
Најава новог циклуса „Сусрети села Србије“ за 2019. годину 
 

Помоћник градоначелника Сретен Јовановић и председник Културно 
уметничког друштва „Опланићи“ Саша Марковић најавили су прве „Сусрете села 
Србије“ у 2019. години, као и четврти фестивал „Сачувајмо српску традицију“, који 
ће бити одржани у селу Опланићи, у суботу, 10.08.2019. године. 

„Започиње нови циклус манифестације „Сусрети села Србије“ на територији 
града Краљева, коју организује Културно просветна заједница Србије, а ми смо се 
након десет година, поново укључили у ову манифестацију прошле године. У 
2018. години,  Адрани су били центар манифестације међурегионалних сусрета, 
на којима је учествовало 21 село, а Краљево је постигло запажене резултате на 
нивоу Србије освајањем два друга места у категорији до 2.000 становника – село 
Самаила, и у категорији до 1.000 становника – село Чукојевац“, истакао је 
помоћник градоначелника, па додао да као град ове године имамо обавезу да 
окупимо што више села, јер „управо су села средине које чувају традицију и чувају 
од заборава песму, игру и обичаје“. 

Јовановић је изразио задовољство што манифестација „Сусрети села 
Србије“ започиње у нашем поморавском селу Опланићи, које ће бити овогодишњи 
домаћин. Он је појаснио да ова манифестација подразумева стручни жири који ће 
оцњивати како је организована месна заједница у области културе, просвете, 
спорта, инфраструктуре итд. 

Председник Културно уметничког друштва „Опланићи“ Саша Марковић 
најавио је уједно и четврту смотру фолклора под називом „Сачувајмо српску 
традицију“, на којој ће гости бити КУД „Абрашевић“ из Краљева, као и културно 
уметничка друштва из Адрана, Жиче, Самаила, Чачка, Љига, Врујица, али и  
певачке групе из Опланића, Рибнице, Жиче, Кнића, Враћешнице... 
  Марковић је појаснио да ће ове године на „Сусретима села Србије“ 
учествовати 15 до 18 села, односно месних заједница, а биће уприличено и 
такмичење у гулашијади, као и такмичења у спортским дисциплинама. Такође је 
најавио као специјални гости манифестације Новицу Неговановића и Рашу 
Павловића који ће одржати концерт. 
 Помоћник градоначелника Сретен Јовановић и председник Културно 
уметничког друштва „Опланићи“ Саша Марковић позвали су све грађане да посете 
ову манифестацију која ће се одржати у суботу, 10.08.2019. године, у Опланићима, 
са почетком у 12.00 часова. 
 
 
 


