
06.11.2019. 
Школа у Роћевићима одала почаст славним прецима  
 

У оквиру обележавања Дана примирја у Првом светском рату, као и сто 
четири године од великог страдања Ужичког одреда Војске Краљевине Србије у 
борби са аустроугарским трупама на брду Врановaц, недалеко од Краљева, у ОШ 
„Јован Дучић“ у селу Роћевићи одржано је спортско надметање. Како су киша и 
лоше време омели одржавање традиционалног меморијалног кроса, посвећеног 
страдању ратника Ужичког одреда, у холу школе је организовано такмичење у 
више спортских дисциплина.  

Такмичили су се ђаци виших разреда домаћина - ОШ „Јован Дучић“, са 
другарима из ОШ „Петар Николић“ из Самаила. Деци је, како кажу, била част да 
учествују у догађају посвећеном једном таквом датуму и празнику као што је Дан 
примирја у Првом светском рату, као и годишњице страдања много наших предака 
који су се борили на брду Врановац, које се налази недалеко од школе, да би они 
радосно одрастали у слободи. 

Како је нагласио директор Основне школе „Јован Дучић“ у Роћевићима 
Миливоје Поповић, била је то лепа лекција за све ученике да не треба одустати 
већ наћи начина да се задато реализује, као што се ни наши борци нису 
обазирали на то да ли греје сунце или пада киша, ништа их није омело да се боре 
за слободу. 

Члан Одбора за обележавање сто година од завршетка Првог светског рата 
и изградњу војничке спомен-капеле на планини Чемерно Раде Вукосављевић се 
осврнуо на 9. новембар 1915. године, када су се на брду Врановац водиле жестоке 
борбе узмеђу Ужичког одреда и јединица 19. аустроугарског корпуса. Према 
његовим речима, тог дана је на Врановцу погинуло 27 војника из састава Ужичког 
одреда, рањено 96, 36 је нестало. Испаљено је више од 260.000 метака, српски 
војници су бацили 124 ручне бомбе...  

Члан Градског већа града Краљева и председник Одбора за обележавање 
сто година од завршетка Првог светског рата и изградњу војничке спомен-капеле 
на планини Чемерно Радоје Томашевић уручио је медаље победницима кроса у 
категорији дечака и девојчица. Он је истакао да је ОШ „Јован Дучић“ из Роћевића 
много тога учинила о ширењу сазнања о страдањима и на Врановцу и у Првом 
светском рату, као и да ће њени наставници и ученици учествовати и у програму 
који ће се на Дан примирја, 11. новембра, одржати на брду Врановац. 
 
 


