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Подружнице пензионера 
МЗ Аеродром, МЗ Багремар 
и села Забојница организо-
вали су излет и посетили 
најстарије гружанске све-
тиње - манастир Каменац и 
цркву Св Аранђела у Борчу. 
Поред редовних месечних 
излета ова група четири 
пута годишње посећује на-
ше светиње широм Србије. 
Дружење су пензионери 
наставили у кафани „Горња 
Гружа” у Топоници. Уоби-
чајену скромну закуску пут-
ници су претворили у гала 
прославу роћендана свом 
шоферу и организатору ове 
туре са тортама и бакљама 
уз музику „Експрес бенда” 
из Борча. 

- Ова тура је завршница 
свих годишњих изле-
та ових подружница. 
Ми смо сви као јед-
на  породица .  Ау-
топревозник Вељко 
из  фирме  „Борач 
превоз” нас пензи-
онере је прихватио 
као најрођеније и ми 
смо се договорили да 
га изненадимо овом 
рођенданском про-
славом близу његове 
куће, рекла нам је 
Даница Тошић.

Већина гостију на 
рођендану биле су 
даме које су уз песму 
и игру биле и доста 
духовите. Чуле су се 
веселе доскочице и 
стихови као: „кад коса 
оседи човек више вре-
ди, свиђа ми се онај 
седи”! Да може још 
веселије, температу-
ру су подигли труба-
чи које је ангажовао 
слављеник Вељко. 

М. И.

Црвени крст Крагујевца је 6. 
октобра организовао 34. тра-
диционалну хуманитарно-
рекреативну акцију „За срећ-
није детињство“ са истим 
циљем – да се прикупљањем 
средстава од донатора и про-
дајом учесничких бројева, 
чијa је цена и ове године би-
ла симболична – 50 динара, 
прикупе средства за помоћ 
деци из угрожених катего-
рија становништва. 

Манифестација је ове го-
дине почела  „Трком загревања“, 
у којој су заједно учествовали 
учесници трке као и посматрачи, 
родитељи, баке и деке... Шетњом, 
лагано, до циља наши суграђани 
су показали солидарност за сву 
децу у нашем граду, која су бо-
лесна или социјално угрожена.

Потом су уследиле тради-
ционалне трке у три категорије 
за ученике основних и средњих 
школа. Након трке на платоу 
испред Градске управе Кра-
гујевац малишани су могли да 
уживају у мањим надметањима 

у трчању, вожњи бицикала, тр-
кама у џаку, пикаду, и  уживају 
дружећи се са маскотама, лут-
кама, шврљајући, бојећи и сли-
кајући. Посебно је значајна била 
прилика да малишани обаве пре-
вентивне прегледе својих зубића 
и родитељи у вези са тим добију 
савете стручњака.  

Био је ово леп „Дан спорта и 
хуманости“ у Крагујевцу и нада-
мо се да ће, у складу са називом 
акције, допринети нечијем срећ-
нијем детињству, саопштио је 
Црвени крст Крагујевац.

Збивања

У гружанском селу 
Бечевици 5. октобра 
прослављен је завр-
шетак асфалтирања 
путева у овом крају. 
Задовољни мешта-
ни су се окупили и 
заједно са мајсто-
рима асфалтерима 
засели за сто да обе-
леже асфалтирање и 
проширење коловоза 
на деоници од шест 
к и л о м е т а р а  к о ј а 
пролази кроз њихово 
село и три километра 
кроз засеоке Игрути-
новићи и Мандићи, Косовац, 
Ђоновићи и Петронијевићи и 
Луковићи у Топоници.

Из Бечевице су „Крагујевачке” 
извештавале много пута. Сетимо 
се контаминираних бурића за 
воду, авионске ракете у пољу, 
постављања бисте Краља Алек-
сандра коју су немачки окупа-
тури однели у Беч, а вратила се 
из Америке захваљујући доктору 
Матовићу. 

- Први разред основне школе 
био сам 1977. године, када сам 
излазио са мојим друговима 
испред школе да гледамо како 

постављају асфалт на пут. Ево, 
данас 5. октобра, окупили смо 
се опет у школи да прослави-
мо не обнову асфалтне траке, 
него и проширење на 5,7 ме-
тара и асфалтни слој од шест 
центиметара на главном путу, 
али и асфалтирање пет сеоских 
до данас макадамских путева. 
Главни пут урађен је из сред-
става републичког фонда, а 
асфалтирање сеоских путева 
финансирала је локална само-
управа у Книћу. Очекујемо да 
када урадимо још два моста у 
Бечевици и Брестовцу, угради-
мо ивичњаке и додамо тротоаре 

да путни правац ка 
Горњем Милановцу 
постане републички 
пут. Мучи нас део 
од Белог Поља до 
засеока Миловића у 
Врбави, јер је узан, 
да не кажем широк 
само три и по ме-
тра, а и пун рупа. 
Када то  урадимо 
овај пут ће спојити 
Горњи Милановац 
са Гружанским језе-
ром и Западном Ср-
бијом. Овај транзитни правац 
интересантан је за сва теретна 
возила што превозе половну 
пољопривредну механизацију, 
рекао нам је Мирослав Обрадо-
вић, председник МЗ Бечевица и 
одборник у Скупштини општи-
не Кнић. 

- Много су ме обрадовали пу-
теви кроз засеоке, јер ће многи 
мештани који су отишли из села 
моћи да се врате родној кући и 
обнове домаћинство. Ови новоас-
фалтирани путеви ће још да ми 
сачувају кола, да ми смање пот-
рошњу, а и да ме није срамота да 
позовем странце у госте, рекао 
нам је Миливоје Миловановић, 
некада возач „Заставе Транс-
порт”. 

Госте су мештани дочека-
ли музиком. За атмосферу су 
обезбедили хармоникаша Дра-
гана Машину и контрабасисту 

Цврлета. По обичају послужи-
ли су љуту ракију и кафу, док 
нису приставили свадбарски 
купус. Наравно, без две врсте 
печења и торти се није могло. 
Ниска градња је напоран посао. 
Уморне асфалтере су задовољни 
сељни морали мало и да бодре: 
„Мало једите, много радите”. 
Домаћини су раднике  љубаз-
но испратили речима: „Срећан 
пут вам, мајстори, и одморте се 
мало”. 

М. ИГЊАТОВИЋ

За мајсторе који су радили на проширењу 
главног пута кроз село и постављању новог 
асфалта мештани приредили праву гозбу 

ПРОСЛАВА У БЕЧЕВИЦИ 

Дочекан нови асфалт 

ПРОСЛАВИЛО СЕ И УЗ МУЗИКУ

НА КРАЈУ СУ СТИГЛИ И ТРУБАЧИ
ДОДЕЛА ДИПЛОМА НАЈБРЖИМА

МЕШТАНИ И РАДНИЦИ ПО ЗАВРШЕНОМ 
ПОСЛУ

ВЕСЕЉЕ ЗАЧИЊЕНО КОЛОМ

ТРКА ЈЕ ПРИВУКЛА ВЕЛИКИ БРОЈ УЧЕСНИКА

ПОСЛЕДЊИ МЕТРИ ПУТА – СПОЈ СА 
ТОПОНИЦОМ

СЛАВЉЕНИК СА МУЗИЧАРИМА

ИЗЛЕТ КРАГУЈЕВАЧКИХ ПЕНЗИОНЕРА

Возачу захвалили песмом

ТРАДИЦИОНАЛНА АКЦИЈА ЦРВЕНОГ 
КРСТА

Трка За срећније детињство


