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КРАЉЕВСКИ ГЛАСНИК
Био је то први краљевачки недељник који је почео да излази 14.09.1933. године. У
поднаслову је имао назнаку да је Краљевски гласник „Независни недељни орган”, а
први власник и одговорни уредник био је Владимир Т. Радичевић, адвокатски приправник, потом адвокат, из Карађорђеве улице 9а. Недељник је излазио четвртком.
Од четвртог броја, власник и одговорни уредник Краљевског гласника, који тада има
поднаслов: „Независан недељни лист” је Иво Грабовац, суплент, са адресом: Цара
Лазара 36. Од броја 18, Краљевски гласник излази недељом. Свих 19 оригиналних
бројева Краљевског гласника налазе се у Националној и свеучилишној књижници у
Загребу где се чувају. Захваљујући њиховој љубазности, краљевачка библиотека је добила свих 19 копија Краљевског гласника.
У једанаестом броју објављеном 23. новембра 1933. године налазимо и једну занимљиву рекламну поруку, али и податак да се прва шумадијска електрична фабрика за пржење и млевење кафе, бибера и цимета налазила у Краљеву. Власник је био
Властимир Ј. Васовић.
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ВЛАДИСЛАВ МАРЖИК
Први школовани краљевачки сликар родио се 14. јула 1896. године, као треће од петоро
деце. Отац Јосиф, пореклом Чех, био је војни лекар и управник Војне болнице у Краљеву.
Учествовао је у српским ослободилачким ратовима. Владислав Маржик је основну школу и
гимназију завршио у Краљеву, где је стекао основно образовање и из сликарства. По жељи и
савету оца, спремио је пријемни за Уметничко-занатску школу у Београду, коју је и уписао
1910. године. Учио је код тадашњих врсних мајстора. Професори су му били познати српски сликари: Љубомир Ивановић, Марко Мурати. Бета Вукановић, који су касније утицали
на његово стваралаштво. Маржик је успешно завршио ову школу, али са прекидима због
балканских ратова. Млади Маржик је у Првом светском рату био болничар. Ратне године
провео је у Краљеву.
Већ у то време почео је да се интересује за народну архитектуру. Направио је прве скице
и цртеже старог Краљева. Бирао је мотиве и објекте. Сликао је ћепенке, дућане, потлеушице, нахерене куће и све оно што је склоно пропадању и нестајању. Године 1919. уписао је
Академију ликовних уметности у Прагу. Учио је у класи Влаха Буковца. Прекинуо је студије
1922. године и отишао у Штип да предаје цртање у Гиманзији. Тамо се задржао само годину
дана, али је приредио своју прву самосталну изложбу. Године 1923. вратио се у Краљево и
запослио као наставник цртања у Гимназији, а затим у Занатској школи. Пошто је био слабог здравља прешао је да ради као службеник у Електричну централу. После ослобођења радио је као сценограф у позоришту, а од 1950. године као цртач и конзерватор у краљевачком
музеју, где је остао све до пензије. Приликом бомбардовања Краљева 1944. године, Маржик
је био рањен и кућа му је била доста оштећена, тако да су страдали његови рани радови.
Када је почео да ради у Музеју почео је поново активно да слика.
То је време када су га његови суграђани често затицали како од раног јутра до поподневних сати седи на својој малој столици пред неком старом, полусрушеном, често напуштеном кућом, да би јој, на свом цртежу, поново удахнуо живот... Био је страствени хроничар
свакодневних промена изгледа Краљева. Градски енетеријер био је његов главни мотив.
Сликао је старе куће и чатмаре настале још у турским временима, оријенталне куће разиграних фасада са дрвеним доксатима... Сликао је улице са калдрмом и дућанима са излозима и ћепенцима којих више нема, дуге приземне зграде са много врата и металним чунковима на прозорима из којих куља дим... По његовим цртежима, кажу, готово да је могуће
реконструисати изглед старог Краљева.
Због свог стваралаштва проглашен за почасног грађанина Краљева. Шездесетих година
XX века престао је да слика јер је тешко оболео и обневидео. Преминуо је 20. априла1981.
године. Удружење ликовних уметника у Краљеву носило је његово име, као и једна улица у
граду. | Нина Раденковић
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ТАЈНА ПИРАМИДЕ У КОНАРЕВУ
Јуче сам ишла у Конарево, запалила сам свећу и спустила саксију јесењих ружа на
споменик у облику беле пирамиде који се налази на тамошњем гробљу. Нека ми Бог опрости, деценијама сам са гнушањем гледала ову пирамиду. Кад год бих возила у смеру
ка Краљеву, пирамида ми је „бола„ очи онако вирећи са конаревског гробља. Мислила
сам да је то неки од претенциозних, често кичастих споменика који су осамдесетих
година прошлог века почели да ничу на гробљима по Србији. До пре десетак година ни
слутила нисам у каквој сам тешкој заблуди била...
- Кад смо наше сахрањивали, наишли смо на дечије кости. Свештеник их је опојао,
па смо их вратили у земљу. У овом делу гробља свуда се наилази на дечије кости кад
се копају раке. Овде су сахрањивана деца... велика је то туга - каже ми брачни пар који
затичем на једном од гробова поред пирамиде у Конареву.
Да, овде су током Другог светског рата сахрањивана деца. Деца избеглице из западних крајева Југославије и јужних крајева Србије, смештена у Дому за збрињавање избегличке деце у Матарушкој Бањи, који је постојао од 1942. до 1947. године.
Пирамида је споменик њима, подигнут 70-тих година прошлог века по замисли архитекте Спасоја Крунића. Једном приликом Крунић је рекао:
- Био је то за мене један од најзахтевнијих подухвата јер се радило о деци која су
умрла од болести и глади. На средњем обручу постоје мале пирамиде, које су заправо
кровови кућа за сву децу која су страдала, не само овде, него свуда у свету.
Колико је страдале деце сахрањено на гробљу у Конареву - не зна се.
Ко су, чији су - не зна се, одакле су - не зна се...
Захваљујући помоћи Мирјане Савић, музејске саветнице - историчарке у Народном
музеју у Краљеву, имала сам у рукама оригиналне фотографије из Дома у Матарушкој
Бањи, које се чувају у фундусу нашег музеја. Мирјана ми позајмљује и драгоцену књигу др Милорада Ђ. Панића «Дом за збрињавање избегличке деце у Матарушкој Бањи
(1942-1947)», коју је 1994. године објавио краљевачки Центар за социјални рад.
Невероватно, али у књизи је цитирано на десетине оригиналних докумената из домске архиве, са безброј административних или врло животних детаља... али о умрлима
постоје само бројеви. У извештајима из 1942. године наводи да је у августу умрло 12
деце, у сепетмбру 16, октобру 6, новембру 2, децембру 1, за пет месеци од дизентерије
и туберкулозе умрло је 37 деце. Вероватно у архиви Дома постоје и документа о преминулој деци, али их у овој књизи нема, чекају нове истраживаче.
„Дечији град” у Матарушкој Бањи
Дом за збрињавање избегличке деце у Матарушкој Бањи основан је и до јесени 1944.г
је радио под патронатом Комесаријата за избеглице и пресељенике, који је постојао у
оквиру Недићеве владе. Био је део мреже СИД-а, Српских избегличких домова широм
Србије, кроз које је током рата прошло више од 20.000 деце.
Капцитет Дома у Матарушкој Бањи био је око 1.100 деце и за њих су на почетку биле
обезбеђене виле «Карајовић», «Буњак,», «Ибар», «Столови», Жандармеријски дом, али
није тако било све време, морали су да се исељавају када би окупатори Немци имали
потребу за неким од објеката. Била је то не само социјална, него и школска и здравствена установа, јер је имала ниже разреде основне школе, амбуланту и малу болницу.
Прва деца била су избеглице из Подриња. Затим су стизала српска деца из скоро свих
делова Хрватске, Босне и Херцеговине, а касније и из Санџака и са Косова и Метохије.
Супротно уобичајеном мишљењу, већином нису била ратна сирочад. Напротив, многе су
у Дом остављали сами родитељи јер у избеглиштву нису могли да их прехране. Флуктуација деце је била велика, па је тако до априла наредне године, према једном извештају,
кроз Матарушку Бању прошло 2.313 деце, а до краја рата више од 5.000. Многа би после
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опоравка била смештана у породице у околним селима, али и широм Србије и, нажалост,
показало се да су неки домаћини на њих гледали као на бесплатну радну снагу.
Звони ми телефон, јавља се моја блиска другарица, кажем јој о чему пишем текст и,
на моје запрепашћење, изненада ми каже:
- Знаш, мој отац је био у Дому у Матарушкој Бањи! Мислим да су га отац и мајка
склонили од могуће освете муслимана у Сјеници. Од свега се сећам једино његове приче да су били вашљиви и да је владала глад, описивао је парченце проје које су добијали
и чорбу од јечма...
Комесаријат за избеглице и пресељенике и управници Дома улагали су велики напор, показују документа, да децу прехране и одрже у здрављу, али у томе нису увек
успевали. Многа су стизала већ тешко неухрањена и нападнута заразним болестима «дизентерија, туберкулоза, шуга, пнеумонија, вашљивост...» С друге стране, владала је
глад, па су неки родитељи и узимали децу закључивши, како је остало записано, да тако
и они могу да их хране.
Нарочито је била дуга и тешка зима 1943-44.г па у записнику са седнице управе априла 1944. пише: „Било је момената кад нам се чинило да смо потпуно беспомоћни и
да ће код деце наступити катастрофа...”
У манастиру Студеници на иницијативу игумана Алексија Јовановића 19. августа
1943.г основан је Дом за збрињавање српских избеглица, који је био испостава Дома у
Матарушкој Бањи и служио је за опоравак деце. Братство манастира Студеница је до
краја рата пружало велику помоћ у храни и огреву, и деци смештеној у манастирском
кругу, и оној у Матарушкој Бањи.
Партизани су место ослободили у ноћи између 28. и 29. новембра 1944.г и наредних
месеци долази до великог одлива деце из Дома, па их у децембру 1945.г има свег 296.
Дом је из Матарушке Бање премештен на планину Рудник 18. јуна 1947.г, а затим 1952.
у Горњи Милановац, да би 1960.г био расформиран.
„Јаја” - Раја
У књизи Милорада Ђ. Панића читам имена на стотине деце избеглица од оних петшест хиљада колико их је прошло кроз кроз Дом у Матарушкој Бањи. Питам се да ли
на конаревском гробљу почива можда Косановић Стеван, рођен 29.9.1928. у Личкој
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Јасеници, Огулин, од оца упокојеног Ђуре, вера православна, крсна слава Св. Никола,
висина 146, тежина 36 (неухрањен), пре избеглиштва живео у Загребу.
Или Реља Спахић рођен 1929. у Мишевини код Вишеграда, слава Св. Лука...
Или Планинчић Драгица из Соколовића код Рогатице, рођена 1929. од Ђорђија и
Јелисавке, која је на врху списка од 44 деце која су 3. јуна 1942. године прва стигла у
Дом у Матарушкој Бањи.
Шта ли је било са питомицом Рајом... ако се уопште тако звала: «Девојчица је дошла
транспортом из Великог Градишта без икаквих података. На питање како се зове, дете
је рекло ‹Јаја›, то се разумело као Раја, а године су јој одређене према узрасту...», наводи се у једном извештају.
Зашто о овоме нисмо учили?
Кроз школовање, кроз живот проведен у Краљеву, кроз новинарство, наслушала сам
се разних прича из историје нашег краја. Како ми је, до пре неку годину, ова промакла?
Можда случајно, можда већина вас зна за Дом у Матарушкој Бањи, за децу сахрањену
на конаревском гробљу. Ипак, питам се зашто о томе нисмо учили у школи. Могу само
да нагађам и да ризикујем да улетим у класичну причу о «партизанима и четницима»:
Можда зато што је то био «Недићев дечији град», како је назван у окупацијском
листу «Обнова» у броју од 12. августа 1944. године? Не знам да ли због тога...
Хвале је вредно што је Град Краљево 2017. године обновио споменик у Конареву.
Колико квалитетно, то је већ дискутабилно, јер су после само три године (!) попадале
мермерне плоче тада постављене уместо оригиналних, али украдених, месинганих.Морам да признам да ми је јуче код споменика недостајало место где би се запалила свећа.
Јасно је у ком је времену споменик грађен, јер нема ни крста. Недостајало ми је то обележје, јер мислим да овако није праведно - та деца и њихови родитељи су били животно
угрожени зато што су православци. Побегли су да би сачували живот не променивши
веру, па зашто је онда овој деци вера одузета после смрти?
Без обзира на то, кад будете у прилици, обиђите спомен пирамиду на гробљу у Конареву. Ја ћу отићи да виле у Матарушкој Бањи погледам другим очима, да замислим
како је ту некада било и више од хиљаду унесрећене деце избегле од рата, тог највећег
зла и највеће људске глупости. Виле у којима су после пола века, до јуче, поново обитавале избеглице...
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Радмила Весковић
(Објављено на Порталу Круг 28.10.2020.г.)
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СЛОБОДА
После пробоја Солунског фронта у септембру 1918. године српска војска је, ослободивши Македонију и јужне делове Србије, крајем октобра – стигла до Краљева. У вечерњим сатима 21. октобра 1918. у град је ушла коњичка патрола капетана Богдана Јевтовића, како би испитала терен, јер је, претпостављали су, Краљево још било у рукама
Аустријанаца и Немаца. На Пљакином шанцу било је 12 топова, па је коњичка патрола
требало да испита да ли се окупатор и даље налази у граду.
Након борби за Ниш 10. октобра 1918. године Прва српска армија, под командом
војводе Петра Бојовића, је наставила напредовање Поморављем до 15. октобра када
је задржана на непријатељским положајима на Буковику, Послонским и Мојсињским
планинама. Немачка 11. армија се из Ниша повукла на моравске положаје.
За само 38 дана непрекидних борби спрпска војска стигла је са Солунског фронта
до Краљева па је тако коњичка патрола капетана Јовановића из Извиђачког ескадрона,
другок коњичког пука Коњичке дивизије Прве армије, 22.октобра 1918 године, око 19
часова, прегазила Ибар, покрај спаљеног дрвеног моста и ушла у Краљево дочекана
цвећем и радошћу јер је тако окончана трогодишња окупација Краљева. Град је био
опустошен, јер је највећи број становника због немаштине и глади напустио Краљево.
Да би преживели тешке дане, отишли су у околна села, па у самом граду није било више
од 2.500 становника.
Немци и Аустријанци су, када је постало јасно да губе рат, повлачећи се, правили
непрегледне колоне од Крагујевца до Београда. Желели су непријатељски војници да се
што пре пребаце преко Саве и Дунава, сматрајући да их српске трупе неће гонити на
бившој територији Аустроугарске, али су се, како се испоставило, у тој процени – сасвим преварили.
О херојству српских ратника најбоље говоре речи њиховог непријатеља, фелдмаршала Аугуста фон Макензена који је крајем 1915 године командовао групом армија
три државе (Немачке, Аустро-Уграске и Бугарске) које су, тада, окупирале Србију. Један
такав војсковођа који је, одмах по окупацији Београда наредио да се сахране сви изгинули српски војиници на Топчидеру и да се направи споменик на коме је, на немачком
и српском, написано: „Овде почивају српски јунаци„.
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БИТКА НА ЧЕМЕРНУ
Према непотпуним и још увек незваничним подацима, у бици на Чемерну погинуло је више од 1.000 српских војника
и 625 Аустријанаца. Жртва је била велика,
али је битка успела да заустави непријатеља у продору. У супротном, краљ, врховна команда и главнина војске били би
увучени у обруч и уништени. Највећи број
погинулих био је на Чемерну и простору
званом Смрдључ. А Смрдључ није случајно добио тај назив. Потомци преживелих
бораца кажу да је Смрдључ добио назив
због непријатног мириса који се ширио од
распаднутих тела погинулих војника.
Тог 11. новембра 1915. године пао је
снег преко метра. Аустроугарска војска је
намеравала да пресече ибарску долину и
онемогући повлачење главнине српских
армија. На Чемерну је дејствовало 17600
војника, а око 4500 волова и коња вукло
је топове. Са нашег подручја борили су се
Студенички одред, Ужичка војска, друго и
трећепозивци из Ужица, Косјерића, Пожеге, Ариља и делом Ивањице. Аустријанци,
предвођени генералом Кевешом изгубили су 625 људи које су покопали када је
окопнио снег, а када су се промениле политичке прилике 1935. године, платили да
се ископају и пребаце у отаџбину. Кости
наших предака још су расуте по овој планини. Никада није направљена листа погинулих, никада ни један војник није достојно сахрањен, а неки подаци говоре да је у
овом важном боју страдало више од 1000 српских војника.
Битка на Чемерну била је последња одбрана главнине војске и врховне команде на
челу са краљeм, којој је претходило неколико мањих сукоба на Троглаву, Јелици, Врановцу и другим местима на потезу од Краљева ка Студеници. На Чемерну су и данас
видљиви остаци ровова, који сведоче о страдању српске војске. Према речима историчара Јована Радовића Србија је спасена на овом планинском врху.
Битка је била готово заборављена, као и тела погинулих војника која су разасута
остала на овој планини, без костурнице и достојног обележја. У част палим борцима
подигнут је крст, мало испод самог врха планине, где се од 2015. године одржава помен
који организују су потпомци погинулих ратника Студеничког одреда Дринске дивизије
и Ужичке војске, као и братство „Јован Бојовић„ из Краљева. У плану је и изградња спомен - капеле, где ће бити постављене мермерне плоче са именима погинулих, која буду
пронађена у архивама.
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МИЛОШ ПОЧИВА У ХОЛАНДИЈИ?
У Холандији, у близини града Едеа, у селу Гардерену постоји споменик српским војницима који су ту умрли од шпанске грознице по завршетку Првог светског рата. Споменик је открио холандски професор Јован Качаки, а од даљег пропадања привремено
га је заштитио локални пастор Хајсан Хинкел, а уз ангажовање наше амбасаде и Новице
Савића, председника клуба пријатељства у Холандији. На споменику је тада уклесано
29 имена страдалих заробљеника и натпис „Умрли за Србију. Благодарна отаџбина Србија„.
Међу њима је и Милош Гавровић из Милочаја који је 1919. године у својој 27. години
пред повратак кући, попут десетине његових другова, преминуо од последица болести
шпанске грознице.
Истраживачи су током „копања„ по холандским архивама дознали да се у периоду
тог рата, на тлу Холандије, као неутралне земље а у складу са међународним конвенцијама и споразумом зараћених страна, нашло на хиљаде избеглица и затвореника.
Међу тим војницима било је и 1.160 Срба. Но, у јануару и фебруару 1919. године, пред
повратак кући, од епидемије шпанске грознице, умрло је 87 српских заробљеника и
још петоро од других узрока. Тако су 92 заробљеника сахрањена у Холандији. У Гардерену 30, у Најмегену 19, Лонекеру 17, Дордрехту 15, Хенгелу 3, Ротердаму 2, Боргеру
2, Амерсфорту један и Нив Берти један. Али, сходно холандским законима ови гробови, после десет година нису морали бити сачувани па су се 1938. године југословенске
власти договориле са представницима државе Холандије да се тела ексхумирају и пребаце у Чехословачку. Остало је једно, а два су била ексхумирана још раније, па је тако
89 ковчега транспортовано 18. маја 1938. године до холандско-немачке границе и у
месту Вилеру предато Немцима који је транспорт требало да отпрате до Чехословачке.
Где су завршили ти ковчези, да ли у некој масовној гробници српских војника, у Чешкој
или Словачкој, ни данас се не зна.
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ЧИЈА НИЈЕ БИЛА – ЧИЈА БИТИ НЕЋЕ

У том старом Краљеву са пар хиљада становника крајем деветнаестог века живео је
један странац. По народности Чехословак, чијег имена се нико не сећа, а нема ни података одакле је дошао и због чега се настанио у Краљеву. Становао је у „Трећем сокаку„
(сада је то улица Хероја Маричића). У то време улице у Краљеву нису имале своје називе. Почев од центра, па у правцу железничке станице, називане су по редном броју како
су прављене: Први сокак (улица Цара Лазара данас), Други сокак (улица Цара Душана),
Трећи сокак, Четврти сокак (улица Југ Богданова), итд.
И у Трећем сокаку никла је прва краљевачка „фабрика„ пива. Ниска кућа, облепљена блатом, са два прозора која су гледала на улицу, обична тараба и висок бор, а позади
пространо двориште из чијег се задњег краја улазило у подрум који је подсећао на прави фрижидер.
Тај Чехословак, који је ту становао, вероватно је био мајстор у справљању пива. Подрум је искористио за радионицу, а претходно је проценио да је вода са ибарске пумпе
звана „ибровача„ изванредна за справљање пива. Прионуо је на посао и у договору са
краљевачким кафеџијама обезбедио пласман свог производа. Пиво је точио у бурад и
слао га по чаршији. Тада се није знало за флаширање, па се пиво пило из чаша. Једном
недељно, обично за за време неког свечаног ручка по кућама, пиво се из кафана доносило у бокалима или неким другим судовима.
Према причањима старијих Краљевчана, било је то изврсно пиво „и да у животу
лепше пиво нису пили„. Нема података колико је година ова „фабрика„ радила, када се
угасила и шта је било са њеним власником.
Кафана „Чија није била – чија бити неће„ у то време је била на гласу по доброј кухињи. Имала је сталне абоненте који су се овде свакодневно хранили. То је било оно
мало чиновника (неожењених људи) и неколико официра који су били на служби у
артиљеријском пуку у Краљеву. Међу њима и тадашњи потпоручник Радомир Путник,
касније прослављени војвода и велики стратег у Првом светском рату.
Из књиге „Старо Краљево„ Драгољуба Обрадовића Кондиса
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ГОСТИОНИЦЕ И КРЧМЕ
У Краљеву су 1914. године постојала 22 угоститељска објекта. Седам гостионица (Сарајево, Европа, Лондон, Студеница, Златан праг, Босна и Занатска касина), четрнаест
крчми (Централ, Талпара, Цар Душан, Балкан, Женева, Зелени венац, Кнежевићи, Македонија, Шумадија, Пролеће, Топ, Сколомерија и Тодор Тошић) и један хотел са рестораном - Париз. Већина кафана је била концентрисана на градском тргу где је била
и пијаца, која је касније била измештена на простор где се данас налази зграда Дома
друштвених организација.

ХОТЕЛ
НАЦИОНАЛ
Крајем тридесетих година прошлог века, на садашњем углу Улица
Милоше Великог и Хајдук Вељкове,
попут палате од једног спрата доминирао је хотел „Национал„. Било
је то новије здање које су држала
браћа Луковића са оцем Луком, па
су ту обично одседали пролазници
и покоји виђен гост.
Краљевачки Стотекс је на том
истом месту седамдесетих година отворио специјализовану дечју
робну кућу - „Дечја опрема„... до
скоро је ту била филијала банке, а
данас је ту пекара.
11

ПРВА ЖЕНА
ВОЗАЧ АУТОБУСА
Миља Мијатовић је прва жена у
Краљеву која је возила зглобни аутобус на
кружној релацији преко Жиче и Конарева, Краљево – Матарушка Бања – Краљево. Она је три године радила као професионални возач аутобуса у Шведској, а
1976. године се вратила у Краљево јер
се у то време у Југославији пропагирала предност запошљавања повратника из
иностранства. Посматрано из данашњег
угла, већина одлази из Краљева, и веома
је ретко да се неко врати из иностранства
да би радио у Краљеву.

ЛАКИ У МАЛМЕУ
Из Шведске по статистици Сиџа групе има 97
чланова, наших Краљевчана. Међу њима је и Јован
Лаки Лазовић, који више од 25 година са породицом живи и ради у Малмеу. Бавио се различитим
пословима, најдуже је водио своју пицерију, а сада
ради веома занимљив бизнис – риботуризам. Лови
бакаларе и рентира свој бродић заљубљеницима у
пецање. Колико је то уносно, он најбоље зна! Али,
када се споји оно што воли, са задовољством и
авантуром, свакако је занимљиво.
Бродић у његовом власништву може да прими
до десет риболоваца, и ретко да није попуњен за
риболовачке викенд туре. Опремљен је модерним
сонарима, па готово увек риболовци имају богат
улов, што бакалара, харинги или скуше.
Лаки најављује да ће првом приликом када
дође у Краљево, са задовољством да преузме
штампана издања часописа Сиџа. Он, као и сви
наши суграђани који живе широм планете, каже
да им Сиџа много значи. Да буди емоције и
подсећа на нека лепа времена.
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ВЕСО КУПИО ВИШЕ ОД БЕЛМОНДА
Био је то врло занимљив лик, Веселин
Весо Влаховић. Углавном на „привременом
раду„ у више европских градова, највише
у Паризу и Бечу. Тамо је одрађивао оне
послове са друге стране закона, а у Краљеву
био миран. Увек са неким друштвом у њему
посебно драгим рибничким кафанама:
„Слоги„, „Шанси„ или „Јагуару„. Ту су се
препричавале и допричавале догодовштине
из његове богате каријере...
Једном приликом нервозан што не
може да добије пасош, Весо веже јарца и
поведе га директно у зграду краљевачке
полиције. Гледа га дежурни на портирници, и пита га зашто је повео јарца.
Да извадим пасош за њега и мене!
Сачекај! Јарац можда и добије, а ти
Весо нећеш сигурно!
Тако Весу пропадне замисао да на
фору поново добије пасош који је „изгубио„ због несташлука по Паризу, Милану, Бечу...
А, у Паризу је захваљујући свом „таленту„ често осиромашивао многе бутике. Највише
је ординирао у чувеној париској модној кући „Хермес„, где је често знао да макне гардеробу, накит, парфеме. Приликом једне његове посете „Хермесу„ у исти простор улази
познати глумац Жан Пол Белмондо са својом свитом. Особље се ускомешало, и сви се
стављају на услугу Белмонду и његовој пратњи. Презадовољни што виде чувеног глумца, не обраћају пажњу на Веса који искористи прилику, и ојади их! Због тога је често
знао да каже, како је он тог дана „купио„ више од Белмонда. Наравно, када су га неком
следећом приликом нахватали, добио је шут карту из Француске. Чак су га препознали
и миланском „Хермесу„, па је наставио да „ради„ у Бечу.
Дошли неки његови Рибничани у Беч. Видели га на Пратеру где је ординирао, па да
му се јаве – да им објасни где да се крећу, шта где да пазаре, у којој кафани да нешто
поједу... Весо им је све објаснио, и посебно нагласио да чувају паре, јер на Пратеру има
много џепароша. Баш, док им је причао, деси се то да и Весо буде оџепарен од стране
неког свог колеге. Како дошло, тако и отишло.
Они који су добро познавали Веса, кажу да је био уникат. А, да је неко препознао његов таленат за глуму и да га је убацио у филмску индустрију, тврде да би сигурно добио
бар пет Оскара.

ЏОКА

Дешавање у Београду пре два, три месеца..
Долазим у зубарску ординацију код другара, наравно Краљевчанина. Тада је момак
од двадесетак година у припремама за одлазак. Облачи се и зубар му каже: «Е, баш ти
је добра та џока!”.
Момак га упитно гледа. Зубар у мом правцу: „А, шта кажеш за џоку, баш необична..?”
Ја ноншалантно потврдим. Момак избечених очију: „Извините?..”
Зубар га пита: „Је ли бре, бате, где си ти рођен?”.
„У Краљеву, а зашто?”.
„Ниси ти из Краљева... Бога ми. Него иди сад кући и питај ону моју другарицу, а твоју
мајку, која је расла у нашем Краљеву, да ти објасни шта је то џока.”
Светлана Пантић
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ЖИВКО СЛАВКОВИЋ
Природа и наука су обележиле читав радни век професора у пензији, мр
Живка Славковића, који је упоредо преносећи знање ученицима, истраживао
флору овог краја. вишегодишњег рада
биолог Живко Славковић из Краљева сакупио је и обелоданио више од 170 рецепата из народне медицине централне
Србије. Рецептуре је бележио у разговору са старим људима Шумадије који су
народне лекове сами правили и користили. Рецепти су корисни, разноврсни, а
многи су занимљиви, а понки чак и веома необични.
Многи га познају, или су бар чули
за њега тражећи помоћ против какве
бољке, али, краљевачког природњака,
магистра биологије и пензионисаног
професора Живка Славковића (рођен 3.
новембра 1946. године у селу Каменици
код Краљева) мало ко одиста зна друк-

чије осим као „чудака„ који уме да чини чуда.
Иако је цео свој живот посветио проучавању природе, а нарочито биљном свету свога родног краја, задуживши тиме не само Краљевчане, Славковић је за многе суграђане,
и данас, само особењак, расејани професор или тек докони пензионер. А, пуних 30
година радио је као професор биологије по краљевачким средњим школама, проводећи „остатак„ живота на падинама Столова, Гоча и Жељина, у проучавању биљака и
биљчица овог краја, одгонетајући врсте, порекло и својства које је детаљно описивао и
записивао.
Данас, после више деценија преданог, неретко и пожртвованог рада, иза професора
Славковића стоји опус од 63 књиге и педесетак научних радова, стручних прилога и
саопштења, у којима су сабрана сва његова сазнања о биљном свету краљевачког краја.
И све је то исписано научним, али јасним, разумљивим језиком о свакој, па и „најбезначајнијој„ биљци која у васколиком свету природе има своје место.
Користећи се својим сазнањима, али и народним предањима, професор Славковић
је тако сачинио и „списак„ од око 500 лековитих биљака овог краја, њиховим стварним
али и „чудотворним„ својствима, из којег је проистекла и књига са 170 рецепата традиционалне медицине.
Имао је прилику да после завршених студија, оде у Лион у један научни институт
међутим, осећао је да треба да остане овде, у свом народу, и да да допринос нашој науци. Прођоше деценије, он и даље истражује и експериментише за своју душу и труди се
да посебно младу генерацију едукује колико су биљке наши пријатељи и да им упутства
за здрав живот.
То је мр Живко Славковић, дипломирани биолог из Рибнице код Краљева који је
свој живот потпуно посветио ботаници, екологији, истраживању изворских вода Гоча и
посебно – етномедицини централне Србије и краљевачког региона.
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ДАНИЛО КАЛАФАТОВИЋ
Родио се 27. октобра 1875. године у Карановцу. Шест разреда гимназије завршио
је у Београду, а 1893. уписао се на Војну
академију. По завршетку Академије, 1896.
године, произведен је у артиљеријског потпоручника. Од 1898. похађао је двогодишњу
Вишу школу на Академији. Калафатовић је
провео 1901. и 1902. годину у Француској,
у Апликационој школи, усавршавајући се
за артиљерију. По повратку у Србију, постао је артиљеријски капетан 1903. године.
До 1904. године био је командир батерије у
пољској артиљерији, затим је на месту помоћника начелника генералштаба Дунавске области био од 1907. до 1909. године,
када прелази у иностранство, у Бугарску и
Румунију, где је провео четири године као
војни изасланик. Поред тога, Калафатовић
је био и начелник генералштаба Тимочке
дивизијске области, а од 1913. командант
батаљона Седмог пешадијског пука.
Прве две године Првог светског рата провео је на месту начелника генералшатаба
Друге моравске дивизије, па је тако 1915. добио чин пуковника. После рата је био војни
изасланик у Паризу од 1920. до 1922. године, да би наредне две године провео на месту
помоћника министра Војске и морнарице. Постао је шеф Савета земаљске одбране 1925.
године. Треба поменути да је Калафатовић био учесник мировних конференција у Букурешту (1913) и Паризу (1918), као и члан Друштва народа. У конференцији је вршио контролу трговине оружјем. За време Арнаутске побуне био је командант пешадијског пука.
За војничке заслуге током Првогсветског рата добио је 1923. године чин, најпре, дивизијског, а затим и армијског генерала. Добитник је више домаћих и страних одликовања.
На почетку Другог светског рата, Данило Калафатовић је био командант командне
позадине, а касније је постављен за начелника Врховне команде. Заробљен је и одведен
у Немачку, где је остао до краја рата. Преминуо је у иностранству 1945. године.
Данило Калафатовић се бавио и писањем , те је био запажен као војни писац. Израдио је правила за брзометну артиљерију. Написао је већи број чланака у Ратнику и
Српском књижевном гласнику. Сарађивао је и писао за париске новине и часописе.
Љиљана Жарковић

Izrada POS i POP materijala, raznih kutija za vino, nakit, satove...
Sve od 100 % ekološkog biorazgradivog panela

15

ЖЕНА РУДАР
Једина жена рудар у Србији је Мира Крџић
из Ушћа где је и рођена. Завршила је средњу
Рударско техничку школу. Од укупно тридесет
година радног стажа, само годину је радила у
администрацији, а све остало као јамски радник, што се ни сада није променило. Наиме, она
већ неко време ради на пословима диспечера
са обавезом силаска у јаму, јер то радно место
подразумева бригу о рударима, као и техничким условима њиховог рада и опстанка у јами.
Више од двадесет година је сваког радног дана
силазила у добоке јаме Ибарских рудника Баљевац, предводећи као шеф смене и по четрдесетак мушкараца.
Заједно зарађују хлеб са седам кора, радећи
рударски посао, један од најтежих на свету. Сусрет са овом женом у ушћанском парку пун је
изненађења. Пришла је нежна плавуша негованих руку и уз добродошлицу, сада у рударској
униформи, позвала да заједно оду у јаму Тадење,
горе високо у брду, да упознају њене колеге.
Док се кривудавим и узаним планинским
макадамом пењемо према Тадењу, Мира констатује да је као жена одувек бринула о себи.
Високе потпетице и свакодневу гардеробу брзо
је заменила гуменим чизмама, радничким оделом и шлемом.
„Без обзира на три смене у којима сам радила у тами рударске јаме, уз све редовне кућне послове, увек сам волела да изгледам
лепо и уредно. Нико ко ме први пут среће није веровао да сам рударка„, каже она.
С осмехом се сећа анегдоте у лекарској ординацији када је доктор мислило да је
секретарица.
„Ето, један лекар код кога сам отишла, мислио је да се шалим и остао у сопственом
уверењу да сам нека секретарица у фирми”, весело нам препричава Мира.
У пуној опреми, Мира Крџић у срце рудника улази као у своју кућу, а у пуној тами
сигурним корацима хрли према групи рудара. Дочекује их, у окну у коме је јако хладно због струјања ваздуха проузрокованог проветравањем. Док рудари један за другим
напуштају окно, Мира их погледом испраћа, присећајући се да није баш увек све весело у руднику. Прича како је било и пожара и гасова, али да се све са присебношћу да
решити.
„И када бих се поново родила, опет бих изабрала овај посао, јер га заиста волим и дубоко поштујем људе који га раде. Верујте, није лако, али бити рудар значи заиста нешто
велико, јер је то посао који захтева и менталну и физичку спремност, а ја сам жарко
желела одувек да га радим”, закључује једина жена рудар у Србији.
Извор: Студеница инфо
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ВОЈИСЛАВ ЈАЊИЋ

Иако доктор теологије, у свом крају познатији је као поп Воја Јањић. Потиче из Жиче,
тачније из засеока са именом Јањићи. Рођен је 8. јануара 1890. године у Краљеву. После свршене основне школе похађао је Богословију Светог Саве у Београду након чега је
уписао Теолошки факултету Черновицама. Постао је суплент, а касније и професор на
Богословији Светог Саве.
У Првом светском рату учествовао је као добровољац. Своју политичку каријеру започео је 1916. године као аташе нашег посланства при Ватикану. Касније је радио у служби српске пропаганде у Енглеској. Неко време био је професор богословије у Кадсону и
Оксфорду. Једном приликом је био позван да одржи у англиканској цркви православну
службу, како би Енглези видели како то изгледа, али је током службе заборавио шта треба
да пева па је запевао „Јечам жњела Гружанка девојка„, што се наводно Енглезима јако
допало, па је чак добио аплауз. Колико је ова прича тачна тешко је проверити и не делује
превише озбиљно, али је у међуратној штампи навођена више пута.
Када се вратио у Београд, 1919.године, био је постављен за професора богословије,
а 1920. за посланика у Уставотворној скупштини. Био је њен први секретар. Од 1923. до
1924. године био је министар вера. Покушао је да покрене нову радикал-социјалистичку
странку по угледу на истоимену странку у Француској, али Узуновићева влада није одобрила њен рад.
Познат је и као писац богословских књига и расправа, а писао је и за часописе са теолошком тематиком. Од 1922. године, Јањић је власник „Хришћанског живота„, часописа
који је излазио једном месечно и бавио се хришћанском културом и црквеним животом.
Преминуо је 1944. године, а посмртни остаци његови и његове породице пренети су у
Жичу и сахрањени на гробљу код Манастира Жиче.
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КЕПА
Легендарни бубњар групе „Смак„ је
наш Краљевчанин Слободан Стојановић
Кепа, који је ће овог 26. новембра прославити свој седамдесети рођендан. Рођен у
Краљеву где је од родитеља музичара наставио традицију, а и пренео је на свог сина
Дејана. Данас живи у Крагујевцу, али врло
радо долази у Краљево где је и почео музичку каријеру. Кепини родитељи су имали
свој оркестар и хтели су да своју децу музички образују. Када су му једном приликом родитељи изјавили да његов брат боље
свира хармонику, он је из ината почео да
прави буку лупајући о неки стари добош.
Тако је из чистог ината и срџбе почело његово интересовање за удараљке. Са братом
који је свирао на хармоници се појављивао
на школским игранкама, и увек су били
запажени. Кепино свирање се наставило у
оркестру родитеља који су ишли по хотелима целе Србије. Иако је репертоар представљала народна музика, Кепа није заборавио на рокенрол који је вежбао са друговима у слободно време.
„Тада није било других забава, било је рок музике, игранки, а све забаве су се завршавале у кафанама и хотелима„, каже Кепа и наставља: „У нашем времену је све било
искреније и боље, свако је радио посао за који је био талентован и оспособљен. Данашња младеж за разлику од оног времена има много више информација. Пошто сам и
даље у музици, могу да кажем да сваки музички жанр има свој најплодоснији период, а
ја сматрам да је рокенрол највише дао од 1965. до 1975., овде мислим на ауторски део.
Сада има страшних свирача, али нема група, тешко опстају.„
Кепа је 1971. године био један од оснивача групе „Смак„ који се и даље котира међу
најбољим бендовима са простора бивше Југославије. Радомир Михаиловић Точак, Зоран Милановић и Слободан Комнинац Кома су се окупили код Слободана Кепе Стојановића са циљем да се договоре око поставе бенда. Тада их је Кепова баба истерала из
куће зато што није волела дугокосе младиће, плашећи се за несигурну будућност свог
унука ван родитељског посла.
„Ми, немајући куд, одемо најпре у ресторан ‘Борјак’, а затим, где би друго, него
седнемо у парк. Снег је већ почео да пада. Тада је Точак одсвирао блуз који је касније
назван „Блуз у парку„, јер нас је, када смо после били оформљени, подсећао на тренутке које смо уз звуке овог блуза, провели у парку„.
Кепи и је даље „Смак„ у крви, али на жалост овај бенд више не постоји. Крајем 2015.
године, са крагујевачким гитаристом и дугогодишњим пријатељем, Михаелом Стојановићем - Фафом оснива групу „Kepa & Free Spirits„. Први наступ су имали почетком
јануара 2016. године, у Кепином родном Краљеву, где је исте године добио октобарску
награду града Краљева и звање почасног грађанина.
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ЏИП ЗА ТРАНСФЕР У ЗВЕЗДУ
Наш Дејан Лекић фудбал је почео
да тренира у родном Краљеву, у редовима Слоге. Касније је прешао у локални петолигаш Поповићи, а одатле
2005. године у српсколигаш Металац
Краљево. Пажњу на себе је скренуо
док је наступао за Земун, у којем је
провео две године. После одличних
игара у Земуну, где је био најбољи
стрелац у сезони 2008/09. године са
26 голова, прешао је у Црвену Звезду.
А, у Звезду је дошао за џип! Те
2009. године сви клубови у Србији су
били у великој финансијској кризи, па
је и фудбалерима аутомобил у замену
за новац доста значио. Тако и Лекићу,
момку који је за једно полувреме за
њега толико битне утакмице на Аутокоманди, постао херој навијача који
тешко своје поверење дају некоме. У
случају високог центарфора сигурно
да је имало смисла јер се и дан данас
са осмехом на лицу Звездаши присете 7. августа сада већ давне 2009. године када је у
Београду пао до тада прилично непознати Динамо из Тбилисија. Тада је Дејан Лекић
прво дао ауто гол, а у наставку утакмице хет триком одвео Црвену Звезду у наредну
европску рунду.
Дејан Лекић је те сезоне био бриљантан и вероватно велики број навијача неће прежалити што није дуже остао у црвено-белом дресу. На 27 мечева у Јелен Суперлиги
постигао је 12 голова и 4 пута био асистент. Довољно да добије позив Осасуне и донесе
Звезди озбиљну зараду. Трансфер у Шпанију износио је 2.500.000 евра што је један од
највећих трансфера Звезде у овом веку, а с обзиром да се ради о 2009. години, јасно је
колико је тада то био велики новац за клуб из Љутице Богдана.
Упамтили су га да добро и Барселоне и Реал Мадрид јер је и једној и другој славној
екипи успео да постигне по два гола док је две сезоне успешно носио дрес Осасуне.
Уписао је и 10 наступа за репрезентацију Србије, али без поготка.
Касније је лутао, од Турске до Шпаније, па Индије и на крају је схватио да је за њега
Шпанија обећана земља. Имао је и запажену улогу у Кадизу у другој шпанској лиги.
Очекивало се да ће можда објавити крај каријере, али је овог јануара потписао за трећелигаша Атлетико Балеарес где услед пандемије коронавируса није стигао да дебитује.
Било како било, сасвим солидна каријера симпатичног Краљевчанина који ће баш
због неког тамо Динама из Тбилисија заувек мамити осмех на лице навијачима шампиона Србије.
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ЈЕДАН ОД НАЈБОЉИХ НА БАЛКАНУ
Матија Обрадовић, ученик специјализовано математичког смера краљевачке
гимназије, половином протеклог октобра
у Сарајеву је освојио треће место на отвореном првенству Балкана у билијару
(Balkan pool tour) у дисциплини „деветка„
(9-ball).
Ово је најбољи резултат који је постигао један Краљевчанин од када постоје
такмичења у билијару. На турниру је
учествовало 128 играча са целог Балкана
међу којима су се такмичили вишеструки
прваци балканских држава, освојачи медаља са европских такмичења и чак јуниорски првак света, Сањин Пехливановић
из Сарајева.
Матија има само 17 година и до сада
је освојио преко 10 турнира широм Србије међу којима је и јуниорско државно
првенство. Поред тога што је одличан у
билијару, Матија се такмичи и у пикаду и
такође остварује одличне резултате.
Ни ту није крај. Омладинац из Краљева је вуковац, у основној школи је био ђак генерације, у гимназији је такође вуковац и до сада је постигао врхунске резултате на такмичењима из математике и физике. Освојио је два прва места на окружним такмичењима
из физике и пласирао се у најбољих тридесет из математике на нивоу републике.
Млади шампион је прави пример омладини, а и свима нама који више нисмо тако
млади. Нека се добар глас и позитивне ствари чују далеко, каже Слободан Бањанац који
је ову лепу вест објавио на Сиџа групи.
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Број 11

РАЗВОЈ ЗДРАВСТВА

Краљево и његова околина су, од свих српских градова, први добили једну медицинску установу. То је била болница Светог Духа у Студеници, као прва наменски зидана болница, изграђена 1207. године, а негу болесника пружали су обучени монаси
– болничари, названи тако од самог оснивача болнице Саве Немањића. Први водовод
и канализација изграђени су у Манастиру Студеница 1196. године, што сведочи о високом хигијенском нивоу у ондашњем периоду. Друга болница је настала у Манастиру
Жича 1217. године. После Другог српског устанка 1817. године основана је прва народна амбуланта Кнежевића у Карановцу (Краљеву).
Први податак о болничкој заштити на нашем подручју датира из 1837. године, када
је у Карановачком гарнизону основана мала болница. Половином 19 века била је основана и болница за лечење оболелих од сифилиса, која је потом пресељена код Рашке.
У Краљеву је 1863. године основана једна од првих болница у Србији у 19 веку, када
почиње организовано лечење становништва. Први управник болнице је био лекар Јован
са платом од 37 талира. Прва апотека добила је одобрење за рад 1881. године, од када
и званично почиње развој апотекарске службе у Краљеву. Први апотекар је био Душан
Тодоровић.
У Краљеву се тек 1895. године, одобрењем Санитетског одељења Министарства
унутрашњих дела отвара прва грађанска болница, и то као привремена среска болница,
смештена привремено у ненаменској згради са 15 кревета. Град и срез добијају новоизграђену среску болницу са 50 кревета, павиљонског типа, општег смера, тек 1913.
године.
Од 1936 до 1940. године записано је да постоји Болница Моравске бановине. Управник Болнице 1940. године је био др Витомир Говедаревић, хирург, који је у извештају
навео да је извршено 800 операција.
Медицински центар у Краљеву основан је 1967. године, а у његов састав улазе: Дом
здравља, Зубна поликлиника, Здравствене станице: Рибница, Лађевци, Самаила, Прва
здравствена станица, Матарушка Бања, Врба, Антитуберкулозни диспанзер и Општа
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болница. Као самосталне установе раде: Завод за здравствену заштиту, Народна апотека Краљево у чији су састав 1963. године ушле Апотеке: „Здравље”, „Црвени крст”,
„Помоћ” и Апотека Матарушка Бања, Здравствена станице „Фабрика вагона”, „Магнохром”, „Јасен” и „ЖТП” и Природно лечилиште Матарушка Бања.
Диспанзер за медицину рада основан је 1968. године спајањем здравствених станица: „Фабрика вагона”, „Магнохром” и „Јасен”. Интеграциони процеси у здравству се настављају, тако да се 1973. године оснива Медицински центар у чији састав улазе, поред
Дома здравља и Болнице, Завод за здравствену заштиту и апотеке. Диспанзер за медицину рада се интегрише са Медицинским центром 1976. године. Из састава Медицинског центра „Др Љубинко Ђорђевић” издваја се Завод за заштиту здравља 1983. године.
У 1992. години доношењем Закона о здравственој заштити оснивају се здравствени
центри. Тако се на подручју Краљева оснива Здравствени центар „Студеница” у чији
састав су, поред Дома здравља Краљево, Опште болнице, Апотеке, Диспанзера за медицину рада, који су били у саставу Медицинског центра „Др Љубинко Ђорђевић”, ушли:
Дом здравља Врњачка бања, Дом здравља Рашка и Апотека Рашка. Из Здравственог
центра ”Студеница” 1994. године издваја се Апотекарска установа Краљево.

Izrada POS i POP materijala, raznih kutija za vino, nakit, satove...
Sve od 100 % ekološkog biorazgradivog panela
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Број 11

МАНАСТИР СТУДЕНИЦА

Манастир Студеница је право ремек дело српске средњовековне архитектуре, духовни и уметнички центар, подигнут је на десној обали истоимене реке као задужбина
великог жупана Стефана Немање, утемељивача независне српске државе.
Манастир Студеница је после Хиландара, један од најзначајнијих споменика византијске и српске уметности који је вековима служио као узор многим владарима за
подизање маузолеја. Студеница као најзначајнији манастирски комплекс средњовековне Србије и данас представља велики уметнички и духовни центар српског народа.
Од XII века, када је основана, ова монашка заједница ни у једном тренутку није
прекидала свој вишевековни живот, чији се културни слојеви препознају у низу градитељских и сликарских остварења. Задужбина и гробница родоначелника династије
Немањића служила је као узор многим владарима ове лозе, не само као подстицај за
подизањем маузолеја који би наликовали Богородичиној цркви, већ и као место где
би могли дати свој лични допринос. Тако је, након изградње манастирских бедема и
католикона, ту временом настајао низ објеката који је требало да задовољи потребе студеничког братства: трпезарија, Радосављева припрата, цркве Св. Николе и Св. Јована,
Краљева црква, конаци, итд.
Упоредо са неимарима, радили су у Студеници и бројни сликари, од оних који су
ремек-делима византијског живописа XIII века обележили пут српског средњовековног
сликарства, преко дворске радионице краља Милутина и водећих уметника обновљене
Пећке патријаршије, до зографа XIX века. У ризници се чувају неки од капиталних
примерака српске примењене уметности.
Уписан у Листу Светске културне и природне баштине 1986. године, манастир Студеница је споменик културе на којем се непрекидно изводе заштитни радови.
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