуком СО Ражањ за почасног грађанина општине
Ражањ, проглашен је проф. др Милован Бојић, директор Института за кардиоваскуларне болести ,,Дедиње”.
Највише признање овдашње локалне самоуправе,
Плакета општине Ражањ, додељена је Новици Тончеву, министру без портфеља у Влади Републике Србије, задуженом за
унапређење развоја недовољно развијених општина и Јавном предузећу ,,Путеви Србије” за изузетан подстицај раста
и развој природе и друштва, као и за посебан допринос на
афирмацији општине Ражањ.
Председник општине Ражањ, Добрица Стојковић је
донео Решење о додели награда колективу и појединцима.
Награда општине Ражањ, у виду захвалница, додељена је

- Ту, већ, на том простору постоји вод електричне енергије, гас, и
сви потребни услови за постојање индустријске зоне биће испуњени.
Очекујемо, ако не овог, доћи ће други инвеститор, али је просто то
једна понуда, које не треба да се стидимо. У принципу, то је нешто што
нас је водило ове године – казао је Стојковић.
Он је истакао још једну значајну капиталну инвестицији за коју
је уз помоћ републике почела израда пројектно-техничке документације и следеће године се креће са реализацијом и тог пројекта. Ради
се о водоснабдевању из акумулације Бован , односно из Фабрике воде
„Бресје”.
Н.М.

АЛЕКСИНАЦ
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Тежња мештана алексиначког насеља Мозгово и ражањског села Црни Као, дуга пола века,
да се међусобно повежу асфалтним путем, се и
остварила. Уз присуство представника двеју локалних самоуправа, 29. септембра, је и званично
отворена асфалтирана деоница пута између ова
два места дуга четири километра и вредна око 89
милиона динара. Средства је обезбедила република. У изјави за наш медиј, председник општине Ражањ Добрица Стојковић је нагласио значај пута за
грађане који живе на овом подручју.
- Свакако да је овај пут значајан људима.
Пре свега за два села која се наслањају једно на
друго и у катастарском смислу. Из једног и другог
села има много породица, пријатеља, рођака који
имају потребу да се чешће виђају. До сада то нису
могли да раде на начин како им је сада омогућено,
изградњом овог пута. Ја, просто, у њиховим очима
и у њиховом дијалогу, разговору с њима видим да
због тога влада једно велико задовољство − примећује Стојковић.
Осим ове деонице из општинског буџета
алексиначке самоуправе, биће рађена реконструкција дела пута Мозгово-Суботинац, што нам
је потврдио и председник општине Алексинац Далибор Радичевић.

- Ми смо кренули од ове године да поправимо пут Суботинац-Мозгово, који је у доста
лошем стању. Малопре смо и прошли тим путем.
Кренућемо са једном деоницом од километар,
сада у овој години. Настављамо следеће године.
Због дужине свих путева на територији општине
нисмо у могућности да урадимо целу деоницу у
једној години – појаснио је Радичевић.
Председник Месне заједнице Мозгово,
Драган Радивојевић је говорио о међусобној повезаности житеља ових села и њиховој тежњи да имају добар пут, који им знатно
скраћује време и километре приликом њихових
сусрета.
- Људи су повезани и родбински и имају
парцеле отуда и одовуда границе катастарских
општина. Неких педесетак година смо укључени око те акције како да се уради. Коначно смо,
хвала Богу дочекали да дође тај дан − изјавио
нам је Радивојевић.
Ова саобраћајница има и шири значај.
Од данас Ражањци који путују за Сокобању
скраћују себи пут, а Мозговчани и житељи
околних села уз мању километражу стизаће до
ауто-пута, а затим и даље према Централној Србији.
Н.М.

Кристијан Ђорђевић и
Катарина Петровић
(Сокобања)
Адреса редакције:
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На насловној страни:
Део програма „Посело код старе чесме“.
Аутор фотографије Стефан Живковић.

Медијски садржаји објављени
из општине Алексинац суфинансирани су преко Пројекта
„О Алексинцу и Алексинчанима
треба запамтити ово”
Медијски садржаји објављени из
општине Ражањ суфинансирани
су преко Пројекта „О Ражњу и Ражањцима треба запамтити ово”

Ставови изнети у подржаним медијским
пројектима нужно не изражавају ставове
органа који су доделили средства.
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РАЖАЊ
ПОЗНАТИ КАРДИОЛОГ ДР МИЛОВАН БОЈИЋ ПОСТАО ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ РАЖАЊ

О

пштина Ражањ је недавно добила
још једног почасног грађанина
познатог кардиолога професора
др Милована Бојића, директора
Института за кардиоваскуларне
болести Дедиње.
У периоду од 24. марта 1998. до 24.
октобра 2000. године, он је обављао дужност потпредседника Владе Републике
Србије, а био је и министар здравља од
12. јула до 24. октобра 2000. године. Од
парламентарних избора 2016. до 30. августа 2017. године је био народни посланик
у Народној скупштини Републике Србије.
Обраћајући се присутнима на Свечаној седници општинског парламента, одржаној 13. октобра поводом Дана општине,
Бојић је казао да му је заиста указана велика част и причињено задовољство што
је добио признање почасног грађанина.
W- Са сетом и пажњом пратио сам
филм о општини Ражањ јер ме подсећа
на мој градић из детињства Колашин, из

Црне Горе и са радошћу сам гледао успехе које сте постигли протекле године. Ви
знате, драги пријатељи, да будућност припада онима који покушавају. Будућност
припада онима који имају јасну представу о њој, онима који је умеју одликовати.
Предвођени Добрицом Стојковићем, ја
сам убеђен да је Ваша будућност осигурана. Сви ми награђени, део смо једног
великог мозаика који мора бити испреплетан радом и успесима - изнео је своја
емотивна осћења за говорницом овај почасни грађанин општине Ражањ.
Др Бојић је у наставку говорио о
путевима успеха, желећи да подели нека
своја искуства, али и да охрабри становнике општине Ражањ да без обзира на
све тешкоће храбро крену ка себи постављеним циљевима.
- Драги пријатељи, лифт за успех је
у квару. Морамо степеницу по степеницу.
Морамо имати поверење у себе саме,
властите ресурсе, имати жељу и изнад

свега, вољу. Ако наша жеља, односно
воља за успехом, надвлада страх од неуспеха, онда смо ми у ствари успели. Ништа
боље и лепше не мирише од успеха. Наш
живот је саткан, у ствари, од узбрдица и
низбрдица, успона и падова, али чар нашег живота, како би Черчил рекао: ,,Лежи
у ентузијазму између и тај ентузијазам не
треба и не сме да нас напушта” - беседио
је Бојић док се салом ражањског Дома
културе проломио громогласни аплауз.
Он је испричао и један детаљ из
1995. године, када је Србија била у тешким, страшним економским санкцијама.
На копну, рекама, ваздуху. Здравствене
установе су без сапуна, детерџената,
крви, деривата. По његовом казивању
тада су он и његове колеге рекли да хоће
да помогну оним људима којима је једина
могућност да остану у животу, да им се изврши трансплантација органа.
- Тада смо, што је невероватно за
те прилике, успешно трансплантирали
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Др Милован Бојић, Томислав Матић, председник СО Ражањ и Добрица Стојковић, председник општине

јетру и срце. Тај се процес настављао, и
то веома успешно. Ја сам прошле недеље
имао ту част и задовољство да се сликам
са мојим трансплантираним пацијентима
који живе своје нове животе пуних 27 година. То је сатисфакција. То је руковање
са Богом. Знате за шта живите. Знате да
сте одабрали професију где је пацијент
светиња због које постоји та наша професија и да бригом за њега стално потврђујете да сте професију пажљиво добро
одабрали и да стално радите на њеном
усавршавању - поручио је овај познати
лекар у светским размерама.
Он је изнео и два примера из праксе
када је требао да донесе одлуке са којима се већина у телима где је седео није
слагала, али су резултати показали да је
он био у праву.
- Да бисте успели, морате имати
храбрости. Није храброст данас надати
се да ће метак погодити другога. Морате
ка великом циљу да знате да поднесете
велику жртву, јер нема великог циља без
велике жртве. И онда када смо постизали
највеће резултате, био сам једини за то да
се Институт за кардиоваскуларне болести
,,Дедиње” изгради као Национална кућа.
Одбили су ме сви моји први сарадници.
Онда сам узео и направио га без грађевинске дозволе. Данас ћу вам рећи да
је Бојићева бесправна градња, спасила
више од 100 000 људских живота, ја сам
такође на то поносан – каже др Бојић и

поручује ако мислите брже и даље од свог
времена, наравно и то ће да прође, и ту
жртву морате да поднесете.
Поучна је и следећа прича коју је
нови почасни грађанин општине Ражањ
испричао, из 2000. године, када је пред тадашњим руководством Србије затражио
да се прими 1500 најбољих студената медицинских факултета у држави, уз образложење да ако се то не уради имаћемо
страшан колапс у нашем здравственом
систему, биће доведен у питање његов
опстанак и трајање.
- Наравно, на седници Владе Републике Србије, једини сам био за. Није
било средстава. Снашао сам се. Формирао сам тим од најбољих правних експерата. Успели смо да тим људима уручимо
решења о запослењу. Како сам прошао
код председника и код Владе, да вам не
причам, али ти доктори су спасили српско
здравство. Почев од доктора Стевановића
са инфективне клинике, Марије Здравковић, те оног Јанковића из Ниша, или њих
1500 који се данас зову ,,Бојићеве бебе”
и ја сам на то поносан – објаснио је др
Бојић.
Своју беседу, професор др Милован
Бојић је завршио занимљивом поруком
грађанима општине Ражањ поводом доделе признања почасног грађанина која
на неки начин одсликава сву његову величину и као научника, а још више као
човека.

- Наравно, мени данас општина
Ражањ уручује ово значајно признање.
Моја професионална и радна километража је дугачка. Онај који тражи одликовање, није га заслужио, а онај који га
је заслужио, готово да му није потребно.
Али, годи мени ваша пажња. Дира ме ваш
гест и ово признање мени је и надахнуће
за ново прегнуће за успех ове наше лепе
и најлепше Србије. Тако је и тако ће бити
у будућности - поручио је овај великан.
Образлажући зашто је ражањски
локални парламент одлучио да титулу
почасног грађанина додели др Бојићу,
председник општине Ражањ Добрица
Стојковић је казао да се име добитника са посебним пијететом изговара, јер
се ради о једном великом човеку, лекару, хуманисти, дугогодишњем пријатељу
општине Ражањ, а од данас званично и
почасном грађанину општине.
- Довољно је да кажем да је захваљујући њему спашено на десетине
живота грађана са ове територије, зато
на овом свечаном дану, Миловане, још
једном хвала ти за све што си урадио
за наше грађане, а посебно у име породица чији су чланови били на Дедињу и
вратили се кућама живи и здрави – речи
су првог човека ове локалне заједнице
који се још једном захвалио познатом
кардиологу у име свих грађана општине
Ражањ.
Н. Миљковић
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РЕГИОН

У АЛЕКСИНАЧКОМ „ЈЕЛЕНЦУ”

Традиционално у Геронтолошком центру „Јеленац”, као, уосталом, и у свим установама за боравак одраслих и старијих лица свечано се обележава Међународни дан старијих лица, трећи октобар,
проглашен од стране Уједињених нација 1990. године. У „Јеленцу”
овај дан обележава се културно-уметничким програмом који носи
назив „За сунчану јесен живота”.
У овој установи, односно у њихове две радне јединице, по речима директора Драгана Јовановића припремљен је пригодан културно-уметнички програм пошто су се створили епидемијски услови.
У том тренутку није било оболелих ни међу корисницима, ни међу
запосленима. У алексиначком одељењу има око 100 корисника.
У оквиру ове манифестације традиционално се бирају и „Најбака и најдека”, двоје корисника који по својим залагањима и дружењу
са другим корисницима у овој установи добијају ову симболичну
титулу. Овогодишњи носиоци звања „најбаке” и „најдеке” су Јованка
Милосављевић из Јагодине и Милан Трајковић из Ниша.
Јованка је рођена 1957. године, мирне нарави, дружељубива.
Слободно време проводи дружећи се са осталим корисницима.Током
свог радног века бавила се пољопривредом. Најдека Милан је рођен
1956. године. Изузетно је духовит и увек спреман за шалу како са корисницима тако и са радницима установе. Међу корисницима познат
и као добар шахиста.
Ово признање добитницима је уручено у просторијама „Јеленца” уз присуство гостију и корисника услуга ове установе. Међу гостима био је и председник општине Далибор Радичевић који је и сам
поздравио кориснике.

За наше најстарије суграђане приређен је пригодан културни програм, који су извели чланови Градског културно уметничког друштва „Алексинац”, ученици Основне школе „Вожд Карађорђе” из Алексинца и глумац
Драгослав Ранђеловић. Поменути програм изведен је и за кориснике услуга
Геронтолошког центра „Јеленац”, радне јединице у Тешици, где борави око
260 корисника.
Манифестацију „За сунчану јесен живота” заједно организују ГЦ „Јеленац” и Црвени крст Алексинац.
С. Живковић

СОКОБАЊА И ЗВАНИЧНО

Мерено бројем остварених ноћења, Сокобања је забележила највиши туристички
промет у Републици Србији за период од 1. јануара до 30. септембра 2022. године, објавио је Републички завод за статистику. У назначеном периоду у Сокобањи је реализовано

607.481 ноћење, следе Врњачка Бања са 583.667
ноћења, Златибор са 505.320, Копаоник са
481.094 ноћења. Од наведених дестинација, Сокобања има и највиши просек боравка туриста,
око 5 дана.
Љубинко Миленковић директор Туристичке организације Сокобања (ТОСБ) каже да Сокобања од 2014. године бележи перманентни
раст у туристичком промету. Чак је једина 2020.
године, која је била најкризнија по свим основама па и по питању туризма, имала раст од један посто у броју долазака и чак 10 посто раста
у броја реализованих ноћења.
− Овогодишњи резултати су заиста одлични, а томе је допринела и акција субвенционисаних ваучера Министарства трговине, туризма
и телекомуникација као и сјајна промоција коју
је урадила Туристичка организација Сокобања.
Туристи су могли са ваучерима да бирају у којој
ће дестинацији боравити у нашој земљи, а ипак
је и ове године једна трећина од укупно издатих ваучера реализована управо у Сокобањи −
каже Миленковић.
К.П.
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РАЖАЊ
ИНВЕСТИЦИЈА ЗА БУДУЋНОСТ

Учеснике Манифестације „Михољски сусрети села” у општини Ражањ дочекао је
сређен и реновиран Дом културе у насељу Витошевац. Пре него што је одржано вече
културног стваралаштва, зграду су и раније посећивали знатижељни мештани али и гости.
Док смо обилазили овај велики објекат за сеоске прилике, друштво су нам правили помоћник председника општине Ражањ, Драгиша Тодоровић и председник Скупштине општине Ражањ, Томислав Матић, иначе мештанин овог насеља.
Тодоровић напомиње да је Витошевац веома значајна месна заједница, можда и
најбитнија после Ражња.
- Када смо одлучли да покушамо да ове године конкуришемо за „Михољске дане”,
прво смо дошли у Витошевац да разговарамо са руководством месне заједнице. Том
приликом смо им предочили да се све ове просторије доведу у једно пристојно стање
и да је ово прилика да се ове године у Витошевцу уложи више средстава него што је то
било у последњих десет година. На крају се то и обистинило. Људи су изузетно задовољни - каже наш саговорник.

Славиша Ђукић

Драгиша Тодоровић и Томислав Матић

Он је истакао и брзину урађених послова, као и њихову финансијску исплативост.
- Ми смо могли све ово у кратко време да урадимо зато што имамо своје Јавно
предузеће „Путеви”, које је извело највећи део радова. Углавном су највише коришћена
средства за материјал из општинског буџета. Иначе, све су ово урадили наши људи. Тако
да смо, захваљујући томе, са минималним средствима, као што видите, доста постигли –
објашњава Тодоровић.

Матић каже да је сала пре реновирања била
доста запуштена, а сада је доведена у неко стање да
може да је корсти и културно-уметничко друштво. Набрајајући намену свих просторија, примећује се пространство зграде.
- Садржи просторије за култрно-уметничко
друштво. Садржи салу за дружење, за омладину, што
је најбитије. Такође, ту је и једна просторија одређена за теретану, а друга за дружење пензионера и свих
грађана - саопштава нам овај саговорник.
Славиша Ђукић, председник МЗ Витошевац
се захвалио општини Ражањ на подршци и каже да
је урађено доста, али да може и више. Тако он наговештава активности на уређењу насеља и у следећој
години. Оно што њега и овдашње мештане брине је
одлазак људи у околне градове, а са њима и деце, па
је школараца све мање у овдашњој школи.
Док смо водили разговоре, салу су разгледали
мештани, који су показивали дом гостима. Они кажу
да је сада заиста лепо уређен, и да је веома битно да
се он сачува од неодговорних појединаца који имају
рушилачке намере.
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СОКОБАЊА

ГОРАН ПЕТРОВИЋ, УЧИТЕЉ ИЗ СОКОБАЊЕ,
ДОКАЗАО ДА ЈЕ АУТОР ПОПУЛАРНЕ ПЕСМЕ

Ова прича некога ће можда мало изнервирати због неправде, али свакако има срећан крај и са собом носи пар битних животних поука.
Прича почиње пре двадесет и једне године, када је Горан Петровић,
талентовани учитељ из Сокобање, написао песму „Не тражи звезду”. Убрзо
након тога, Горан је упознао Каталину Радмилу која води Туристичко друштво
„Излетник” из Београда и она га је замолила да песму поклони њој, односно
њеном туристичком друштву, тако да се песма више од две деценије на крају
сваког путовања рецитује, а онда је деле као сувенир свим путницима.
На тај начин је песма стигла у све крајеве света и некима се много
допала. Неки су се захваљивали аутору говорећи да им је много помогла, да
је лековита, да је нека врста терапије. После тога објављивали су је и на интернету, неки су јој том приликом мало променили и текст, али то није сметало
писцу, јер му је било драго што песма чини људе срећнима.
- То је трајало све до пре две недеље када ме је Каталина позвала и
рекла да погледам шта се на интернету дешава са мојом песмом. И онда сам
ја видео да је моја песма „Не тражи звезду” преведена, да тако кажем, на
хрватски односно на ијекавски и да је стављен само други наслов „Не осврћи
се”, а да је потписана као песма Славка Михалића, хрватског академика и
писца, који је преминуо 2007. године - каже Горан.

Он додаје да су испод објаве песме били коментари одушевљења како
је Славко могао да напише тако лепу песму. Многи су коментарисали да им је
то омиљена Славкова песма, мада је било неких сумњичавих који су говорили
да то није његов стил. То је све збунило правог аутора песме.
По речима нашег саговорника његову песму, наравно на ијекавици,
рецитовао је најбољи хрватски рецитатор Зринко Капетанић, који је у рангу
Шербеџије, а вероватно и бољи јер има савршену пуноћу гласа, боју и акцентовање.

− И ја слушам изузетан глас и рецитовање и био сам у потпуном шоку, моја песма, а потписан Славко Михалић. Онда сам
звао новинарку „Политике” Славицу Ступарушић, која такође ради
у друштву „Излетник”, упознали смо се пре 7-8 година када су обилазили Сокобању. Она ми је рекла да одмах свуда где могу пишем
деманте на интернету, а да ће она одмах звати Загреб, што је и
учинила. Врло брзо је стигао и одговор да не само да ту песму није
написао Славко Михалић хрватски академик и писац, него јасно
пише да је ту песму написао Горан Петровић и да је објављена
у његовој књизи „Игра с орловима” - прича нам Горан о својим
напорима у доказивање истине.
Убрзо после тога, каже да га је звао и Зринко Капетанић који
је рекао да је проверио код најбољих хрватских критичара и да су
они потврдили да је песма његова.
- Поред тога, из Загреба, односно из институције која је у
рангу наше Народне библиотеке, такође смо добили исти одговор.
Да апсурд буде већи, у међувремену је у хрватској направљен мурал посвећен великом академику Славку Михалићу, а на муралу
поред толико његових песама они су ставили стихове моје песме
„Не тражи звезду”, тако да сам ја постао једини српски писац чији
стихови стоје на муралу у Хрватској − каже сада већ мало кроз
смех Горан.
Као што смо већ написали на почетку, прича има срећан
крај. Зринко је исправио, сада стоји да се песма зове „Не тражи
звезду” и да је аутор Горан Петровић. У међувремену с обзиром
да се то прочуло, Горана су звали неки глумци који су желели да
рецитују ту песму. Уметница Јелена Јовичић рецитовала је ту песму
за Театар поезије из Аустралије.
− Све је сада у реду и све иде како треба, али морам да кажем да ми је било јако тешко и био сам у шоку кад сам чуо своју
песму, а потписан је неко други, требало је много нерава за то.
Знате, кад у потпису стоји да је песму написао Горан Петровић,
учитељ из Сокобање, можда нико не би ни обратио пажњу на њу,
а овако кад стоји да је песму написао Славко Михалић онда су то
коментари и лавина одушевљења, неки су написали да је знају
напамет да им је то омиљена Славкова песма, ја се надам да ће им
она и даље остати омиљена само што ће морати да кажу да није
песму написао Славко већ Горан Петровић учитељ из Сокобање −
додаје Петровић.
На крају можемо закључити да је песма заиста лепа и квалитетна, пуна оптимизма и учи нас радости живљења. Неки, попут
госпође Каталине Радмиле су одмах то приметили, тако да не можемо рећи да песма није била запажена од самог почетка свог настајања, али ипак не можемо, а да не закључимо, да негде у неким
малим срединама живе таленти који никада не буду сагледани на
прави начин, скромни, они који и не траже звезду, али због неке
равнотеже у космосу ипак је на крају нађу.
К. Петровић

СОКОБАЊА
ЗАНИМЉИВЕ ПРИЧЕ ИЗ ЖИВОТА
КЊИЖЕВНИКА ИВЕ АНДРИЋА

Иво Андрић, један од некадашњих честих гостију Сокобање, и
даље је личност која изазива интересовање Европске стурчне јавности. Симпозијум „Иво Андрић у европском контексу”, у другој половини
октобра, одржан је у сокобањском хотелу Моравица, где се налази и чувени Андрићев апартман број 144, који је сада претворен у спомен-собу.
Бранко Тошовић са Института за славистику универзитета „Карл
Франц” у аустријском Грацу изнео је мање познате занимљиве детаље о
стваралаштву нобеловца и утицају Бање на његов опус.
Он је објаснио повезаност овог краја са Андрићевом сликом која
се нашла на корицама једног издања приповетке.
- Андрићева слика са псом настала је ту у близини на планини
Озрен, на Оштрој Чуки 1942. године. Пише ова упитна реченица: „Зар
вреди због Босне плакати?”, написана такође у Сокобањи, а долази из
приповетке „Змија”, сачињене 1948. године у којој на крају текста тече
разговор између две бечке сестре на Равној Романији, на Гласиначком
пољу - објашњава овај познавалац дела нашег нобеловца.
Он је препричао дијалог у коме једна сестра покушава да утеши
другу која је плакала због жене коју је на том пољу ујела змија. У очају
је прекорно себи шапутала кроз сузе стежући све јаче сестрину главу
својој: „ Преклињем те. Кочијаш слуша. Ја те не разумем”.

с лева на десно:
Славиша Лазански, Миодраг Николић
и Бранко Тошовић
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Онда, по казивању овог професора, долази та једна од најпознатијих Андрићевих мисли, написана, највероватније овде у овом сокобањском хотелу: „Зар вреди због Босне плакати? Немој, молим те, немој,
не могу да те гледам како плачеш.”
- Текст се фактички завршава са та два одломка и завршава се
тиме што се друм све више спушта према Дрини и на колима је почела
да струже кочница. Ту је Андрић кочио. Кочио је неком мишљу коју је
смислио у Сокобањи – завршава овај део приче о нобеловцу Тошовић.
Андрићеву публицистику чине: есеји, књижевно-критички чланци,
политички списи између осталог о фашизму у Италији, и по рачуници
нашег саговорника 9 таквих текстова, затим о Албанији и Бугарској.
- Написао је низ путописа, један од најпознатијих кроз Аустрију
из Граца 1924. године. Описао је путовања по Совјетском Савезу, Кини,
Шпанији, Португалу, по нашим крајевима. Описао је боравак на Северном полу. То је такође интерсантан рад. Има низ јубиларних чланака
о појединим личностима изван нашег подручја као што је Гоја, Симон
Бовоар и наравно наше подручје, то је пре свега Вук Караџић, Његош,
Јован Скерлић, Матош, Кочић, Самоковлија, Барух, Симо Матавуљ и тако
даље – износи поједине детаље овај слависта на Грацком универзитету.
По његовој рачуници Андрић је објавио 386 књижевних текстова,
а од тога највише, 136, публицистичких . Више него приповедака, 130.
Знатно мање објавио је песама, 113, рачунајући песме и прозу. Најмање,
ако не рачунамо једини покушај писања драме, 6 романа.
Од овог уводничара на скупу се могло чути и о Андрићевом боравку у Словенији, пре свега у Марибору 1914/1915. године, када је био у
тамошњем затвору.
- То је имало одлучујући утицај на његово даље стваралаштво.
Детаљно сам сликао тај затвор пре неколико година. Тамо се прићи не
може. Постоје рушевине некакве, постоји некаква робна кућа. Андрић
је одлазио и на Блед да се одмори, али и на научне скупове. Један први
такав научни скуп био је заседање ПЕН клуба одржано 1933. године када
је Андрић био у Дубровнику па је онда колима вероватно отишао на
то заседање. Написао је низ текстова о Словенији тако да ту постоји
велика спона између Андрића и Словеније, тим пре што су сабрана Андрићева дела објављена на словеначком језику – завршио је Тошовић
образлагање зашто је следећи скуп слависта посвећен Андрићу 2023.
године заказан у Љубљани.
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РЕГИОН

СУСРЕТ СА ПАВЛИНОМ РАДОВАНОВИЋ,
НАЈМЛАЂИМ ЧУВАРЕМ НАСЛЕЂА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Певамо нашу химну „Ораховцу,
башто рајска“, али и плачемо

О

раховац је место у коме у пречнику од можда 300 метара живе
Срби. Оно вас чини срећним, али и тужним. Радносним, што упознајете такве особе које се пишу великим Љ, људине. У правом
смислу речи, без обзира на њихову старосну доб и њихову полну
припадност.
Таква је и тринаестогодишња Павлина Радовановић. Док улазимо у
њен скромни дом, који одаје утисак уредности и савременог живљења уз
традиционалне детаље који подсећају да се овде традиција и наслеђе изузетно поштује, стичете утисак да ове људе годинама познајете, иако сте
их први пут видели. Дечија граја и пуна соба деце различитих узраста као
да поручује живи се тамо и где би многи од нас одустали. Њихов изглед и
бистри погледи указују на њихову духовну и физичку снагу.

НАСТУПИ

ОД ОРАХОВЦА ДО МОСКВЕ
У краљевскоплавој дугој хаљини, Павлина је 8. маја
2022. била на Црвеном тргу у Москви. На централној позорници Бесмртног пука, отпевала песму „Русија, бољшаја, велика”.
Половина текста на руском, а половина на српском језику. Био
је то њен први лет авионом.
- Русија је много лепа, са много светиња, занимљивих
купола, и много људи. Чуло се и оно: „Пауљина ета, Пауљина
от Косово”. Видела сам српске заставе... Било је прелепо!
Једва сам средила утиске. Искрено, ово у Москви је незаборавно, али су изузетна била и путовања у Херцег Нови, Брчко
и Бањалуку - поделила је утиске наша саговорница.
По њеним речима, величанствено је било и 24. марта ове
године око споменика генералу Вељку Раденовићу у Крушевцу и другим местима.
- Сећам се и наступа у Руском дому у Београду са групом Београдски синдикат. Сви су дигли три прста на песму
„Догодине у Призрену“. Било је много наступа и концерата,
али ја сада наводим ове последње, најсвежије.
За себе каже да је једноставно чувар српске културе. Да
свака особа има скривени таленат и када га открије, као она
уз помоћ родитеља и чика Гавре, мора да нађе и циљ. А када
нађе циљ, значи да је успела и отишла далеко, далеко.
- Са мојих 13 година нисам свесна шта чиним и шта постижем певањем. Када одрастем, сто посто ћу рећи у себи:
Боже, види... – сумира ситуацију у којој се нашла ова девојчица.

Таква је Павлина, због свог умећа прозвана уметницом анђеоског гласа. А прича о таленту, који је изникао из
крвљу и муком натопљеног косовског тла, почиње када је
имала само пет година. Таленту који јој није одузео осећај
за љубав и поштовање према најближим.
-У мојој фамилији има певача. Чика Срећко Ћосић,
на пример. И моја сестра лепо пева , али се стиди. Ја сам
на почетку певала етно-песме, косовске песме - каже она
тврдећи да старија сестра боље пева од ње и да јој је она
узор.
Добар глас далеко се чује. Глас о дару ове девојчице
убрзо је стигао и до Гаврила Кујунџића, наставника музике, једног од оснивача Дечјег ансамбла „Косовски божури”
и аутора култних песама о Великој Хочи, Призрену, Метохији...
- Имала сам срећу да са њим сарађујем. Он је за
мене веома важан. Упутио ме како да певам и шта да певам. Где год би ишао, водио је и мене да наступам. И овим
путем му захваљујем - још једном Павлина потврђује своју
људскост према онима који су јој помогли.
Тај карактер је показала и у захвалници доброчинитељима који су јој омогућили да добије клавир на поклон.
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У писму оцу Исаију у Дечанима, који је био посредник, између осталог записала је: „Када будем зрела девојка, када будем била свој човек, помоћи ћу
свима на овом свету.”
Захваљујући прилозима фонда Осмех на дар,
Виктора из Лондона, Дражена из Хјустона и Дечанског Фонда наша саговорница је добила овај инструмент, веома значајан за њу.
„Да није тог клавира, ја се не бих звала Павлина!“- поручује нам ова девојчица из Ораховца.
А она је посебно дете. Девојчица која зрачи
некаквим епским херојством. Вероватно је необично за тако неког маленог казати овакве речи,
али Павлина збиља оправдава све те епите. Поред
школских и кућних обавеза, стиже да учествује у
хуманитарним акцијама. Њена најновија хуманитарна акција је прикупљање новца за осликавање
Цркве Успења Пресвете Богородице у Ораховцу.
- До сада смо сакупили на мојим концертима са публиком око двадесет хиљада евра. Ја
сам задовољна, јер смо са пар концерата толико
сакупили. Верујем да ће следеће године то да
буде готово - овако она говори о свом хуманитарном раду.
Иако је млада, Павлина је већ спознала многа животна искуства. Три пута недељно путује на
часове у Музичку школу „Стеван Мокрањац” у Лапљем Селу. Далеко је то. Мора да путује сат и по
уз много сналажења. Њена школа у Ораховцу, где
похађа седми разред, налази се у гету у коме је
после 1999. године од 3.500 Срба остало њих свега
око триста, од тога седамдесеторо деце. Обично
се каже да је овде у енклави живот тежак, посебно за децу. Показали су нам дечје игралиште које
су неки људи купили, и сада га немају. Играју се на
сокацима, испред школе, поред цркве...

ИМЕ
Откуд име Павлина? То најбоље објашњава њена мајка Велинка
Лела Радовановић.
- Требала је да буде дечак. Док сам била у благословеном
стању, доктори су говорили да носим мушко дете, па сам му већ тада
и одабрала име – Павле. Међутим, кад сам родила девојчицу, све се
променило. Нисам знала како да је назовем. Један дан сам је држала у наручју и док сам је спуштала у колевку, казала сам име јој је
Павлина, нек буде посебна и јединствена.
Истински, родило се посебно дете.

-Да, тешко је. Када смо сестра и ја биле мале, једноставно нисмо знале да
нисмо слободне. Сада, када смо порасле, већ све знамо. Ипак, највише времена
проводим са породицом. Увече излазим са сестричином и другарима. Волим да
возим бицикл, играм кошарку, али пре свега играм фудбал - објашњава свој и
положај својих вршњака и вршњакиња у српском делу насеља.
Прича о Павлини из Ораховца проширила се Србијом управо након њеног
емотивног сусрета са голманом Црвене Звезде, Миланом Борјаном, који је њен
идол, јер и она је голман.
Колико су деца Ораховца храбра и одважна, али и суочена са тешкоћама,
може се закључити и док Павлина прича о песмама које воли да пева.
- Ја сам из Ораховца и најдража ми је епсма „Ораховцу, башто рајска“.
Њу певамо увек када нам дођу гости у Ораховац на путовањима косовско-метохијским мамастирима. Сва деца су окупе у центру Ораховца и певамо нашу
химну Ораховцу. Буде много сликања, сви певају, али и сви плачу... Певам и Вила
с Кошара, она ми је омиљена – каже наша саговорница, али не заборавља и
остале песме које је изводила код нас и у иностранству.
Ми смо једног августовског дана 2022. били са овом девојчицом, младом
уметницом анђеоског гласа, јер је она један он чувара наслеђа на Косову и Метохији. Изузетну мисију је прихватила на своја нејака дечја плећа – да помогне
свима на овом свету, који једино лепота и доброта може да спаси.
На питање где би волела да у будућности живи, опет са осмехом, који јој не
силази са лица, каже: „У Ораховцу!“
Н.М. и В.Ц.
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АЛЕКСИНАЦ

БИТИ УЧИТЕЉ ЈЕ ЧАСТ И МИСИЈА

Маја Радоман Цветићанин, проф. српског језика, је
покретач многих културних акција у граду, нарочито док
је била на челу Центра за културу и уметност Алексинац.
Један је од твораца, ако не и главни, „Читилића” активности посвећене унапређењу читања међу ученицима, која
по обиму прелази републички значај. Тренутно је директорка у алексиначкој Основној школи „Вожд Карађорђе”.
Имајући у виду њен јавни ангажман у професији и ван ње, ову професорку смо замолили за ауторски текст о занимању учитеља и положају ове професије некада и сада.
Добијени текст објављујемо у целини.
Иако их се сетимо три пута годишње - 1. септембра, 27. јануара и 28. јуна, учитеље
носимо са собом увек и свуда, а ипак тако мало знамо о њима и о проблемима са којима
се суочавају, иако у маниру српског духа, свако од нас лагано може бити министар просвете. Дружимо се са њима, живимо уз њих, слушамо о плановима, индивидуализацији,
педагошким свескама, екстерним евалуацијама и интерним проблемима, али...знамо ли
који проблеми море учитеље наше деце и како им помоћи? Знамо ли да су они данас и
стручњаци, и говорници, психолози, лекари, саветници и другари, контролори и терачи,
аниматори и мотиватори, дигитални стручњаци, креативни саветници, проџект менаџери
и маркетинг менови...?
Дневник једног просветног радника који једном руком таблу брише, другом оцену
пише, а на његов миг, свако дете мирољубиво уздише давно су замениле просветарске
хоботнице које кликом уписују час, левим оком проверавају одсутне, десним мобилне телефоне, телепортују се час до Симе коме баш ових дана заменише епитет немирно дете
у дијагнозу поремећаја пажње, час до Лазе коме треба помоћ у читању, час до Еме која
множи троцифрене бројеве али не зна да веже пертле док већини ученика објашњава
основе јуче послате лекције, јер изокренута учионица је у моди.

А кад се најлепши део просветарског посла
обави и дечица појуре кући, добар просветни радник
запоставиће сопствену децу и кућу не би ли завршио
упитнике за два тима, контролне на три нивоа у четири одељења два разреда, још понеку припрему, а можда и вебинар док смишља нови пројектни задатак
мешајући ручак за сутра.
Говорити о учитељу, његовом положају, улози и
видљивости данас у Србији већи је изазов од самог
учитељевања у временима нејасних правила, родитеља у вакуму, а учитеља на респиратору. И није све
почело с короном, само је корона ударила у најболнију тачку сваког организма. Обрисала границе, убрзала и учинила нас толико присним у систему који је
већ подразумевао блискост да смо доведени у стање
писања нових правила или враћања на она за која
смо мислили да су превазиђена.
И да ли су нам потребна правила кад смо тако
победнички добили финско школовање, болоњско
студирање, инклузију по моделу непознатом и онима
од којих смо преписивали, школска права без кућног васпитања, за родитеље децу оних који су имали
скоро деценију скраћене часове и сањали о одласку
из земље која их гуши, а за баке и деке оне који и
даље сањају о срећним временима када се знао ред,
али им научени ред уопште не смета да у поподневну шетњу изведу пса по школском дворишту ни на
трен се не осврнувши за остацима минулог рада свог
љубимца.
Да ли су претходне ситуације општа места? Не,
наравно да нису, али јесу одличан приказ неграђанског понашања у друштву које се дичи културом,
талентима, успесима и одличним образовањем. Да
ли живимо другачије него деценијама раније кад
су у селу поп, доктор и учитељ били најпаметнији?
Суштински, њихова улога се није променила. И даље
је учитељ позван да отвара прозоре - да упућује дете
на пут који ће му омогућити остварење свих потен-

УЧИТЕЉИЦА КОЈА ЧУВА
ТРАДИЦИЈУ ЗАВИЧАЈА
цијала, да указује на грешке хелихоптер родитеља
у васпитању деце, да буде мотиватор, иноватор, аниматор. Да учи и друге подучава, да мења и иницира
промене, да будно прати и својим делима живи мисију коју је одабрао.
Може ли се издржати? Да ли учитељи имају
право на живот обичног човека? Да ли је бити учитељ
позив или мисија? Имамо ли право на одустајање?
Или смо залутали онде где нам место није, с обзиром
да су нам изговори и људске потребе већи од препрека и вечитог становања у насмејаним сећањима
наших ђака.
Да ли је било лако сиромашном сину лужанског свештеника да усред једне граничне чаршије
према Турској о сопственом трошку годинама штампа текстове најпознатијих европских научника или
му је лакше било кад је током рата тајно остављао
џак кромпира пред капијом једне београдске породице захваљујући чему су преживели...(1)
Бити учитељ је част. И мисија. А успех зависи
само од једног обичног почетка - прави учитељ никад не почиње реченицу 1. л.јд. јер центар света није
ововремено октенут њему, већ његовим ђацима.
Постоје професије које се воле, али кад се
смена заврши, није нужно размишљање о послу.
Постоји и професија која се не искључује. Статуси
учитеља и наставника то потврђују, а ако не верујете,
проверите - где год се нађу два просветара причаће
о деци, тестовима, плановима... И никад се не гасе.
Маја Радоман Цветићанин,
проф.српског језика
(1)
Овај део текста се односи на чувеног српског
етнолога др Тихомира Р. Ђорђевића који је одрастао
у Лужану, а једно време је био професор Учитељске
школе када је покренуо први етнографски часопис
на Балкану „Караџић”, који је излазио у Алексинцу од
1899. до 1904. године.
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Љиљана Ивановић, просветни радник, која је свој радни век, а
сада и пензионерске дане посветила најмлађима у ражањском Витошевцу и околним насељима, покушава да очува културно наслеђе
и традицију. Она је председница
Културно-уметничког друштва „Витошевац” и један је од покретача
свих културних активности у селу
и у општини.
Рад друштва је обновљен
2011. године и поред евидентних
успеха у раду, Љиљана нам предочава проблеме, који су заједничка брига свих у насељу, а рекли
бисмо и шире.
- Имамо чланове од 7 па до
50-60 година. Имамо доста кореографија. Мада, ове године, да
будем искрена, мало смо мање
радили. Међу новим члановима је
петоро-шесторо деце. Наша школа има мали број ученика. Ради
омладинска група, ветерани, у границама нормале. Људи су запослени и гледају
од чега морају да живе, али када се сакупимо, углавном КУД живи - каже наша
саговорница.
Она је и прва жена, председница овог културно-уметничког друштва, па су
врло занимљива њена искуства.
- Ја сам просветни радник, па људи, деца и родитељи имају поверења у
мене. Није ми проблем и нисам ни до сада имала потешкоћа. Увек, када било шта
организујемо, месна заједница и родитељи деце нам излазе у сусрет. Штавише,
мештани села Витошевац се укључују. Сви желе да помогну, јер село треба да
живи - каже нам Љиљана уз објашњење да је родитељима лакше да своју децу
повере женској особи, посебно што је она била и просветни радник.
Свесна је она своје улоге у заједници и са правом каже да много штошта
зависи од женских руку, јер је жена, поред осталог, и стуб је породице. Успут поручује да ако жена није домаћица, она онда није ни стуб куће. Да је она права
домаћица, не само у кући, већ и у културно-уметничком друштву, показују и многа
путовања која су омогућена фолклорашима. То је изузетно значајно искуство за
житеље Витошевца и овог подручја.
- Имали смо наступе и на међународним фестивалима. Охрид, Неос Мармарас, Паралија, Босилеград, Врчин... У последње време, кажем Вам, мање путујемо.
Многи играчи су запослени и раде у сменама. Оно што је приоритет је приоритет.
Ово је љубав, али од нечега мора да се живи - понавља нам своје јаде наша
саговорница.
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АЛЕКСИНАЦ
ЗАНИМЉИВОСТИ О ЈОВАНУ Ђ. МИРКОВИЋУ
И ЊЕГОВОМ РАДУ У АЛЕКСИНЦУ И КРАГУЈЕВЦУ

„Од мене није ни тражен јер у то доба било је у Србији
само нас неколико с пуним музичким квалификацијама; зато
сам одмах постављен за учитеља музике IV класе, и ако је била
и V класа.”, писао је овај педагог.

ДОПРИНОС АЛЕКСИНЦУ
Више од деценије (1900 – 1912) Мирковић је предавао
музику у алексиначкој Учитељској школи и, као хонорарни
наставник, музику и немачки језик у Алексиначкој гимназији.
Поред педагошког рада, Мирковић даје и значајан допринос
библиотечкој делатности прихватањем да, у исто време, ради
прво у школској књижници, а затим и у новооснованој Јавној
библиотеци.
У Србији тог времена библиотеке најчешће немају адекватан простор ни стручне кадрове.
„У Алексинцу сам уредио велику Наставн. књижницу и
новоосновану Јавну библиотеку, где сам, и поред 18 – 20 часова рада у Алексиначкој учитељској школи, и по 12 па и више
часова рада у Алексин. прив. Гимназији, без икаква хонорара
или награде”, пише Мирковић у својој руком написаној биографији.
Радећи у алексиначкој библиотеци, израдио је и прва
правила јавне библиотеке, која нажалост нису сачувана.
Његово прегалаштво и напоран рад у Учитељској школи
нису остали непримећени. У препоруци управитеља школе Ми-

У листу „Крагујевачко читалиште”, Народне библиотеке
„Вук Караџић” у Крагујевцу, за јун 2021. пронашли смо занимљиву причу о Јовану Ђ. Мирковићу. Наслов текста нас је
посебно привукао: Људи који су мењали Србију. За алексиначку јавност су најзанимљивији детаљи који се односе на
рад овог музичког педагога, композитора, хоровође, библиофила, професора немачког и мађарског језика, космополите, просветитеља, у периоду док је био професор у Алексиначкој гимназији.
Јован Ђ. Мирковић, гимназијски професор музике, писац уџбеника за
средње школе, рођен 1871. у Београду, у Панчеву завршава гимназију на мађарском језику, а Музички конзерваторијум у Прагу, на коме је дипломирао „с положеним испитима из свију предмета”.
Професор Мирковић је каријеру могао направити у Београду, али је одабрао скроман живот и мукотрпан рад у унутрашњости Србије. Прво се обрео у
Алексинцу, 1. септембра 1900. године, на месту учитеља музике, а да није имао
положен државни испит.

АЛЕКСИНАЦ
нистарству просвете за прелазак Мирковића
у вишу чиновничку класу наводи се да је
„марљив и способан у својој струци, нарочито
на познавању педагошких захтева у настави
певања и свирања, а сем тога је и свршени
слушалац Прашке конзерваторије, уз то се
бави и књижевношћу. То ми је част, предложити Вам г. Мирковића за унапређење, које
је потпуно заслужио и тиме, што се од прекомерног напрезања у школи разболео”.
На 3. страници Службеног листа, у рубрици „Ванредни радови у струци као и у
опште ка књижевном, научном и уметничком
плану”, Мирковић наводи да је „основао (без
хонорара) мешовити хор у Алексинцу”, компоновао за мешовити и мушки хор, за клавир
и оркестар, објавио 4. издање Школе певања,
одржао многа јавна предавања и објављивао
радове у књижевним и педагошким часописима.
Из извештаја Учитељске школе у Алексинцу и Алексиначке гимназије забележено
је да „књижничар Јован Ђ. Мирковић води
школску књижницу која има око 4.000 разних књига. На њеном преуређењу рађено је
неуморно”, као и да је Грађанска јавна библиотека основана 1909. године. „Смештена је у
згради општинске суднице, библиотекар је
Јован Ђ. Мирковић... Уређена је одлично.”

ПЛАТА И ПОЛИТИКА
ОДРЕДИЛИ КАДРОВЕ
Следи један занимљив део у аутобиогрфији овог човека. Подсећа и на неке
наше садашње проблеме у просвети. Анализирајући састав ученика, будућих учитеља, Мирковић наводи разлоге због којих
се врши негативна селекција при упису
ђака (са лошијим успехом) у Учитељску
школу.
„Предратни учитељи имали су мале
плате, зато су у Учитељску школу долазили,
већим делом, најсалабији ученици, ученици
без положеног нижег течајног испита, ученици који су из других школа искључени.”
Мирковић осуђује долазак угледних
политичара у Учитељску школу који су „ширили прљаву политику међу ученицима” и
агитовали за своје странке. Чак су у томе
учествовали и неки наставници. Због тога
су се у школи јављале ђачке демонстрације које су, по мишљењу Мирковића, још
више угрозиле углед школе. Мишљење Министарства просвете је било слично, те је
школа у једном тренутку престала да прима нове ученике. Остао је само IV разред.
Мирковић је у Алексинцу често читао
својим ђацима одломке из вреднијих књижевних дела, трудећи се да их добрим књижевним примерима придобије да приљежније читају лектиру. Он износи негативан
став своје колегинице Ружице Јовановићеве, која је ученицима виших разреда
препоручивала биоскоп као алтернативну
могућност да, без (муке) читања, сазнају
садржај дела из књижевности која су била
екранизована.
„Ја само књизи, позоришту, опери и
концертима, јавним библиотекама, изложбама, галеријама слика и музејима имам
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да захвалим за све своје знање и умење ,стипендије или ма какве помоћи никада ни од кога
нисам примао, па ни одсуства никад нисам могао да добијем, али сам зато велики школски
одмор проводио увек у великим градовима, па зато желим да и цело наше друштво од књига,
галерија слика, музеја и концерата има користи, па и забаве и да се спасе нашег данашњег
највећег непријатеља улице.” Тако је, пре стотину година, говорио професор Јован Ђ. Мирковић.
Мирковић је, после 12 година службовања у Алексинцу, премештен у Крагујевац када је,
22. августа 1912. постављен за вишег учитеља музике у Крагујевачкој гимназији. По његовом
одласку, за време рата, Јавна библиотека у Алексинцу није радила.
Професор Јован Ђ. Мирковић је остао запамћен и по томе што је личном храброшћу на
почетку Другог светског рата након уласка немачке војске у град Крагујевац спасао књижни
фонд Народне библиотеке у Крагујевцу који су војници Вермахта почели да уништавају.
Овакви светли примери учитеља из наше историје требало би да инспиришу садашње
учитеље. Зато смо и испричали ову причу.
Власта Н. Ценић
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АЛЕКСИНАЦ
ПРОФЕСОР ДР СЛОБОДАН РЕМЕТИЋ, УЧЕСНИК „ДАНА ТИХОМИРА Р. ЂОРЂЕВИЋА”

Професор др Слободан Реметић је српски лингвиста, професор Универзитета у Нишу, у пензији,
академик и потпредседник Академије наука и умјетности Републике Српске. Његова ужа научна област је дијалектологија и историја српског језика. Он је и директор Института за српски језик Српске
академије наука и уметности.
Искористили смо присуство овог познаваоца језика и нашег наслеђа на „Данима Тихомира Р. Ђорђевића” да нешто више
сазнамо о говору наших предака.
Он каже да Алексиначко Поморавље припада призренско-јужноморавском дијалекту и то један северни кутак, и додаје.
- То је дијалекат чија је колевка јужна српска покрајина,
одакле је миграцијама разнет. Стигао је до Сталаћа, а косовско-ресавски, чија је колевка Космет, стигао је до Ђердапа. Дошли су у контакт са носиоцима других говора, често прилично
различитих тим говорима, тако да су примали њихов утицај. Дошавши ту, доста су изменили физиономију говора, али се, ипак,
задржало подоста особина из колевке. Тако, конкретно овде,
нема полугласника дЪн, сЪн, него је махом дан и сан. Овде нема
призренско-јужноморавског типичног слунце, овде је сунце. Рецимо, доле је колевка, доле крај има рекнаја, стигнаја, овде тога
нема. Тамо је императив носете, овде је носите. Има доста одлика по којима се разликује од своје колевке, али, ипак, у суштини,
припада призренско-јужноморавском дијалекту српскога језика. И донео је ту једну особину која је изненадила нас.
Ипак особености постоје?
- Данас сте чули када сам изговорио, то је тачно одоздо
из колевке, та нека префонологизација: дуги вокали е и о су
се изговарали увек затвореније, а кратки отвореније. Овде је
један акценат. Нема дугих, али је задржао боју, изгубио је дужину, квантитет, али је ту боја. Није дете, него је д(e)те. Није он
него је (о)н, затворено. Он, она, тако да смо мало ту изненађени.
Књига Недељка Богдановића је једна заиста сјајна монографија, припада реду најтемељнијих дијалектолошких студија у
српској науци.
Значи, он је Алексинац увео у велику науку?
- Алексинац је на најшира врата ушао у српску дијалектологију и то је био кутак који је био неистражен и тражио је руку
мајстора. Ти прелазни говори, мешавина, то треба рука мајсто-

ра да каже. Ту треба изнивелисати, видети у танчине ту прелазност. Дошао је ту Недељко Богдановић. Онда, што је веома битно, важно, урађен је овај Речник који је златан допринос српској
дијалекатској лексикографији. Недељко је, иначе инетелектуалац, и широке радозналости и обавештености. Алексинац је
добро покривен. Онда овај Поучник, тако да заиста имате три
сјајне књиге и то је ретка средина. Имали сте среће да ту буде
Недељко. Народни језик чува језички систем. Књижевни језик
је творевина, то је вештачко. То је нормирање језика. Нужно насиље над језиком, кодификација, да сви имају иста правила као
у саобраћају. Ја бих волео да возим левом или десном страном,
али морам ићи десном.
Ако сам добро схватио, др Недељко Богдановић је показао да је алексиначки говор јединствен и, на неки начин, поставио је његове границе?
- Он је показао његову унутрашњу разуђеност. Показао
је тачно које му је место међу говорима призренско-јужноморавског дијалекта. Такође, врло умесно га је поредио са тимочко-лужничким и сврљишко-заплањским дијалектом. Његова
књига је оцењена највишом оценом са врха наше науке. Алексинац и овај данашњи догађај показују да Алексинац има слуха
за ове ствари. Наставите тако. То је лепо.
Ваш матерњи говор иде из оног дела који је послужио
стандардизацији језика и Вама је лакше да говорите о значају
дијалекта, а да не буде подсмеха.
- Тај терен је поприште тешких заблуда, да не кажем нешто горе. Сви су дијалекти равноправни. Типолошки се разликују, сви имају изражајна развијена средства да искажу оно
што желе. На свим дијалектима се може лагати. Дијалекат је
матерњи говор. Када се људи свађају, пређу на дијалекат. Ту
сте најјачи, ту имате прави термин. На дијалекту је права књижевност, уметност. Та књижевност се не може преводити, као и
слика. Да ли се „Коштана” може рећи књижевним језиком, онако
мислећи као врањански? Не може. Ни ,,Нечиста крв”. Може ли
се ,,Зона Замфирова” и Тетка Дока рећи књижевним језиком?
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Не. ,,Петријин венац”, ,,Горски вјенац”, Његош? Књижевни језик, стандардни језик је друштвена потреба, категорија. Да би функционисала држава,
друштво, мора имати исти систем као у саобраћају, нпр. семафоре... Ствар
конвенције, ствар договора.

шлости, нашег идентитета и по њему смо своји. Не може се то
избећи сасвим, али са мером треба чувати своје по сваку цену.

Колико је опасна та теза да треба да се у комуникацији што више
уопотребљава универзални, светски језик, онај који се намеће?

- Ово је достојниште манифестације Тихомира Ђорђевића, његовог имена. Само тако наставите и биће све у реду.
Данас сам разговарао са децом, а то је најлепше што сам доживео данас. Добро су обавештени и имају добре наставнике.
Н. М. и И. Д.

- Језик је један од камена темељаца, од оних носилаца националног
идентитета, суверенитета и континуитета. У језику су сведоци наше про-

Да ли бисте додали нешто?
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ВУК КАРАЏИЋ НИКАДA НИЈЕ РЕКАО БРАНКУ РАДИЧЕВИЋУ:

Др Недељко Богдановић је српски лингвиста, књижевник и универзитетски професор у пензији, који је 1938. године
рођен у Бучуму, општина Сврљиг. Живи у Нишу. Члан је више одбора САНУ: Одбора за Речник српскохрватског књижевног
и народног језика, Одбора за дијалектологију и ономастику и Међуакадемијског одбора за дијалектолошке атласе. У
опису његовог богатог стваралаштва се налази и књига „Говор Алексиначког Поморавља”, којa је први пут издатa 1987.
године, а друго издање штампано је 2020. године.

А

лексиначка публика је имала прилику да слуша овог врсног познаваоца на Манифестацији „Дани
Тихомира Р. Ђорђевића”, а пре пар
година у организацији нашег листа,
др Богдановић је боравио у ражањској основној школи, говорећи о дијалекту и књижевности. Његове речи, тада изговорене и данас су
актуелне, па смо смaтрали да их треба објавити као допринос разjашњавању значаја
дијалекта у књижевним делима и у каквом су
односу матерњи и књижевни језик. Овако је
тада говорио овај професор:
Завичајност је нешто што се не може
пренебрегнути или пренебрећи у књижевном стваралаштву. Има људи који су против
завичаја. Црњански је, рецимо, изрекао неку
мисао, коју му набијају на нос још увек и тако
кажем, завичај је оно што смо одабрали. Хоће
ли баш бити? Има писаца који кажу: „Завичај је све. Ја сам завичај. Без завичаја сам
ништа”. Значи, има и једно и друго. Ево шта
каже Слободан Џунић из нашег краја, иначе
Пироћанац.
„За мене завичај има велики значај.
Тамо сам угледао прво видело дана. Први пут
се насмејао, заплакао, запевао, добио прве
батине. Не заборавља се то. Кућерци, појате,
воденица, змије, бачије, гладна стока, гладни
пси. Ипак, пре свега се памте потиштени и
сиромашни људи, обезнађени људи, пуни јада.
Можда на језику завичаја зато најбоље се изговарају туга и несрећа. Оно што је смејурија,

то други о нама говоре. Кад наш језик узму, па
им служи да се смеју, а кад ми сами, онда су
најтеже мисли управо изречене завичајским
језиком. Ту су ратари, пастири, каменоресци,
поткивачи, џамбаси, матрапази, ситне и крупне крвопије, пијандуре, подсмешљиви коцкари, и тако даље. Памте се жене, мученице,
девојке које увену чим се удаду, славе, свадбе,
крштења, опела, ора, косидбе, жетве, бербе,
сабори, гробишта и тако даље.”
То је оно што чини његов појмовни инвентар. То је у његовом компјутеру напунило
дискове и одатле се црпе оно што сада он
комбинацијом претвара у књижевно дело.
На почетку своје историје, књижевни
језик је био такав, какав је и дијалекат. То је
народна књижевност. Нико није прописивао
како ће једна народна песма да гласи. Тек је
касније, када је песма записана и има свој,
сада еталон, и има почетак, почело се замеравати или ово сада поновљено, или је то
књижевно или није, биће књижевно ако се
употреби у књижевном делу изван народног
говора и тако даље. Сетите се само Радичевићеве песме, рецимо. Он је Вуков ђак, шегрт,
савременик. Писац, који је писао на језику
који ми узимамо као Вуков почетак.
,,Лисје жути веће по дрвећу, лисје жуто,
доле веће пада, зеленога ја никада видет
нећу”
Лисје је некњижевни облик. Лисје је у
Бранковом језику. Није могло бити у Вуковом
језику. Вук је јео за истим столом што и Бран-

ко. Бранко је био са његовом децом, па ипак
није рекао: ,,Бранко, немој више то лисје,
сада треба лишће”.
Он пита Његоша, још већи песник можда: ,,Виђи врага су седам бињишах”. Ништа
од тога није из Вукове граматике, ништа није
књижевни језик. „Су два мача” и „Су двије круне”. Тај је језик на почетку био језик једнак
дијалекту. Касније се све више удаљавао.
Када дођемо до времена реалистичке прозе, па наиђете на „Поварету”, рецимо,
онда тачно Сима Матавуљ свесно узима језик
једног отока да на њему испише своју приповест која баш зато добија на снази и делује
као неки украс. Када би се рекло да ли је ово
књижевно, није књижевно. Да ли је књижевно
дело? Јесте, сигурно.
Имате у „Петријином венцу”, који се
сматра класичним делом на језику Поморавља, па ипак и тамо, само Петрија је та која
има језик свога завичаја. То не би могло бити
дело на дијалекту, него дело са локалним говором са дијалектом.
Имате Бору Станковића и „Коштану”,
коју вероватно сви знате, али само Митка
тамо говори на врањском. Знао је Бора шта
је локални говор и шта је књижевни језик, а
једино Митка говори тако. Вероватно је постојао свесни разлог да тако буде. Дакле, један од разлога зашто имамо у књижевности
оно што је некњижевно на плану језика, јесте
свест да ће тиме нешто да се учини, видећемо шта.

РЕГИОН
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БЕЛОРУСКИ И РУСКИ ГЛУМЦИ У АЛЕКСИНЦУ

Позоришна публика у Алексинцу је 13. септембра, имала јединствену прилику у
сали Дома културе да ужива у занимљивој представи „Карењина”, рађеној по чувеном
роману „Ана Карењина” великог руског писца Лава Толстоја.
О умећу глумљења сувишно је трошити речи, јер се ради о добро укомпонованој екипи, споја младости и искуства, на чијем је челу била Вера Пољакова-Макеј,
заслужна уметница Републике Белорусије. Талентована и симпатична млада руска редитељка Татјана Самбукнино је веома интересантно поставила представу причајући о
Аниној љубави, али са доста примеса, које су разумљивије садашњој генерацији, па
је комад на моменте изгледао и као мјузикл који су глумци својим певачким умећем
врло успешно изнели: Вронски пева песму Лејди Гаге, Карењин једе хамбургер, Љевин
личи на хипстера. „Ана Карењина” какву до сада Алексиначка публика није гледала.
Гледано из западне културолошке сфере, овакве савремене сцене наводе гледаоца на помисао да је поента представе да љубав побеђује, јер се Ана у дилеми
око избора између породице и страсти, одлучује за страст. Ипак, након дубљег промишљања о ономе што се видело на сцени, стиче се утисак да је порука представе,
да је губитак породице велики пораз за Ану, и самим тим наводи публику на то да има
више саосећања са проблемима Карењина и детета.
Цела екипа ове представе је била одушевљена публиком и самим градом. Још
једном нас други много лепше виде, него ми сами себе.
−У Алексинцу сам први пут. Посетили смо и Руску цркву у Горњем Адровцу и
желим да се захвалим публици за сву топлоту коју нам је пружила. Иако има разлике
у језику, мислим да је публика све одлично
схватила и да је разумела ликове − каже нам
глумица Вера Пољакова, која је играла Ану.
Можда ће таква топла добродошлица у
Алексинцу и пуна сала публике излечити, макар делимично, муке које су имали уметници
да допру на овдашњe сценe. Они су различитим путевима морали да долете у Србију. Неки
су летели преко Беча, неки преко Пољске, а
држављани Русије су морали да дођу чак преко Истанбула са више смена авиона.
Зато наша саговорница поручује, да се
залаже за то да уметност и глума, саме по
себи, буду ван политике и да људи, када долазе да гледају представу, не обраћају много
пажње одакле је тај колектив, него да увек
суде само по глуми, а никако по држављанству и одакле долазе.
Н.Миљковић

НА ЈУБИЛЕЈУ ПЕСНИКА РШУМОВИЋА И НАШ САРАДНИК

Н

аш познати књижевник Љубивоје Ршумовић је ове јесени
обележио 65 година свог стваралаштва на догађају који је
био организован у сопотском образовно-васпитном центру који носи његово име. На овој прослави, осим његове
породице и деце поменуте установе, нашло се и десетак
песника. Међу њима, ту велику част, имао је и сарадник Новости југа
и Радио Алексинца Власта Н. Ценић, који је и познати стваралац на
дијалекту и дечији песник.
На достојанственој прослави мудро и похвално говорили су
академик Матија Бећковић, књижевна критичарка проф. др Зорана
Опачић и књижевници Слободан Станишић и Урош Петровић.
− То је онај који је направио велики ршум у нашој дечјој књижевности − рекао је песник и академик Матија Бећковић.
Мали хор из школе домаћина је певао Ршумове вечите хитове
за децу: „Ишли смо у Африку”, „Миш је добио грип”, „Деца су украс
света”, а слављеник је казивао своје песме. На крају је рекао њему
најдражу „Бели пакети”, која је посвећена оцу.
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У ОПШТИНИ АЛЕКСИНАЦ

Воденице и њихов рад заокупљају интересовање јавности и у данашње време, када је
индустријска производња одавно доминантна у свим сферама савременог живљења. Желећи да иду у корак са савременим трендовима, а при томе да сачувају основне вредности
воденица, њихови власници су се средином октобра окупили у Велућу, код Трстеника, на
саветодавном скупу, где је једна од тема била уштеда енергије и повећање ефикасности у
њиховом раду.
Скренута је пажња на потребу увођења иновација у области воденичарства, како у
самој производњи, тако и у коришћењу соларне енергије и аутоматике, јер је све више дугих

ОНИ СУ ТРЕЋИ НА ОПШТИНСКОЈ СМОТРИ „ИЗАЂИ МИ НА ТЕГЛУ”

На манифестацији „Изађи ми на теглу”, одржаној 26. септембра у Алексинцу, међу десет
такмичарских екипа била је и Земљорадничка задруга „Срећан род” из Доњег Љубеша. Осим
што су освојили треће место и бронзану медаљу, овај тим је интересантан и по томе што
прави органски ајвар који се пласира на немачко тржиште.
По речима Братислава Дисића, из ове задруге, потрошачима у Немачкој се у сезони
испоручи 10.000 тегли моравског ајвара у паковању од 340 грама. То је количина која се употреби за један оброк и зато се у теглици нађе та грамажа овог српског бренда. Дисић каже
да је ајвар припремљен у Доњем Љубешу тражен од купаца и у понуди је фирме основане у
Немачкој, коју води његова братаница која тамо и живи. Осим ајвара, задруга извози и палету
других производа.
- Двадесетпет производа пласирамо тамо. Циљ нам је продаја здраве хране. Ајвар од
наших паприка и искључиво из наше баште. Од њиве до трпезе. Продајемо и семе коприве,

сушних периода и недостатак воде за покретање
воденица. Такође, за квалитет брашна, речено је
поред осталог, веома је битно одстрањивање лаких примеса у ваздушној струји пре млевења, као
и контрола влажности житарица. Све се то постиже уз савремене технологије које морају бити што
више еколошке.
Домаћин скупа је био инжењер Лука Лукић
и предузетник Горан Перчевић, а и сами власници
воденица. Алексинац је, такође, имао своје представнике. Међу њима је био и Драгослав Ристић
из Житковца, који је пре неку годину учествовао у
пројекту који је имао за циљ да попише воденице
на територији Нишавског Округа са основним карактеристикама и дигиталном мапом.
- По оснивању обиђена су сва села и засеоци
на територији Општине Алексинац где су годинама постојале, а и данас постоје воденице поточаре. Некада их је било више од 100, а данас их има
око 30. Сада су стално или повремено активне 2-4
воденице. Моравских воденица било је око 20, данас не постоје. Контактирано је са воденичарима
и припремљена документација о стању и реалним
потребама за улагање у циљу ревитализације
воденица – казао је овом приликом Ристић, иначе председник Друштва воденичара „Морава” из
Алексинца.
Иако воденице представљају потенцијал за
туристичку понуду нашег краја и основицу за развој неких мини-привредних активности, као и наслеђе које треба сачувати, пут за њихово оживљавање и стављање у наведене функције, дуг је и
непредвидив. Зато успех зависи од жеље и истрајности појединаца и средине. Колика је она рећи ће
будуће време.
сокове од коприве, мед и орахе, црвене орахе, сок од
дрењине, јабуково сирће од дивљих јабука и друго појашњава Дисић.
Наш саговорник каже још да им је у плану и
продаја робе у Швајцарској и покушавају да пласирају око 10.000 јединица у којима је спаковано 13
врста производа. Наравно и ту ће фаворит бити ајвар
од органске паприке произведене крај Јужне Мораве, за коју је потребно доста ручног, физичког рада.
- Производимо здраве паприке без прскања,
само копање, прскање копривом, содом бикарбоном.
Значи, никако вештачко ђубриво. Само стајњак, само
мотика. Без пестицида и без вештачког ђубрива. То је
здрава храна, здрава храна не може другачије - додаје наш саговорник.
Већину ових производа, у паковањима са називима на немачком језику, смо могли видети на изложбеном штанду поводом манифестације „Изађи ми
на теглу” и за сада се они не могу купити на нашем
тржишту. Можда ће се за неку годину ова ситуација
променити.

АЛЕКСИНАЦ
САЛОН ФОТОГРАФИЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ФОТО КЛУБА АЛЕКСИНАЦ

Први салон фотографије „Алексинац 2022”, чија је тема била љубав, свечано је отворен 13. септембра у Арт галерији Дома културе у Алексинцу. Ово је био први такмичарски
салон фотографије, који организује Фото клуб Алексинац у сарадњи са Фото савезом
Србије, а на коме су учествовала 54 аутора из Србије и Републике Српске, са око 213
пристиглих фотографија.

У ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”

Поводом обележавања Европског дана језика, крајем септембра, у малој сали Основне школе ,,Вожд Карађорђе” ученици су уз помоћ својих наставника, едукативном и интерактивном представом показали своје знање из разних, страних језика.
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Селектор Првог салона фотографије био је
мајстор фотографије Мирослав Предојевић, секретар
Фото савеза Србије, који се преко 40 година бави фотографијом. У разговору за наш портал открио је да посао
селектора овог Салона није уопште био лак.
- Преко 200 фотографијa је стигло, преко 50 аутора је било заступљено са својим радовима и од тога
је требало да се изабере и да се направи једна лепа
изложба која ће имати седамдесетак радова. Није било
лако, зато што постоје радови који би, вероватно, да
више радова може да стане у галерију, били заступљени, али овде је тај екстракт који је из овога што смо
примили извучен – рекао је Мирослав Предојевић.
Лауреат Првог салона фотографије у Алексинцу и
добитник Златне медаље Фото Савеза Србије је Никола
Миљковић, док су Гордан Јордановски и Војислав Луковић награђени сребрном, односно бронзаном медаљом.
Тројица фотографа су награђена похвалама и то Драган
Лелеш, Иштван Вираг и Владимир Матејић.
Прва награда за колекцију фотографија припала
је Милени Миленковић. Другу награду понела је колекција Маријане Филиповић, а трећу Владимира Мијаиловића. Похвале у овој категорији добили су Драган Лапчевић и Јан Вало.
Изложбу фотографија са Првог салона фотографије „Алексинац 2022” отворили су Хаџи Миодраг Миладиновић, мајстор фотографије и председник Фото
клуба Алексинац, и др Драгица Ужарева, књижевница
и драмска уметница из Шапца. Добитници награда Милена Миленковић и Војислав Луковић присуствовали су
отварању изложбе и њима су лично уручена признања.
С.Живковић

Ученици су на позорници, пре свега својим
другарима из четвртог разреда, наставницима, а и
ученицима осталих разреда, представили како се на
занимљив начин могу научити поједине стране речи и
кратке реченице.
− Као сваког 26. септембра, и ове године обележили смо Европски дан страних језика. Уз помоћ
колеге и колегиница, Весне Јовановић, Драгане Антић
и Слободана Живковића, припремили смо једну малу
приредбу за четвртаке. Надам се да им се допалa –
рекла je Сања Тошић, наставник француског језика
пре почетка представе.
Поред енглеског, како наша саговорница каже,
најомиљенијег језика међу ученицима, наставници
француског језика се труде да им приближе овај језик,
колико је то могуће. Обострани успех се може приметити тиме што су ученици отпевали пар популарних песама на француском језику, а њихови другари, односо
публика, нису могли да одоле, па су им се придружили.
Након отпеваних песама уследио је и квиз у
коме су учествовале три екипе. Њихов задатак био је
тај, да подигну папир на коме је написан назив језика,
и тако дају одговор на ком је језику изговорена дата
реч. Поред српског језика, пред ученицима су се нашле речи на страним језицима као што су шпански,
бугарски, енглески, грчки, кинески…
Иначе, саму иницијативу обележавања Европског дана језика покренуо је Савет Европе 2001.
године, у сарадњи са Европском комисијом. Од тада
се овај дан обележава широм Европе сваке године,
26. септембра.
Ирена Димитријевић
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ГВОЗДЕНА ЖИВКОВИЋ, ДРУГОНАГРАЂЕНА

Михољски сусрети села у општини Ражањ су били и прилика да
домаћице овог краја на приређеној изложби прикажу разна укусна
јела, нарочито она која су помало и занемарена подлегавши савременом начину исхране.
На штанду где се налази Гвоздена Живковић из Ражња (Варош),
некадашњи књиговођа, а данас пензионерка, пажњу нам привлачи паприка пуњена семенкама од бундеве.

- То је рецепт још од наших старих. Од моје бабе. Некада су се
жене сналазиле, знале су како то да ураде. Паприку и семенке су у
ступу туцале, па су преко сита просејале и пуниле паприку с тим семенкама. Посебно за посне славе. Данас нам је то много олакшано.
Имамо у продавницама здраве хране да купимо бундевине семенке и
много нам је лакше да припремимо паприку - каже ова заљубљеница
у кулинарство, која је за ово јело добила другу награду у категорији
традиционалних јела.
Тајне овог јела нема, али ипак његов укус зависи од мајсторства
домаћице. Наша саговорница открива како она то ради.
- Мало више црног лука, празилука, онда шаргарепе, мало целера. Има много тога. Зачине, ставимо по укусу, како ко воли. Ту су и
суве паприке. Оне су најбоље и најбољи се укус добија ако се пуне
суве паприке - саопштава нам Гвоздена, уз напомену да је за ово јело
добијала доста награда.
Осим овог јела, на трпези је било још неких старих ђаконија,
али није било једног специфичног јела кога наша саговорница радо
припрема, посни „врћени кромпир”.
- Правили су га наши стари за посне славе. Једноставно је. Припреми се запршка од црног лука, празилука и белог лука. Додаје се
мало пиринча, онда се изврти кромпир, напуни, стави у рерну, запече
и тако - сазнајемо од ове занимљиве жене за још једно специфично
јело.
Интересантно је да су поменути старински специјалитети све
популарнији код данашњих обожаваоца хране, па Гвоздена често има
наруџбине да их за славе и слваља припреми.
Н.М.

ДОСТОЈНО ПРЕДСТАВЉЕНА
ТРАДИЦИЈА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

М

ихољски сусрети села ове године
одржани су први пут на територији
општине Ражањ. Након што је ова
Локална самоуправа прошла на
конкурсу за доделу бесповратних
средстава за организовање поменуте манифестације при Министарству за бригу о селу, Сусрети су
одржани у Витошевцу, јер мештани
овог села теже очувању традиције
што су и доказали активностима и програмом, приређеним 27.
октобра.
− Циљ нам је био да окупимо представнике села општине Ражањ, представимо наша села, нашу традицију, народне
обичаје, културу, игру, песму, гастрономију и локално културно
наслеђе, јер је то највеће богатство које један народ може
имати. Ми га и те како имамо. Стога смо манифестацију детаљно осмислили, потрудили се да спојимо верске и сеоске
обичаје, културно-спортске активности, повежемо локалне
произвођаче, удружења, пробудимо спортски дух такмичења,
подстакнемо заједничко деловање за боље услове живота на
селу и у самој општини − истакла је Јелица Миленковић в.д.
директоркa Туристичке организације Општине Ражањ.
Пред пуном салом тамошњег Дома културе одржан је
културно-уметнички програм под називом „Посело код старе
чесме” који се састојао од сценског приказа народних обичаја и наступа домаћина КУД-а „Витошевац” и ансамбла КУД-а
„Видовдански вез” из Смиловца. Током програма своје стихове
казивала је и Каја Николић, песникиња из Ражња, а одржан
је и квиз знања у коме су учествовале екипе из поменутих
КУД-ова. Домаћини су показали више знања из области пољопривреде и познавања ражањског краја па су понели златно
одличје, док су гости добили сребрне медаље за своје знање.
Културно-уметнички програм је био само завршница
једног успешно испланираног дана, јер је програм манифестације„Михољски сусрети села” почео у јутарњим часовима
Светом литургијом у цркви Свете Петке, а затим је настављен

РАЖАЊ

турниром у малом фудбалу и турниром у шаху, као и такмичарском
изложбом рукотворина, традиционалних јела, старих заната и промоцијом локалних произвођача.
У малом фудбалу, у обе категорије старијих основаца, најуспешније су биле екипе Основне школе „Иван Вушовић” из Ражња,
док је прво место у шаху освојила екипа Месне заједнице Нови
Брачин. Када је реч о домаћој радиности, треће место освојила
је Месна заједница Витошевац за јастучницу, друго екипа Месне
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заједнице Послон за столњак, прво место припало је Месној заједници Црни Као за извежену хаљину. У категорији традиционалних
јела треће место је припало екипи из Мађера за припремљене
салчиће, другопласиране су пуњене паприке екипе из Вароши, док
је прво место за колаче освојила екипа из Смиловца. На самом
крају манифестације додељене су захвалнице за учешће и допринос манифестацији.
Милан Влајић
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НА ОВОГОДИШЊЕМ ПИП-У

У алексиначком Дому културе, од 22. до
27. новембра, одржаће се традиционални позоришни Фестивал првоизведених представа
(ПИП). Осим добрих представа, љубитељима
позоришне уметности понуђене су и улазнице по популарним ценама. Појединачна карта
по вечери кошта 300 динара, док је комплет
улазница, за шест представа, само 1.200 динара. Продаја карата почела је у понедељак,
7. новембра, на благајни Центра за културу и
уметност Алексинац.

На овогодишњем фестивалу су најављене, у такмичарском делу, представе „Последње
девојчице”, у извођењу позоришта „Костолањи Деже” из Суботице, коју је режирао
Кокан Младеновић, затим представа „Флеке”,
коју је по тексту Тијане Грумић у Краљевачком
позоришту режирао Југ Ђорђевић.
Зрењанинско Народно позориште „Тоша
Јовановић”, представиће се Алексинчанима
комадом „Дечко из последње клупе” рађеном
по тексту савременог шпанског писца Хуана

Мајорге, а ту је и нова драма Сташе Бајац „Ова
ће бити иста”, коју је у Атељеу 212 режирао
Иван Вуковић.
У такмичарском делу нас очекује и представа „Љубав се носи у три” по тексту Милене
Богавац, а у извођењу Пулс театра Лазаревац.
Као представа која ће се играти у част
награђених, најављена је „Ноћ у кући господина Колака”, у којој улоге тумаче Владимир
Керкез, Бода Нинковић и Ирфан Менсур, који
је и редитељ комада.

