Обавештење за новинаре
ОПШТИНА ВРАЧАР ПРОСЛАВЉА 14. ОКТОБАР – ДАН ОПШТИНЕ
Одборници Скупштине општине Врачар су одлучили да 14. октобар буде Дан општине Врачар. Тога дана, пре
125 година одржан је први збор Друштва за улепшавање Врачара, које је крајем 19. и у првој половини 20.
века значајно допринело преображају врачарске општине и Београда у модеран град. Бројни знани и незнани
предузимљиви Београђани су поведени вредностима грађанског света и жељом за модернизацијом, улагали
као чланови Друштва знање, новац и труд да би се Врачар развио као модерна варош. Бавили су се решавањем
комуналних питања, водили бригу о лепом и пријатном изгледу свога краја, засадили дрвореде, помагали
талентоване ученике и подизање школа.
У спомен на предузимљивост и љубав према Врачару, коју су исказивали чланови Друштва за улепшавање
Врачара, установљен је датум његовог оснивања за Дан општине, који се први пут обележава и прославља ове
године.
Обележавање Дана општине почиње у петак, 9. октобра у 12:00 часова у Његошевој 77, програмом еколошког
вртића „Нада Пурић“ који је назван „Деца ће спасити ову планету“. У суботу 10. октобра у 12:00 часова ће у
Основној школи „Светозар Марковић“, поводом дана Општине бити уручени први рачунари које је руководство
Општине купило као савремено учило за све ученике 3. и 4. разреда основних школа Врачара.
Музички програми посвећени Дану општине почињу у недељу 11. октобра у подне наступом КУД „Градимир“,
чији ће фолклор и оркестар на платоу испред Храма Светог Саве извести сплет народних песама и игара. Истог
дана у 18:00 часова, у сали у Његошевој 77 наступиће Трио „Балканске жице“, афирмисани оркестар који
лоцира звук гитаре у просторе балканске музике и репрезентује своје умеће и културу народа из кога потиче. У
уторак, 13. октобра у подне, на Цветном тргу ће хор музичке школе „Јосип Славенски“ извести концерт на
отвореном назван „Слава Врачару“, а пратиће их ансамбл флаута.
У сарадњи са библиотеком „Петар Кочић“ одржаће се две књижевне трибине. У понедељак, 12. октобра у
19:00 часова у Вишкој 3 на трибини „Записи о старом Београду“ о урбанизацији Београда и Врачара крајем 19. и
почетком 20. века, поводом књиге „Калдрма и асфалт“ говориће професорка Филозофског факултета Дубравка
Стојановић, а „Споменицу Друштва за улепшавање Врачара“ презентоваће ауторка Љубица Ћоровић. У уторак,
13. октобра у 19:00 часова у библиотеци „Петар Кочић“ биће одржана трибина „Прича о Врачару у каквом сте
пропустили да живите“, поводом књиге Мирјане Ђурђевић „Каја, Београд и добри Американац“.
Завршни свечани скуп одржаће се у среду, 14. октобра у 19:00 часова у Његошевој 77. На свечаном скупу биће
додељена признања грађанима који су знањем и талентом, по узору на своје претке, допринели стварању
бољег и лепшег живота и афирмисању општине Врачар. У спомен на рад Друштва биће отворена изложба
„Друштво за улепшавање Врачара 1884 – 2009. година“.
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