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Да стазама славних предака наставимо – обележена стогодишњица ослобођења 
Краљева у Првом светском рату 
 

Град Краљево 22. октобра oбележава Дан ослобођења у Првом светском 
рату. Овог 22. октобра, у порти Цркве пророка Илије у Сирчи, положени су венци 
на Спомен-звонару јунацима изгинулим, помрлим и несталим у ратовима 1912-
1918, на којој је уклесано 197 имена српских, како их зову, див-јунака односно 
богова. Свештеници сирчанске цркве су служили парастос, а ученици Основне 
школе „Јован Цвијић“ из овог села су припремили пригодан програм 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић је истакао да град 
настоји да обележи све датуме који су значајни за историју нашег народа, тако да 
ове године обележавамо сто година од завршетка Великог рата, а град је 
обележио и пробој Солунског фронта.  

„Данас обележавамо дан када је Краљево особођено 1918. године, а 
обележићемо и Дан примирја у Првом светском рату, 11. новембар, када је Први 
светски рат и завршен. Настојимо да обиђемо споменике који су подигнути 
солунцима у част у околини Краљева, а ове године смо уз помоћ Министарства 
рада обновили и споменик на Тргу српских ратника у Краљеву. Важно је да 
опредељујемо средства и да кроз новац који добијамо од Републике обновимо 
што већи број споменика који показују да су Краљевчани учествовали и у 
балканским и у Првом светском рату и да је овај град дао велике жртве како бисмо 
сви данас живели у слободи. Веома је лепо што смо данас имали прилику да 
видимо оволико деце, практично све ђаке Основне школе „Јован Цвијић“ у Сирчи 
који су дошли и слушали један час историје. Надам се да ће деца више поштовати 
нашу културу, нашу традицију српски језик, и да ће бити бољи у односу на неке 
њихове претке који се нису трудили да темељ српског народа очувају“, поручио је 
градоначелник Краљева др Предраг Терзић. 

Како је председник Друштва за неговање традиција ослободилачких ратова 
„Јово Курсула“ Милан Матијевић истакао, 22. октобар је значајан датум наше 
историје, јер су Краљево и Срез жички после три године аустријско-немачке 
окупације дочекали слободу. У Великом рату са подручја Краљева и Жичког среза 
учествовао је велики број ратника. Из једне куће у рат су одлазила сва мушка 
чељад, способна да носе пушку. У рат су одлазили очеви са синовима, браћа, 
рођаци. Многи од ових ратника погинули су или умрли на бојиштима на којима је 
војевала српска војска, далеко од својих домова и родног краја“, рекао је 
Матијевић.  

У знак жаљења за палим ратницима, поштовања њихових јуначких дела и 
сећања на своје жртве, народ је подизао бројна споменичка обележја, којих на 
територији града Краљева има 57. Они представљају меморијално благо и 
историјско богатство краљевачког краја које остаје у наслеђе будућим 
генерацијама. 
  
 
  



У другом делу обележавања Дана ослобођења Краљева у Првом светском 
рату, у Свечаној сали Градске управе града Краљева приређен је програм 
„Јунацима у славу“ и приказан документарни филм „Краљевски топ - историја 
српске круне“. 

Помоћник градоначелника за културне манифестације Сретен Јовановић је 
захвалио свима који су учествовали у програму обележавања стогодишњице 
ослобођења Краљева у Првом светском рату. 

„Све је почело поклоничким маршем од родне куће српске хероине Милунке 
Савић у суботу из Копривнице код Јошаничке Бање, где је група планинара 
допешачила до Змајевца, где је јуче изведен пригодан програм и дочек учесника 
марша из више градова Србије. У порти Цркве светог пророка Илије у Сирчи 
данас су положени венци на спомен-звонару, а припремљен је и филм који говори 
о српској круни. Желели смо да осветлимо и неке тренутке  и догађања из тог 
периода и сматрамо да не смемо ништа да остављамо под велом тајне, већ 
морамо, као данас, да преносимо на младе и на тај начин обезбеђујемо трајање и 
обезбеђујемо да се и после нас обележавају ти датуми“, поручио је Јовановић. 

Директорка Историјског архива Краљево Весна Милојевић је такође истакл 
азначај данашњег дана за историју града Краљева, када се обележава сто година 
од ослобођења Краљева у Првом светском рату. 

„Мислим да је мудро да данас преведемо поруку коју су нам преци оставили 
још пре сто година. Та порука је да увек морамо да будемо јаки, да увек морамо 
бити храбри, у животу не треба да постоје препреке које су несавладиве. Да се 
сваки пут када прођемо поред „Милутина“ сетимо својих предака, да се сетимо 
шта су они преживели и током дејстава у Србији и током повлачења и током 
пробоја Солунског фронта, повратку у Србију и обнове, и да једноставно схватимо 
да ми данас све што радимо и сва наша постигнућа заправо представљају само 
надоградњу онога што су нам они оставили. Они су нам оставили две највеће 
тековине, а то су држава Србија и слобода“, поручила је Весна Милојевић. 
  Филм „Краљевски топ - историја српске круне“, који је у организацији 
Историјског архива Краљево приказан приликом данашњег обележавања Дана 
ослобођења, редитеља Велимира Стојановића, говори о настанку и драматичној 
судбини последње српске круне и пратећих регалија, изливених од Вождовог топа 
из Првог српског устанка. Кроз обиље архивског материјала, филм баца светлост 
на кључне историјске догађаје 20. века, откривајући и мање познате чињенице. 
 


