Обавештење за новинаре
ОПШТИНА ВРАЧАР ПРОСЛАВЉА ДАН ОПШТИНЕ
Одборници Скупштине општине Врачар одлучили су да 14. октобар
буде Дан општине Врачар. Тога дана 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. У спомен на предузимљивост и љубав према Врачару,
коју су исказивали чланови Друштва за улепшавање Врачара,
установљен је датум његовог оснивања за Дан општине Врачар.
Обележавање Дана општине Врачар почиње у понедељак, 11.
октобра у 11:00 часова „Јесењим чаролијама“ ученика Основне
школе „Свети Сава“ на платоу у Мекензијевој 42. Најмлађи ученици
поклањаће плодове јесени,а песмом, ликовним радовима и маскенбалом поздравиће своје
госте, децу из Предшколске установе „Врачар“ и све грађане Врачара.
Поводом 25 година постојања Плесни клуб „Врачар“ у понедељак, 11. октобра у 20:00
часова у свечаној сали општине Врачар у Његошевој 77 изводи латино и стандардне
плесове. Програм ће извести плесачи свих генерација, наступиће и државни прваци у плесу.
У уторак, 12. октобра у 19:00 часова у Његошевој 77 организује се сусрет са
стваралаштвом Сањина Геровића, ученика петог разреда Основне школе „Краљ Петар II
Карађорђевић“, који је за прву збирку песама „Буди фин – бићеш ин“већ добио књижевна
признања, а његови другари певају одељенску химну коју је он написао.
У среду, 13. октобра у 19:00 часова у Његошевој 77 наступиће познати и већ афирмисани
Врачарци, који ће на концерту „Љубим вас песмама“ извести популарне композиције
Радета Радивојевића. Концерт је организован у сарадњи са Удружењем композитора
Србије. Врачарцима ће се представити: Маја Оџаклијевска, Екстра Нена,Оги Радивојевић,
Игор Старовић, Горан Султановић и Жарко Данчуо.

Свечани скуп поводом Дана општине одржаће се у четвртак, 14. октобра у 19:00 часова у
Његошевој 77. На свечаном скупу биће додељена признања грађанима који су знањем и
талентом, по узору на чланове Друштва за улепшавање Врачара допринели стварању
бољег и лепшег живота и афирмисању општине Врачар. У знак сећања на бројне Врачарце
који су својим делом обележили епоху у којој су стварали биће отворена изложба
„Знаменити Врачарци 20. века“. На свечаном скупу биће представљена и књига „Приче са
Врачара“ у којој су сећања једне генерације Врачараца на породицу и пријатеље, приче које
су најчешће само породичне успомене, које са топле, људске стране чувају сећање на
време и људе.
Ансамбл „Врачарски солисти“ ће у петак, 15. октобра у 20:00 часова у свечаној сали
општине одржати концерт „На дар Врачару – Врачарски солисти“, на којем ће извести
градске песме,песме Моцарта и Шуберта, као и црначке духовне мелодије.
„Врачунари на дар“ је поклон општине Врачар свим ученицима трећег разреда врачарских
основних школа. Поводом Дана општине представници општине Врачар поклониће ђацима
преносиве рачунаре, који су неопходно учило у 21. веку. Овим даровима општина Врачар
улаже у будућност наше деце, ствара услове да се они у животу афирмишу знањем и
радом, да буду припремљени за изазове века у којем живе и равноправни у знању и
вештинама са вршњацима из Европске уније.
Поводом Дана општине Врачар, Центар за ликовно образовање у Шуматовачкој 122
отвара тродневни уметнички павиљон са програмом „Уметност у току“. Тема павиљона је
процес настајања, вредновања и даљег живота и употребе уметничког дела. Док уметници
стварају, посетиоци ће моћи да интервенишу, коментаришу или да учествују у процесима
„производње и продаје“ кроз радионице.
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