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Отворена тринаеста „Пројада“ у Ратини 
 

Традиционална манифестација која спаја различите културне садржаје, са 
жељом да се очува традиција овог краја, али и да нас подсети на све пале борце у 
Великом и Другом светском рату, ове године је, услед пандемије вируса корона, 
организована са знатно мањим бројем посетилаца и такмичара и уз поштовање 
свих препоручених епидемиолошких мера. Уз подршку града Краљева и Туристичке 
организације Краљева, Месна заједница Ратина уприличила је тринаесту „Пројаду“. 

 Добродошлицу званичницима, такмичарима и посетиоцима, након кратког 
културно-уметничког извођења aнсамбла „Херувими“, пожелео је председник Месне 
заједнице Ратина Драган Стевановић.  

У знак захвалности за дела којима су допринели очувању и развоју Ратине, 
овом приликом су уручене Повеље епидемиологу др Радовану Чеканацу, 
директорки Радио-телевизије Краљево и Ибарских новости Виолети Симовић, 
директору „Електропривреде Краљево“ Срђану Ђуровићу, директору ЈКП „Чистоћа“ 
Ивици Богојевићу, директору Дечјег одмаралишта „Гоч“ Ивану Милићу, директорки 

Туристичке организације Краљева Ани Миросављевић и директорки Дома здравља 
„Краљево“  Мирјани Крчевинац.  

У име града Краљева и градоначелника др Предрага Терзића, добитнике 
Повеље, посетиоце који су дошле да подрже манифестацију и такмичаре поздравио 
је заменик градоначелника Вукман Ракочевић. Како је истакао, веома је срећан што 

се, иако са знатно мањим бројем учесника и посетилаца како би се испоштовале све 
епидемиолошке мере, ова традиционална манифестација одржала и ове године.  

„На овом месту можемо сагледати прошлост и наша је обавеза да се сећамо 
оних који су положили своје животе како би ми могли да живимо у слободи“, 

нагласио је Ракочевић, подсетивши да је у Великом рату, који представља до тада 
незабележен војни сукоб, страдало чак 1.247.000 становника Србије. 

„Обавеза ми је да поменем и припаднике Црвене армије Русије, Белорусије и 
Украјине, чији представници су били чести гости ове манифестације, али ове 
године због пандемије нису у прилици да буду са нама. Надам се да ћемо следеће 
године имати више учесника и посетилаца и да ће се традиција наставити“, рекао је 
Ракочевић.  

Према речима заменика градоначелника, мештани Месне заједнице Ратина 
увек имати подршку града Краљева, који се константно труди да нађе начине како 
би побољшао живот људи који живе на селу. 

 У знак сећања на обележавање Дана пробоја Солунског фронта и све оне који 
су дали животе у борби за отаџбину, члан ансамбла „Херувими“ Иван Лазић отпевао 
је химну „Боже правде“, а затим је у част страдалим припадницима Црвене армије, 
уследила и химна Русије.  

Заменик градоначелника града Краљева Вукман Ракочевић, помоћник 
градоначелника Никола Радевић и председник Месне заједнице Ратина Драган 
Стевановић положили су венце на Спомен обележје из Другог светског рата 
страдалим грађанима Ратине и припадницима Црвене армије, као и на Спомен 
обележје мештанину Ратине Ивици Драгањцу, који је погинуо 1999. године за 
време НАТО агресије. 



У оквиру манифестације посећен је Храм Светог Јована Крститеља, где је 
одржан помен за погинуле у Великом и Другом светском рату. Након тога је, у 
дворишту Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Ратини, уследио обилазак 

штандова, на којима су такмичари изложили своје ђаконије од кукурузног брашна 
и традиционална српска јела, у Улици проје. 

 
 

   
 


