
БРОЈ 46  ЈАНУАР, 2019. ГОДИНЕ   БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

ПОЗНАТИОЗЛАТИБОРУ:
ДРАГАНАМИРКОВИЋ

Прелепе 
успомене 

са прелепог 
Златибора

Turistička organizacija Zlatibor

www.zlatibor.org.rs

Turistička organizacija Zlatibor

www.zlatibor.org.rs

ТЕМA БРОЈА: ДВОРАНАУВЛАСНИШТВУОПШТИНЕ

На 19. „Пр шу ти ја ди” 
до ма ћи и стра ни  

де ли ка те си
САЈАМ 

СУВОМЕСНАТИХ 

ПРОИЗВОДА 

СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА

Организатор: 

Удружење произвођача 

сувомеснатих производа 

златиборског округа, Мачкат

САЈАМ 

СУВОМЕСНАТИХ 

ПРОИЗВОДА 

Д
обродош

ли у
 ц

арст
во у

куса!

9-11. ФЕБРУАР 2019. МАЧКАТ

СУБОТА 09. ФЕБРУАР 11:00 часова 

Свечано отварање сајма и проглашење победника 

- Трубачки оркестар Игора Митрића, Сирогојно 

- Културно уметнички програм 

НЕДЕЉА 10. ФЕБРУАР 12:00 часова 

- Културно уметнички програм 

ПОНЕДЕЉАК 11. ФЕБРУАР 

15:00 часова 

- Извлачење добитника наградне игре 

18:00 часова 

- Затварање сајма

ПРЕДСТАВЉАМО
КАФАНЕЗЛАТИБОРА

Традиција 
гостопримства 

породице  
Пећинар

Фото Слободан Јовичић
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Озбиљна инвестиција  
која ће донети зараду
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Почетком јануара општи-
на Чајетина купила је 
Спортско-туристички 

центар „Златибор” са спорт-
ском двораном, смештајним 
капацитетима, припадајућим 
земљиштем. Урађен је добар по-
сао, за 1,6 милиона евра купљен 
је објекат од 9.200 квадрата што 
је 173 евра по квадрату, каже 
председник општине Милан 
Стаматовић и закључује: – На 
Златибору по тој цени не може 
да се купи ни квадрат посло-
вног простора, а ни стамбеног. 
Овом куповином добили смо 
озбиљну инвестицију која ће 
донети зараду, као и стабилност 
у развоју спортског и туристич-
ког комплекса.

У каквом је стању купљени 
објекат СТЦ „Златибор”, питамо 
председника: 

– Што се тиче тих спортских 
садржаја и смештајних капа-
цитета, све је у добром стању 
тако да смо ми само настави-
ли с радом. Има ту, истина, још 
простора који није стављен у 
функцију, а нама је циљ и за-
датак да сваки квадрат буде ис-
коришћен.  Онај простор који 
не буде могао да се искористи 
за наше потреба спорта и хале, 
ми ћемо дати у закуп. Тако да 
и од тога можемо очекива-
ти значајне приходе. Укупно 
има 9.200 квадрата, од чега је 

7.500 користан простор који се 
ставља у функцију. На нама је  
да у неком наредном периоду 
објединимо ту комплетну по-
нуду, да ово буде комплекс где 
ће долазити спортске екипе на 
припреме, али где ће и наши 
клубови под повољнијим ус-
ловима моћи да користе услу-
ге хале – одговара он.

Већ по преузимању СТЦ 
„Златибор” уочени су прио-
ритетни послови. Стамато-
вић ту на првом месту издваја 
грејање објекта: – Сада су ве-
лики трошкови грејања, јер се 
спортска хала греје на нафту. 
Нама је циљ да смањимо те 
трошкове, то ћемо до наредне 

грејне сезоне и урадити. Већ 
смо ангажовали тим стручња-
ка који ће нам дати најбоље 
решење за грејање спортске 
хале и читавог овог компле-
кса на Златибору. Тако да нам 
то предстоји у будућем време-
ну, да поправимо и исправимо 
неке грађевинске недостатке у 
самој спортској хали.

Председник општине по-
миње намере да се уз дворану 
гради базен и други садржаји, 
а на  подсећање да је била за-
мисао да се у СТЦ „Златибор” 
подрже и активности особа са 
инвалидитетом  каже: – На-
равно, то ће се остварити ре-
конструкцијом овог спортског 

комплекса. Имамо ту слобод-
ну парцелу и план је да се из-
граде недостајући садржаји: 
још један базен, велнес, спа, 
као и могућности за припре-
ме параолимпијаца. Ниједан 
објекат није у потпуности од-
говарајући за лица са инвали-
дитетом, поготово за припре-
ме спортиста  параолимпијаца, 
тако да ћемо томе посветити 
пуну пажњу. 

Општина куповином овог 
спортског центра, напомиње 
председник, остварује дав-
нашњу замисао претходника и 
у дело спроводи планску доку-
ментацију која је дугорочним 
развојем Златибора предвиде-
ла да потез од „Златног бора” до 
„Чиготе” и Дино парка прерасте 
у спортски комплекс са спорт-
ским садржајима: – Ми само 
реализујемо ту идеју насталу 
пре двадесет и више година, 
која услед недостатка средства 
и понекад због неразумевања 
до сада није заживела. Нама је 
драго да баш у наше време овај 
спортски комплекс добија зао-
кружену форму и да Златибор 
усмеравамо ка развоју спорт-
ско-рекреативног и здравстве-
ног туризма.  М. Ј.

Озбиљна инвестиција  
која ће донети зараду

„Нанамаједаунаредномпериодуобјединимокомплетнупонудуобјекта,даовобуде
комплексгдећедолазитиспортскеекипенаприпреме,алигдећеинашиклубовипод

повољнијимусловимамоћидакористеуслугехале”,кажеМиланСтаматовић

Председник Стаматовић напомиње да ће ор
ганизација СТЦ „Златибор” бити у облику део
ничарског друштва. Задатак је, каже, да тај ком
плекс доноси приходе и буде профитабилан ако 
се све ово обједини и стави у функцију: – Хоћемо 
да објединимо спортски део и услуге смештаја, 
да сведемо у једну целину. Пуно тих послова у 
претходном периоду смо разделили по јавним 
предузећима, тако да сада озбиљно радимо на 
новој организацији локалне самоуправе и јав
них предузећа и установа, где бисмо тачно де

финисали послове и надлежности.  До сада се 
дешавало да нам се делатности преклапају, исти 
послови раде у више јавних предузећа. Циљ нам 
је да с новом организацијом свако јавно преду
зеће буде задужено за своју основну делатност. 
Да се више нешто не преклапа, јер је тада систем 
одговорности и контроле теже успоставити. Ра
димо на томе и врло брзо ћемо направити јед
ну модернију, савременију и оперативнију ло
калну самоуправу са свим јавним предузећима 
и установама.   

Нова организација јавних предузећа и установа
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Коначно је завршена 
комплетна процеду-
ра – општина Чаје-

тина је потписала уговор и 
словеначком предузећу „Ра-
шица поинт доо” у стечају 
исплатила 1,6 милиона евра, 
преузевши тако власништво 
над Спортско-туристичким 
центром „Златибор” на Зла-
тибору. Купљено је укупно 
9.220 квадрата, што обухвата 
спортску дворану са свлачио-
ницама и пратећим просто-
ријама везаним за саму халу, 

као и 37 смештајних једини-
ца, два ресторана и неколи-
ко локала.

Заменик председника 
општине Чајетина Арсен Ђу-
рић о томе за „Златиборске 
вести” каже: 

– Већ смо преузели упра-
вљање халом која је несме-
тано наставила са радом. 
Ових дана радимо на пројек-
ту грејања пошто су ту трош-
кови највећи. Покушавамо да 
за наредну грађевинску сезо-
ну проблем грејања решимо 
на неки други начин, солар-
ним панелима и топлотним 
пумпама. Пројекат ће бити 
урађен у најскорије време. 
Планирамо на пролеће да 
распишемо тендер и да у току 
лета одрадимо тај посао. Да 
следећу зимску сезону доче-
камо са потпуно новим на-

чином грејања што ће допри-
нети профитабилнијем раду 
овог спортског објекта.

У плану и изградња  
базена

Интересовање за припре-
ме спортских екипа је велико 
тако да су резервације за про-
лећне и летње месеце већ по-
тврђене. То је, по Ђурићевим 
речима, добар показатељ да 
ће овај комплекс радити про-
фитабилно. 

– Интерес општине Чајети-
на је био да купи халу с обзи-
ром да је постојала опасност 
да ће хала бити затворена, јер 
су већ дуги низ година били 
у стечају. Златибору то није 
одговарало, па смо купили 
ову дворану. Сигуран сам да 
ћемо уз нека мања улагања 
побољшати услове за при-

преме и боравак спортских 
екипа у овом центру – исти-
че Арсен Ђурић и додаје: 

– Одмах поред хале нала-
зе се и фудбалски стадиони 
који су у власништву општи-
не, тако да ћемо имати од-
личне услове за припреме 
спортских екипа. Оно што је 
у дугорочнијем плану јесте 
изградња базена, који би био 
градски, с тим што би га ко-
ристили и спортисти за при-
преме. Када све то заокружи-
мо мислим да такав центар 
неће постојати у Србији. 

Посебно предузеће  
без дотација

Осим куповине објекта, 
општина Чајетина је купи-
ла и предузеће које њиме га-
здује. На питање да ли ће овај 
објекат бити у власништву 

неког јавног предузећа, ус-
танове или ће самостално 
пословати, заменик пред-
седника општине одговара 
да је извесно да ће то бити 
посебно предузеће, с обзи-
ром да ће пословати по ко-
мерцијалним принципима, 
односно неће имати никак-
ве субвенције и дотације од 
општине, већ ће морати само 
да се финансира.

Арсен Ђурић напомиње 
да нам тренутно недостају 
спортски стадиони: 

– Ми имамо осам фудбал-
ских терена који се користе за 
припреме спортских екипа. 
То је недoвољно, с обзиром 
да имамо велике капаците-
те, а Златибор има и изузет-
но повољну климу за спорт-
ске припреме. 

Сасвим је сигурно да се у 
наредном периоду мора гра-
дити још фудбалских терена 
како бисмо могли да прими-
мо све екипе које су заинте-
ресоване да дођу на припре-
ме. Али већ сада смо лидери 
у Србији када је у питању 
спортски туризам. Међутим, 
потрудићемо се да направи-
мо још неколико терена како 
бисмо се нашли на европској 
и светској мапи туристичких 
центара за припреме спорт-
ских екипа.

Уз омогућавање бољих усло-
ва за припреме спортских еки-
па, проширење спортске хале 
у Чајетини са испуњавањем 
одређених стандарда какве 
она до сада није имала као 
и куповина спортске двора-
не на Златибору сада отварају 
и могућности организације 
такмичења и манифестација 
међународног карактера, за-
кључује Арсен Ђурић.

 Драгана Росић

Преузели смо управљање халом, 
трошкове грејања смањујемо
„Покушавамодапроблемгрејањахалерешимосоларнимпанелимаитоплотним
пумпама,даследећузимскусезонудочекамосановимначиномгрејањаштоће
допринетипрофитабилнијемрадуовогспортскогобјекта”,кажеАрсенЂурић

Поред хале налазе се фудбалски стадиони који су у власништву општине,  
а кад се изгради базен који је у плану, такав центар неће постојати у Србији

Арсен Ђурић
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Спортско-туристич-
ки центар „Златибор”, 
чији је власник не-

давном куповином постала 
општина Чајетина, изузет-
но је здање на одличној ло-
кацији. Постоји дуже од де-
ценије, а располаже са 9.200 
квадрата смештајних, спорт-
ских, угоститељских и за-
бавних садржаја. Овај му-
лтифункционални објекат 
јединствен је на Златибо-
ру, пре свега због савремене 
спортске дворане и смештаја 
који задовољава највише 
стандарде. 

Овде су посетиоцима на 
располагању разноврсни 
смештајни капацитети: јед-
нокреветне, двокреветне и 
трокреветне собе, студија, 
апартмани и један резиден-
цијални апартман. Гости СТЦ 
„Златибор” су не само спорт-
ске екипе, већ и туристи који 
долазе на породични одмор, 
учесници конгреса, „тим бил-
динг” пројеката, ђаци, полаз-

ници летњих и зимских кам-
пова.

Кад је реч о спортској по-
нуди центра „Златибор”, има 
идеалне услове за бављење 
кошарком, одбојком, руко-
метом, борилачким вешти-
нама, стоним тенисом, 
футсалом и фудбалом, гим-
настиком...  

Спортска дворана нуди 
највише стандарде за при-
преме екипа и одигравање 
утакмица. Овде су организо-
вана бројна међународна 
такмичења у кошарци, бори-
лачким вештинама и боксу. 
Хала има површину парке-
та 1.500 квадратних метара, 
висину 15 метара, капацитет 

је 700 места на трибинама, а 
са телескопским трибинама 
може угостити 2.500 гледала-
ца. Спуштањем завеса двора-
на се дели на три стандардна 
кошаркашка терена, што пру-
жа могућност тренинга том 
броју екипа. Дворана распо-
лаже ВИП ложама, одлич-
ним условима за рад медија 
и теретаном са фитнес про-
грамом.

Многе кошаркашке екипе 
из Србије, Словеније, Маке-
доније, Црне Горе и Русије до 
сада су форму брусиле упра-
во у СТЦ „Златибор”, па нема 
сумње да су у титуле „Пар-
тизана”, „Црвене Звезде”, „Бу-
дућности”, „Работничког” и 

других клубова уткани и сјај-
ни услови које су имали то-
ком припрема. 

Од марта 2008. године СТЦ 
„Златибор” је угостио број-
не спортске екипе из земље 
и иностранства. Међу њима 
су и фудбалери македонског 
“Вардара”, руског МФК “ТТГ 
Газпром”, московског „Спар-
така”, одбојкашице „Констан-
це” из Румуније, рукометаши 
европског шампиона „Варда-
ра” и репрезентације Македо-
није, мушка јуниорска руко-
метна репрезентација Србије, 
затим кошаркаши евролига-
ша „Панатинаикоса” из Ати-
не и „Уникса” из руског града 
Казања, „Химика” и „Кривог 
Рога” из Украјине, женске ко-
шаркашке репрезентације 
Србије, Турске, Црне Горе и 
Холандије, међународни ко-
шаркашки кампови (деца из 
Данске, Црне Горе, Шведске, 
Израела, Русије, Украјине, 
БИХ, Македоније, са Ислан-
да...) и многи други. З. В.

Спортски центар с највишим 
стандардима за утакмице  

и припреме
МултифункционалниСТЦ„Златибор”располажеса9.200квадратасмештајних,

спортских,угоститељскихизабавнихсадржаја

Спортска дворана нуди највише 
стандарде за припреме екипа и 
одигравање утакмица. Овде су 

организована бројна међународна 
такмичења у кошарци, борилачким 

вештинама и боксу
Ф
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о 
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Го ди на 2019. по че ла је 
ве о ма до бро за ту ри-
зам Зла ти бо ра. Нај пре 

је то ком но во го ди шњих пра-
зни ка за бе ле же на из у зет на 
по се та, с ре корд ним бро јем 
по се ти ла ца на до че ку ка да 
је на пре пу ном Кра ље вом тр-
гу пе ва ла Дра га на Мир ко вић. 
На ста ви ло се с до бром по се-
ће но шћу и око Бо жи ћа, до че-
ка Срп ске но ве го ди не, па и 
у оста ле да не ја ну а ра. Сне га 
има до вољ но, ски ја ли шта ра-
де, а ту ри сте увек при вла чи 
сне жни Зла ти бор. За то је по-
пу ње ност хо те ла и при ват ног 
сме шта ја би ла од лич на.

То за „Зла ти бор ске ве сти” 
по твр ђу је ди рек тор Ту ри-
стич ке ор га ни за ци је Зла ти-
бор Вла ди мир Жи ва но вић. 
– За до вољ ни смо бро јем го-
сти ју у овој зим ској се зо ни. 
Пам ти ће се из у зет на но во-
го ди шња по се та, а ни оста ли 
пе ри о ди пр вог ме се ца у го-
ди ни ни су би ли ло ши. Про-
сеч но је то ком ја ну а ра би ло 
око 20.000 ту ри ста днев но 
на Зла ти бо ру, по пу ње ност 
је из но си ла пре ко 80 од сто. 
Фе бру ар ће због рас пу ста у 
Ср би ји, су де ћи по ре зер ва-
ци ја ма сме шта ја, би ти још 
бо љи, с по пу ње но шћу пре ко 
90 од сто – ре као нам је Жи-
ва но вић.

Сви зла ти бор ски зим ски 
са др жа ји на рас по ла га њу су 
го сти ма: ски ја шке ста зе до-
бро при пре мље не, жи ча ре 
ра де, ски шко ле су ак тив не, 
сан ка ли шта, си сте ми за ве-

штач ко осне жа ва ње, кли за-
ли ште...

 – Сне га и сун ца има, ово-
го ди шњи вре мен ски усло ви 
по го ду ју при јат ном зим ском 

од мо ру. На ски ја ли шту Обу-
до је ви ца увек има ски ја ша и 
ски шко ла, све жи ча ре ра де. 
Ту је и је дан топ за ве штач ко 
осне жа ва ње, као и сан ка ли-

ште, из најм љи ва ње ски опре-
ме, а пре ко пу та кли за ли ште. 
И у Ски цен тру „Тор ник” та ко-
ђе сви ка па ци те ти ра де, сне га 
је у из о би љу, мно ги ски ја ши 
и бор де ри ужи ва ју. Та ко ђе, 
у Ди но пар ку има ју ста зе за 
ски ја ње и сан ка ње, у Аван ту-
ра пар ку ста зу за ноћ но ски-
ја ње са си сте мом за ве штач ко 
осне жа ва ње – на во ди ди рек-
тор ТО Зла ти бор.

По ње го вим ре чи ма, то-
ком ја ну а ра на овој пла ни ни 
пре о вла да ва ли су го сти из 
Ре пу бли ке Срп ске, Цр не Го-
ре и Вој во ди не, јер је ђач ки 
рас пуст код њих био у пр вом 
ово го ди шњем ме се цу. У фе-
бру а ру је рас пуст за ђа ке из 
ве ћи не шко ла у Ср би ји, па 
ће мно ге по ро ди це на Зла ти-
бо ру та да про ве сти зим ски 
од мор. При ву ћи ће их, по-
ред оста лог, и ва жна зим ска 
зла ти бор ска ма ни фе ста ци ја, 
„Пр шу ти ја да” у Мач ка ту од 9. 
до 11. фе бру а ра, атрак ти ван 
са др жај у бо га тој ту ри стич кој 
по ну ди нај по се ће ни је пла ни-
не Ср би је. З. В.          

Ту ри сте при вла чи 
сне жни Зла ти бор 
ЗимскапосетаЗлатиборуодлична:јануарскапопуњеност

преко80одсто,фебруарскаћебитиивећа,
најављујеВладимирЖивановић

ТО Зла ти бор је кре ну ла са про мо ци ја ма 
ту ри стич ке по ну де у зе мљи и ино стран ству. 
Пр ве на сту пе има ла је у Аустри ји и Не мач
кој где је за па же но пред ста ви ла по тен ци ја
ле Зла ти бо ра у овој и на сту па ју ћој се зо ни.

На сај му ту ри зма, кам пин га и камп опре
ме ЦМТ у Штут гар ту ТО Зла ти бор на сту пи ла 
је на за јед нич ком штан ду са Ту ри стич ком 
ор га ни за ци јом Ср би је. По ред уоби ча је них 
ак тив но сти и ин фор ми са ња не мач ких ту
ри ста о по тен ци ја ли ма Зла ти бо ра, пред
став ни ци Ту ри стич ке ор га ни за ци је Зла ти
бор су има ли и низ успе шних са ста на ка. 

– Иде ја за на ступ на том сај му је за пра
во пре зен та ци ја аутокам па на Зла ти бо ру 
ка ко би се он још ви ше ак ти ви рао и при ву

као све ве ћи број ту ри ста, по го то во из ино
стран ства – ре као је ди рек тор ТО Зла ти бор 
Вла ди мир Жи ва но вић.

Са  кам пинг асо ци ја ци јом из Хо лан ди
је уго во ре на је још јед на гру па кам пе ра за 
јун та ко да је до са да уго во ре но укуп но шест 
ор га ни зо ва них по се та. По ред то га, одр жа
ни су и са стан ци са ту ри стич ким аген ци ја
ма „Ку га турс кам пинг ре и сен“ и „Ви кин гер 
ре и сен“ о мо гућ но сти ма до во ђе ња ор га ни
зо ва них гру па за ин те ре со ва них за ак тив ни 
од мор,би ци кли зам и пла ни на ре ње. 

– Ове го ди не пла ни ра мо за и ста ин те зив
не на сту пе на ту ри стич ким тр жи шти ма са 
про мо ци јом Зла ти бо ра. У фе бру а ру ће мо 
на сту пи ти на сај му ту ри зма у Со фи ји (Бу

гар ска), за тим на Ме ђу на род ном сај му у 
Бе о гра ду, а он да нас оче ку је са јам у Бер ли
ну и Мо скви где пла ни ра мо по себ не пре
зен та ци је ка ко би смо упо зна ли ту ри сте и 
јав ност за пад но е вроп ских зе ма ља, али и 
Ру си је, са по ну дом Зла ти бо ра. Оче ку је мо 
да ће би ти по раст стра них ту ри ста за лет њу 
се зо ну ко ју, за пра во, про мо ви ше мо кроз 
ове сај мо ве.

Пре сај ма у Штут гар ту пред став ни ци Ту
ри стич ке ор га ни за ци је Зла ти бор су пот
пи са ли уго вор са аустриј ским кам пинг 
клу бом ОЦЦ о ре кла ми ра њу Кам па „Зла
ти бор“ у свим бро шу ра ма и пу бли ка ци ја ма 
тог клу ба, а сви чла но ви тог клу ба ће има ти 
по пуст за бо ра вак у кам пу. М. Р. Л.

Уго во рен до ла зак шест гру па кам пе ра из Хо лан ди је

Вла ди мир Жи ва но вић
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Са про сла вом Са вин да на уче-
ни ци ОШ „Ди ми три је Ту цо-
вић“  по че ли су у ју тар њим 

са ти ма ка да су са сво јим ве ро у чи-
те љем Вла сти ми ром То па ло ви ћем 
при су ство ва ли ли тур ги ји у цр кви 
Св. Ар хан ге ла Га ври ла, где су го во-
ри ли при год не сти хо ве и пе ва ли 
ду хов не пе сме.

Цен трал на све ча ност од и гра ла се 
у 13 ча со ва у До му кул ту ре у Ча је ти-
ни ка да су при сут ни има ли при ли-
ку да чу ју ко ла жни ре ци тал ко ји су 
уче ни ци при пре ми ли са сво јим на-
став ни ца ма срп ског је зи ка Ја го дом 
Је ре мић и Је ле ном Ма рин ко вић, 
као и при год не пе сме ко је је школ-
ски хор и ма ли ор ке стар при пре-
мио са на став ни ком му зич ке кул-
ту ре Мар ком Ку тле ши ћем. Сце ну су 
укра си ле и игре из ужич ког кра ја 

мла дих фол кло ра ца КУД-а „Зла ти-
бор“ Ча је ти на.

„Про грам ова кве вр сте се при пре-
ма при лич но ду го за то што се сва-
ке го ди не тру ди мо да  уне се мо не ку 
но ви ну“, ка же Ја го да Је ре мић. „Ове 
го ди не смо же ле ли да кроз пут Све-
тог Са ве и уоп ште кроз по јам све то-
са вља у не ком да на шњем тре нут ку 
по зо ве мо љу де да раз ми шља ју о пра-
вим вред но сти ма, та ко да је це ла на-
ша при ред ба и кон ци пи ра на на то-
ме: исти ни, ми ру, стр пље њу, љу ба ви, 
при ја тељ ству. Оно ме што Све ти Са ва 
је сте про по ве дао у сво ме ра ду, а оно 
што је на ма оста ло је сте да и ми, као 
про свет ни рад ни ци, про но си мо да-
ље ту све то сав ску ми сао“.

И дру ге шко ле ча је тин ске оп-
шти не све ча но су обе ле жи ле овај 
дан.

У ОШ „Са во Јо ва но вић Си ро гој-
но“ у Си ро гој ну у пре пу ној школ-
ској са ли, у ду ху све то са вља, де ца 
су из ве ла при кла дан про грам. 

У про гра му је уче ство вао део 
уче ни ка од пр вог до осмог раз ре-
да, где су де ца при ка за ла жи вот 
Све тог Са ве и ње го ва пу то ва ња. Ди-
рек тор ка шко ле Сне жа на Ми ћо вић 
за хва ли ла се свим го сти ма ко ји су 
сво јим при су ством уве ли ча ли ову 
све ча ност, као и ро ди те љи ма уче-
ни ка осмог раз ре да ко ји су, као до-
ма ћи ни, уче ство ва ли у ор га ни за-
ци ји све ча но сти. 

„Оно че му је Све ти Са ва за сво-
га жи во та нај ви ше стре мио је сте да 
слу жи Бо гу, али је исто та ко свој на-
род по зи вао на слу же ње и на род га 
је упра во во лео због то га што је жи-
вео она ко ка ко је про по ве дао. Лик и 

де ло Све тог Са ве сви ма на ма тре ба 
да бу де узор. Ре кла бих на шим уче-
ни ци ма и на став ни ци ма да он тре-
ба да бу де мо тив и под стрек за да-
ље уче ње, на пре до ва ње,  а оно што 
же лим лич но пред став ни ци ма 
на ше ло кал не са мо у пра ве и при-
вред ни ци ма на шег кра ја је сте да 
им Све ти Са ва по да ри сна ге и мо ћи 
на бу ду ћем пу ту гра ди тељ ста, раз-
во ја и ула га ња у наш крај.“ 

Ме сни све ште ник отац Бо јан Су-
јић оба вио је све ча ни чин осве ће ња 
и ло мље ња слав ског ко ла ча. По во-
дом све ча но сти, ди рек тор пред у зе-
ћа „Си ро гој но ком па ни“ Ра де Љу-
бо је вић је шко ли по кло нио је дан 

ра чу нар ко ји ће умно го ме олак ша-
ти из во ђе ње на ста ве, по себ но при 
уво ђе њу елек трон ског днев ни ка. 

Ди рек тор ка шко ле по себ но се 
за хва ли ла оп шти ни Ча је ти на на 
из дво је ним фи нан сиј ским сред-
стви ма за из ра ду про је ка та ко ји се 
од но се на ре кон струк ци ју ма тич не 
шко ле у Си ро гој ну и из град њу фи-
скул тур не са ле. Све ча но сти је при-
су ство вао пред сед ник оп шти не Ча-
је ти на Ми лан Ста ма то вић, ко ји је 
ре као:

„Као и сва ке го ди не ово је до-
бра при ли ка да се оку пи мо, да да-
мо по др шку .Ов де има пер спек ти ве, 

Са вин дан све ча но обе ле жен  
у на шим шко ла ма

КолажнирециталуОШ„ДимитријеТуцовић”,рачунарзашколууСирогојну,приредба
инаградеушколиуМачкату.–„Овдеимабудућности,надамседаћемоузнове

инвестиције,уздоградњуспортскесалеовдеуСирогојнууспетидаповећамобројдеце
ушколииудечјемвртићу”,рекаоМиланСтаматовићнашколскојславиуСирогојну

... и ОШ „Са во Јо ва но вић Си ро гој но“ у Си ро гој ну

Ло мље ње слав ског ко ла ча у ОШ „Ди ми три је Ту цо вић“ Чајетини...
Фото Никић

Председник оп шти не  
Ча је ти на Ми лан Ста ма то вић 

присуствовао је прослави   
у Си ро гој ну



7ЈАНУАР, 2019. ГОДИНЕДЕШАВАЊА

има бу дућ но сти и на дам се да ће-
мо уз но ве ин ве сти ци је, уз до град-
њу спорт ске са ле ов де у Си ро гој ну  
ус пе ти да за др жи мо мла де љу де, да 
по ве ћа мо број де це у шко ли и у деч-
јем вр ти ћу. То је  шан са,  бу дућ ност 
и пер спек ти ва Ср би је, а на рав но и 
ова ко ма њих сре ди на као што је оп-
шти на Ча је ти на“.

У ОШ „Ми ли во је Бо ро вић“ све ча-
ност обе ле жа ва ња школ ске сла ве je 
ор га ни зо ва на при ред бом у ма тич-
ној шко ли у Мач ка ту  у 11 ча со ва, 
а у из дво је ним оде ље њи ма у Шљи-
во ви ци у 10 ча со ва и  у Кри вој Ре-
ци у под не. Ди рек тор ка шко ле  Ана 
Ри ста но вић је, по здра вља ју ћи при-
сут не, изразилa за до вољ ство што се 
овај дан про сла вља се ћа њем на  лик 
и де ла ве ли ког ми ро твор ца , ду хов-
ног гра ди те ља срп ске цр кве, др жа ве, 
про све те и кул ту ре, све ти те ља и про-
све ти те ља Са ве. За тим је усле ди ло 
ре за ње слав ског ко ла ча ко ји је пре-
се као отац Ми ро слав  Не ђић и при-
год ним ре чи ма по здра вио уче ни ке 
и на став ни ке че сти та ју ћи им сла ву.

На ни воу шко ле и ове го ди не је 
ор га ни зо ван ли ков ни кон курс са 
те мом „Са вин дан“ за уче ни ке ста-
ри јих раз ре да. У ма тич ној шко ли у 
Мач ка ту на гра де су при па ле сле де-
ћим уче ни ци ма :  пр во ме сто  по де-
ли ле су Кри сти на Ма то вић и Ма ри-
ја Зла тић, дру го је осво ји ла Ма ри на 
Ба јић, а тре ће ме сто Са ра Шо па ло-
вић и Ва ња Ду ло вић.

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић
Ми ро слав Ве со вић

Све ча ност обе ле жа ва ња школ ске сла ве у Си ро гој ну...

...Чајетини...

...и Мачкату

Ф
от

о 
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Светосавска академија поводом 
Савиндана одржана је у Дому 

културе у Чајетини, а ове године је 
посвећена јубилеју 800 година од ус
постављања аутокефалности Српске 
православне цркве. Организатор је 
Црквена општина Чајетина и црква 
Светог Архангела Гаврила, уз свесрд
ну помоћ Спортског центра Чајетина 
и Туристичке организације Златибор.

Чајетински храм ће ускоро про
славити 130 година постојања, али 
тек други пут у својој и историји ове 
варошице организује Светосавску 
академију. Жеља и намера организатора је да се овај 
догађај омасови и уђе у бит и срж народа, рекао је је
реј Петар Лазић, старешина цркве Светог Архангела 
Гаврила у Чајетини. 

„Чега ћемо да се сећамо ако ћемо Косово да забо
равимо? Шта ћемо да славимо ако Савиндан нећемо? 
Има ли ишта битније од те две ствари у српском човеку 

и у српској души? Свети Сава је тај који нас је одржао 
све ове векове, а ова година је посебна јер обележава
мо 800 година аутокефалности српске цркве, што по
себно има везе са Светим Савом. Срби када су год били 
на његовом путу лакше су превазилазили све недаће 
којих, нажалост, није било мало“, каже јереј Лазић.

Поздравну беседу у славу Светом Сави је одржао је

реј Ненад Ивановић, старешина хра
ма Светог Преображења Господњег 
на Златибору:

„Свети Сава је наш духовни отац 
који је читав српски народ привео 
Христу, Богу живоме и истинитоме. 
Није Свети Сава заменио Христа, како 
неки неупућени или злонамерни го
воре о њему, већ управо супротно. 
Свети Сава је довршио крштење Срба, 
које је почело у време словенских 
апостола Кирила и Методија, крсти
вши наш језик, нашу ћирилицу и це
локупну српску културу и просвету“.

Чланови црквеног хора „Светог краља Владислава“ 
из Пријепоља извели су свој програм. Поред „Велича
нија Светом Сави“ из духовног програма, могле су се 
чути и  родољубиве песме. Они од 1999. учествују у 
савинданским академијама. А програм је употпуњен 
звуцима гусала, као и наступом фрулаша Марка Џам
басовића. Д. Росић

Светосавска академија у част јубилеја СПЦ

Ф
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Караван „Празника мимозе” 
продефиловао Златибором

Узнакзахвалностизагостопримствоиподршкукараванумимозе,
председникопштинеХерцегНовиСтеванКатићуручиопредседникуопштине

ЧајетинаМилануСтаматовићуплакетујубиларног50.„Празникамимозе”

Хладно фебруарско вече 17. јануара 
на Златибору накратко је загрејала 

игра херцегновских мажорет-
киња, које су у оквиру каравана 50. по реду 

„Празника мимозе” стигле и на Златибор. 
Већ пола века се у Херцег Новом одржава та 
атрактивна манифестација, препуна мири-
са мимозе, даха Медитерана и доброг про-
вода, с тим што се последњих година овај 
приморски догађај уочи одржавања кара-
ваном с дефилеом најављује и на златибор-
ском Краљевом тргу.

Као што је обичај приликом гостовања 
каравана мимозе у другим градовима и 
државама, дефилеу је претходио сусрет 
делегација два града. На том сусрету је 
председник општине Херцег Нови Стеван 
Катић уручио плакету 50. „Празника мимо-
зе „ председнику општине Чајетина Милану 
Стаматовићу. Као знак захвалности за гос-
топримство и подршку каравану мимозе. 
А госте је на свечаном пријему поздравио 
и заменик председника општине Чајетина 
Арсен Ђурић.

 Дани мимозе ове године одржавају се 
у Херцег Новом од 1. фебруара до 22. мар-
та. На свечаном отварању биће уприличен 
концерт једне од најпознатијих музичких 
звезда Балкана Здравка Чолића. Након так-
ве прве фестивалске вечери следи током 
фебруарских и мартовских дана низ атрак-
тивних фешти, концерата, поворки, маскен-
бала, изложби, представљања градова и др-
жава... Т. О. З.

Фото Слободан Јовичић
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Током дефилеа на Краљевом тргу знатижељни турис
ти и мештани Златибора  уживали су у игри, музици 

и фешти које им је овде приредио караван јубиларног 
50. „Празника мимозе”. Опојно је у снежном амбијенту 
овде мирисала мимоза, све је то на најбољи начин наја
вило манифестацију у Херцег Новом.

На простору поред језера заиграле су мажореткиње, 
препознатљиве девојке у црвенобелим костимима. Њи
хову игру пратили су тромбоњери, а окупљене на свој 
начин забављали кловнови и штулаш. Захваљујући ка
равану 50. „Празника мимозе” на Златибору снегом је 
први пут «запловио» барбун – алегоријска кола с круп
ном рибом, која су дело НВО «Машкаре».

Било је занимљиво и весело у овом разиграном де
филеу. Краљев трг је био у знаку цвета мимозе и духа 
карневала, којим су позивани домаћини и туристи да то
ком трајања 50. „Празника мимозе” дођу у Херцег Нови.

Овај занимљиви караван дошао је на Златибор пошто 
је виђен у Бечу, Врбасу, Новом Саду, Зрењанину и Ви
шеграду, а пре отварања „Празника мимозе” стићи ће и 
у Бијељину и Бањалуку. З. В.

Уживање у игри  
и фешти на 

Краљевом тргу 

Фото Слободан Јовичић
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Златиборска ноћ за памћење

П
амтиће се дочек 2019. године на 
Златибору. Најпосећенија планина 
Србије била је препуна гостију, чини 
се никад пунија. Неколико десетина 
хиљада људи из наше и околних др-
жава дошло је на Златибор да овде 
проведе новогодишње празничне 

дане. Напунили су хотеле, апартманске комплексе, 
приватни смештај, издато је готово свих 30.000 
расположивих лежајева. Они што су тражили које 
слободно место, за цену нису питали. Овај турис-
тички центар показао је у те дане зашто је број је-
дан на овим просторима.

Било је весело у свим хотелима и ресторанима, 
а ипак највеселије и најмасовније на Краљевом 
тргу. Хиљаде посетилаца дошло је да види и чује 
естрадну звезду Драгану Мирковић, која је на по-
зорници крај језера, у оквиру богатог новогодишњег 
забавног програма под покровитељством општине 
Чајетина, одржала свој концерт. Ређали су се Дра-
ганини хитови, с њом певала публика, песмом су 
се сви грејали у зимској златиборској ноћи. Прави 
штимунг у поноћ су направили трубачи Ивана Јо-
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вановића, а небо над Златибором обасјано је рас-
кошним ватрометом.

Сјајне програме и обиље специјалитета гостима 
су за Нову годину нудили златиборски хотели. Било 
је ту и најпознатијих извођача, добрих оркестара, 
скупих аранжмана, препуних трпеза. Особље сваког 
хотела радило је тих дана неуморно и сви су поло-
жили важан испит, јер су гости били задовољни. Ми 
смо снимили новогодишњи призор у златиборском 
хотелу „Мона”, где су се запослени заиста потруди-
ли да све буде на високом нивоу.

А даноноћно су били попуњени и ресторани и 
кафићи Златибора. Ту су гости највише тражили 
познате златиборске специјалитете, па се тих дана 
на Златибору дневно продавало око 6.000 комплет 
лепиња, преко 12.000 пљескавица и других јела са 
роштиља, док су пицерије испоручивале око 2.500 
пица дневно. У те дане рекордне посете много посла 
је било и за златиборске таксисте који су бележили 
до 2.500 вожњи дневно, што и није чудно ако се зна 
да је само у новогодишњој ноћи на тргу попијено 
преко 2.000 литара куваног вина и ракије.

 З. В.

Фото Слободан Јовичић
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У Јабланици је, као и претходних 
година, организован традицио-
нални дочек Православне нове 

године испред цркве брвнаре посвеће-
не Покрову Пресвете Богородице.

У предивном зимском амбијенту овде 
су још једну Православну нову годину 
дочекали и мештани и многобројни ту-
ристи. Том приликом  Јабланичани су 
успели да одбране титулу доброг до-
маћина, што се најбоље видело на ли-
цима расположених гостију. 

– Људи воле да дођу, и долазе: из Војво-
дине, Београда, а посебно из Републике 
Српске, јер смо ми  погранично место са 
општином Рудо. А иначе, гости долазе са 
свих страна – рекао је Жарко Божанић, 
члан Туристичкој удружења Јабланица.

На његову причу надовезује се још је-
дан члан ТУ Јабланица Драгиша Словић 
и каже: 

– Ми се овде састанемо, дочекамо 

нашу Српску нову годину, тако да се 
деси једно добро ново дружење. Дођу и 
гости са стране, спреми се закуска, ку-
вани купус и гулаш.

Програм је почео вечерњом службом, 
а одмах потом испред цркве, уз молитву 
свештеника, обављено је паљење бадња-
ка, што је изазвало посебно одушевљење 
код окупљеног народа. 

– Пре свега хоћу да кажем „Мир Бо-
жији, Христос се роди” и са овим поз-
дравом вечерас завршавамо празно-
вање Божића, а такође завршавамо 
једну годину и отпочињемо нову. Овај 
празник за нас у селу је од великог зна-
чаја, што се, такорећи, никада није ни 
прекидао. Славио се, обележавао се, не-
када у мањем броју, а последњих година 
верника је све више, како из села, тако 
и туриста са Златибора – поручио је па-
рох доброселички јереј Јован Стојковић.

А оно чему су се деца највише радова-
ла били су свакако пакетићи које су уз 
пригодну песмицу добијали од Божић 
Бате. Овога пута Божић Бата био је Дра-
ган Спасенић звани Бато Трнавац, који 
није крио задовољство због своје улоге: 
– Ја сам вечерас овде на традиционал-

ном дочеку Православне нове године 
Божић Бата, особа која треба да дочека 
нашу децу, да им подели пакетиће – ре-
као је Спасенић и делио поклоне. Зауз-
врат, свако од деце је отпевало по неку 
песмицу прикладну овом догађају. 

Поред  богатог културно-уметничког 
програма, представе за децу, певача, тру-
бача, богате лутрије и ватромета, гости 
су имали прилику да пробају ловачки 
гулаш, кувани купус, кувано вино и чај. 
Миленко Новаковић Нота и Иван Јова-
нетић су дугогодишњи ловци, а поред 
лова баве се и кулинарством. Већ другу 
годину заредом они за ову прилику спре-
мају ловачки гулаш и свадбарски купус. 
Иван је задужен за гулаш, а Миленко за 
купус. Жарко Јанковић, такође мајстор 
свог заната, био је задужен за чај и кува-
но вино. Спремио је Жарко те вечери по 
100 литара и једног и другог, а било је и 
вруће ракије.

Организатори целе ове манифеста-
ције су Туристичко удружење Јабла-
ница у сарадњи са Туристичком орга-
низацијом Златибор, МЗ Јабланица, 
Спортским центром Чајетина и општи-
ном Чајетина. Мирослав Весовић

Деца певала о Витлејему  
на дочеку у Јабланици

Једна од песама које смо чули од веселе де
чице на овом дочеку у Јабланици билаје и ова:

„Витлејеме славни граде, од Бога oд Бога
највећи си ти од града свакога, свакога.
Јер  у  теби родио се војвода, војвода
Исус драги Давидова порода, порода.
Марија га чиста Дјева породи, породи
и  у јасле она њега положи, положи.
Достојно се она њему поклања, поклања
и весељем свога срца поздравља, поздравља.
Ти си нада превелика свег света, свег света,
Народ тебе од давнина већ чека, већ чека.
Мада лежиш у јаслама на слами, на слами
ти царујеш на небесма над нами, над нами“.

Дочеком код цркве брвнаре 
задовољни и мештани и туристи

УпредивномзимскомамбијентууЈабланицибогатпрограмизакуска
натрадиционалномдочекуПравославненовегодине
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Христос се јави! То је 
поздрав којим се на 
Богојављење поз-

дравља народ тога дана, а у 
нашем крају обележавање 
овог празника започето је 
литургијски у цркви Покрова 
Пресвете Богородице у Јабла-
ници. Након тога извршено је 
велико освећење воде, коју је 
верни народ сипао у флаше 
и носио својим домовима.Та 
вода се пије тога дана, након 
другог дана Часног поста и 
приликом тежих болести.

Богојављење је пливањем 
обележено на реци Црни 
Рзав на Водицама, у при-
суству великог броја мешта-
на, а и туриста који су дошли 
да овом приликом увеличају 
ову светковину. Парох добро-
селички јереј Јован Стојковић 
са свештенством цркве зла-
тиборске извршио је велико 
освећење воде. Ово је већ дру-
га година како се овде орга-
низује ово пливање. 

– Имали смо пливаче из Буд-
ве, Русије, Овчар Бање, из наше 
као и суседних општина – ре-
као је свештеник Јован Стојко-
вић и додао: – Ово пливање 
није такмичарског карактера, 
већ једна верска манифеста-
ција, на којој часни крст не до-
бија најбољи, већ „најслабији“ 
али и најхрабрији.

Ове године крст је добила 
Тамара Турунчић из Ужица 
која има 13 година и први пут 
је наступила на овом пливању. 

– Када смо скочили на 
главу било је на почетку 
хладно – прича Тамара. – На 
пола ми је било мало теже 
да дишем, али сам се брзо 
навикла и кренула да пли-
вам даље. На крају смо сви 
пољубили крст и изашли из 
воде. Овај крст за мене има 
велики значај, поготово што 
су моји корени, са мајчине 
стране, из ових крајева

Председник месне зајед-
нице Доброселица Драгоје 
Марјановић не крије оду-
шевљење, како самом орга-

низацијом тако и посетом 
великог броја гостију. 

– Прошле године дошли 
смо на идеју да организујемо 
пливање за Часни крст. Тада је 
било 16 такмичара, а ове годи-
не већ 32. Желим да се захва-
лим тим храбрим момцима и 
девојкама што су дошли да-
нас и увеличали овај догађај. 
Захваљујем се свим гостима и 
посетиоцима, даће Бог да се 
и догодине видимо на истом 
месту – изјавио је Марјановић.

На крају су засвирали тру-
бачи, заиграло је и коло, а про-

бала се добра кувана ракија и 
кувано вино. Вредни домаћи-
ни припремили су и домаћин-
ску закуску с пршутом, коба-
сицом, разним питама. 

Цео догађај организовао је 
народ доброселички, МЗ До-
броселица, Црквени одбор, 
Спортски центар Чајетина и 
општина Чајетина. Ко није до-
шао ове нек`дође догодине,јер 
ће бити још боље него ове и 
тако све редом, са богојављен-
ским поздравом: „Христос се 
јави! Ваистину се јави!” 

Мирослав Весовић

Крштење је прва света тајна
Празник Богојављење је од великог значаја за сав православ

ни народ, јер тада се Господ Исус Христос крстио на реци Јор
дану. Крштење је света тајна без које не може да се изврши 
ни света тајна исповести, ни света тајна причешћа. Крштење је 
прва света тајна.

Часни крст за Тамару  
у Богојављенском 

пливању на Водицама
УЦрномРзавузабогојављенскикрстпливалоје32такмичара

изнашеисуседнихопштина,каоиизБудве,Русије,ОвчарБање

Тамара Турунчић



14ЈАНУАР, 2019. ГОДИНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Под по кро ви тељ ством 
оп шти не Ча је ти-
на, а у ор га ни за ци ји 

ПД „Зла ти бор ски еко аграр“, 
Удру же ња по љо при вред них 
про из во ђа ча су во ме сна тих 
про из во да зла ти бор ског кра-
ја, ТО Зла ти бор и Спорт ског 
цен тра Ча је ти на, у Мач ка-
ту ће се од 9. до 11. фе бру а-
ра одр жа ти 19. „Пр шу ти ја да”. 
Да тум одр жа ва ња овог сај ма 
по ме рен је за овај тер мин 
због школ ског рас пу ста ка да 
се на Зла ти бо ру оче ку је ве ли-
ки број по се ти ла ца.

На кон кра ћег пре да ха од 
но во го ди шње еуфо ри је, бо-
жић них пра зни ка и сла-
ва, фе бру ар је ме сец у ко ме 
смо по но во спрем ни за по се-
те ма ни фе ста ци ја ма и дру-
штве ним до га ђа ји ма. Је дан 
од та квих је сте и Са јам су во-
ме сна тих про из во да у Мач-
ка ту ко ји ће да ти при ли ку за-
ин те ре со ва ним го сти ма да се 
дру же, де гу сти ра ју ра зно вр-
сне про из во де, а про из во ђа-
чи ма да скло пе но ве по сло ве 
и раз ме не ис ку ства. 

– И ове го ди не на „Пр шу ти-
ја ди” има мо го сте из Ита ли је, 
Хр ват ске и Фран цу ске та ко да 
ће сви по се ти о ци има ти при-
ли ку да про ба ју не са мо оно 
што су до ма ћи ни из Зла ти-
бор ског окру га при пре ми ли, 
већ и ин тер на ци о нал ну хра-

ну, пре све га се ми сли на су-
во ме сна те про из во де из ове 
три зе мље – на по ми ње ди-
рек тор ПД „Зла ти бор ски еко 
аграр“ Вла ди мир Бо јо вић.

Из Хр ват ске ће до ћи Ис тра-
ни, из Ита ли је се оче ку ју про-
из во ђа чи из Пар ме, док ће из 
Фран цу ске би ти за сту пље ни 
про из во ђа чи из ви ше ре ги-
ја. По ред су во ме сна тих про-
из во да они ће до не ти и тра-
ди ци о нал не си ре ве и ви на 
ка ко би упот пу ни ли це ло ку-
пан до жи вљај при де гу ста-

ци ји хра не свог кра ја. Што се 
ти че на ших по љо при вред ни-
ка, на сај му ће се ове го ди не 
по ја ви ти 18 про из во ђа ча ко-
ји ће по ну ди ти, као и обич но, 
ра зно вр стан асор ти ман. 

– Од су во ме сна тих про-
из во да има мо ов чи ју сте љу, 
го ве ђу ко ба си цу и пр шу ту, 
свињ ске пе че ни це, сла ни-
ну и чвар ке. То је већ озбиљ-
на па ле та про из во да и на ши 
про из во ђа чи се тру де да у 
сва ком од тих про из во да по-
стиг ну нај бо ље ре зул та те, да 

се из дво је ква ли те том. Они су 
пре све га фо ку си ра ни на то, 
а евен ту ал но ће не ко од њих 
(при том ми слим на оне ко ји 
се ба ве про да јом у тр жни ца-
ма у град ским цен три ма) у 
сво ју по ну ду укљу чи ти сир и 
кај мак из сво јих до ма ћин ста-
ва – ка же Бо јо вић.

И ове го ди не „Пр шу ти ја да” 
ће би ти пра ће на кул тур но-
за бав ним про гра мом у ко ји 
ће би ти укљу че ни фол клор-
ни ан сам бли, тру бач ки ор ке-
стар, као и уче ни ци ра зних 
сек ци ја ча је тин ских основ-
них шко ла, а по себ но шко ле 
из Мач ка та.  

Мир ја на Ран ко вић 
Лу ко вић

На 19. „Пр шу ти ја ди” до ма ћи 
и стра ни де ли ка те си

УМачкатунасајмуод9.до11.фебруаранајбољупршуту,кобасицу,сланину,
стељуизлаже18нашихдомаћина,асвојепроизводепредстављају

игостиизИталије,ФранцускеиХрватске

И ове го ди не „Пр шу ти ја да”  
ће би ти пра ће на  

кул тур но-за бав ним про гра мом
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Кад терапија не помаже јавити се лекару
Служба Хитне помоћи Дома здравља 

Чајетина током јануара обављала је 
знатно више интервенција него што је 
уобичајено за ово доба године. Пацијен-
ти су се најчешће јављали због респи-
раторних инфекција, упале плућа, али 
и повреда услед падова. Према речима 
докторке Мире Вујовић, дешавало се да 
у преподневним сатима прегледају око 
40 пацијената са респраторним инфек-
цијама. Са овим проблемима углавном 
се сусрећу старије особе које имају неко 
хронично обољење,  на које се често на-
довезују бактеријске суперинфекције.

„Повећава се број упала плућа, где 
могу настати тешке компликације због 
којих пацијенти често морају бити хос-
питализовани у ужичкој болници. Од 
пацијената који се јављају у Хитну по-
моћ  95 одсто је са тим тегобама“, каже 
докторка Вујовић.

Из Хитне службе упућују савет па-
цијентима да не журе са посетом ле-
кару већ да покушају да респираторне 

инфекције излече одговарајућом симп-
томатском терапијом.

„Када та терапија не помаже треба се 
јавити лекару. Тада се препоручује ми-
ровање и узимање што више течности, 
антипиретика (лекова за снижавање те-
лесне температуре). Уколико после тога 
не буде побољшања јавити се у хитну 
медицинску помоћ или изабраном ле-
кару како би се одрадила додатна дијаг-
ностика“, истиче Мира Вујовић и додаје 
да се због појаве поледице пацијенти 
често јављају због повреда које су наста-
ле услед падова, претежно у поподнев-
ним часовима.То су углавном уганућа 
без већих фрактура и повреда.

Служба хитне помоћи Дома здравља 
Чајетина због повећаног обима посла 
принуђена је да на терен излази по реду 
хитности, па стога моле грађане за раз-
умевање. Д. Росић

„Зла ти бор ски еко аграр“ је 
то ком но во го ди шњих пра зни-
ка за по чео про мо ци ју мле ка-
ре „На ша Злат ка“ у ма ло про-
дај ним објек ти ма у ко ји ма 
се вр ши про да ја „Злат ки них“  
про из во да. Сви куп ци ко ји су 
у том пе ри о ду ку пи ли не ки од 
млеч них про из во да кри во реч-
ке мле ка ре до би ли су и јед ну 
од три ура ђе не бо јан ке о аван-
ту ра ма Злат ке, кра ви це ко ја је 
ујед но ма ско та мле ка ре. Ово је 
са мо је дан ко рак у ни зу пла ни-
ра них ак тив но сти про мо тив не 
кам па ње о „На шој Злат ки“.

За хва љу ју ћи за ни мљи вим 
тек сто ви ма уче ни ца Са ре Ко-
јо вић, Еми ли је Сре до је вић и 
На та ли је Лон чар из шко ла из 
Мач ка та и Ча је ти не, илу стра-
тор ка Го ра на Бе лић на пра ви-
ла је вр ло за ни мљи ве бо јан ке 
ко је су по ста ле део про мо тив-

ног ма те ри ја ла у ре клам ној 
кам па њи „Еко агра ра” за мле-
ка ру у Кри вој Ре ци. Аван ту ре 
кра ви це Злат ке , ко ја је, ка ко су 
је де ца опи са ла – по нос се ла, 

за ни мљи ве су и од ра сли ма па 
су ре ак ци је вр ло по зи тив не на 
овај гест да се уз је дан од млеч-
них про из во да мле ка ре у Кри-
вој Ре ци да ру је и сли ков ни ца.

„Ми ће мо на ста ви ти са овом 

кам па њом и у на ред ним ме се-
ци ма и то ком го ди не. Мо рам 
при том на по ме ну ти да при-
пре ма мо и број на из не на ђе ња 
овог ти па као и не што ино ва тив-

ни ја и за ни мљи ви ја, све у ци љу 
про мо ви са ња не са мо мле ка ре 
већ на ших ло кал них тра ди ци о-
нал них про из во да на ко ји ма су 
на ши пре ци од га ја ли сво ју де-
цу. Оно што је на ма за и ста циљ 

је сте про мо ци ја си ра и кај ма ка 
као до брог на чи на ис хра не , а 
не за ме на као што су не ке дру ге 
пре ра ђе ви не ко је но си мо дер но 
до ба“, ис та као је  Вла ди мир Бо јо-
вић,  ди рек тор При вред ног дру-
штва „Зла ти бор ски еко аграр“.

Од ра сли су свој суд о про-
из во ди ма кри во реч ке мле ка-
ре да ли по тра жњом за ње ним 
про из во ди ма ко ја је ви ше не-
го за до во ља ва ју ћа, а ка ко ка-
же Бо јо вић, оно што је још био 
циљ је сте да су „Злат ки ни” про-
из во ди, за хва љу ју ћи сли ков ни-
ца ма, при бли же ни и нај мла-
ђи ма те да ће их, уко ли ко ни су 
би ли љу би те љи си ра и кај ма-
ка, ма ли ша ни ба рем про ба ти и 
мо жда за во ле ти. О да љој кам-
па њи, на по ми ње ди рек тор „Еко 
агра ра”, би ће ви ше го во ра у до-
глед но вре ме. 

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

Др Мира Вујовић

Ђач ке бо јан ке  
уз про из во де  

„На ше Злат ке” 
„Циљнамјепромоцијасираикајмакакаодоброг
начинаисхране“,кажедиректор„Златиборског

екоаграра”ВладимирБојовић
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Неговатељице стижу  
до старих и кад завеје

„Овојенештонепроцењивоштојенекоодредиоиштоменидолазеоведевојке.
Слушају,свеживораде,чисте…Једвачекамдаихвидим!“,

причаостарелаКосараВарагићизселаРудине

За Службу за помоћ у 
кући за стара лица, 
која свакодневно оби-

лази становнике у најудаље-
нијим златиборским селима, 
нема препрека, па чак ни у 
зимским условима када се до 
њих тешко долази. Теренске 
посете организоване су у че-
тири групе које дневно обиђу 
од 20 до 25 домаћинстава, а 
седмично остваре готово 100 
посета.

За осамдесетдвогодишњу 
Косару Варагић из села Руди-
не долазак неговатељица је, 
како сама истиче, од непро-
цењиве вредности. Она већ 
годинама живи сама, слабо 
је покретна, па је због тога 
посећују три пута седмично.

„Ово мени много значи, по-
готово што немам деце, муж 
ми је умро… Ово је нешто не-
процењиво што је неко одре-
дио и што мени долазе ове 
девојке. Не да су добре, него 
су много добре! Слушају, све 
живо раде, чисте… Ја једва 
чекам кад ће тај дан доћи да 
причамо, да се насмејемо.Јед-
ва чекам да их видим!“, при-
ча  Косара Варагић.

За 77 корисника  
11 неговатељица

Пружалац услуге социјал-
не заштите „Помоћ у кући 
за старе“ општине Чајетина 
је Удружење грађана „Зла-
тиборски круг“. Ова служба, 
која постоји од 2014.године, 

запошљава 13 радника: 11 
неговатељица, једног коор-
динатора и  једног стручног 
радника. Број корисника ва-
рира, а тренутно их има 77. 
Код већине се иде једном сед-
мично, док се код неких иде и 
више пута недељно, чак и пет 
пута, односно свакога дана.

„Наши корисници су углав-
ном остарела и болесна лица 
која нису у стању да само-
стално функционишу у ок-
виру домаћинства и помоћ 
им је неопходна.Што се тиче 
описа посла и услуга које се 
пружају на терену, код сваког 
корисника је то индивидуал-
но и зависи од њихових по-
треба и општег стања у коме 
се налазе.То укључује одржа-

вање личне хигијене и хи-
гијене стамбеног простора, 
допремање и набавку леко-
ва, подизање редовне тера-
пије, заказивање лекарских 
прегледа, припрему оброка, 
уношење дрва, ложење ватре, 
али и помоћ у набавци огре-
ва“, каже Милица Мијаило-
вић, стручни радник.

И ватрогасци прискачу  
у помоћ

Услови рада запослених у 
овој служби током зиме су 
отежани због великог снега и 
неприступачног терена. Али 
године искуства су иза њих, 
па успевају да се снађу у сва-
кој ситуацији.

„Кад су баш лоши времен-
ски услови ми поставимо 
приоритете, па људе који за-
висе од нас обилазимо чак и 
пешке. Пешачимо, снађемо 
се… Понекад се деси да до не-
ког не можемо да дођемо, али 
то су људи који су покретни, 
које смо претходно обезбе-
дили. Дешавало се да нам и 
ватрогасци помажу када ос-
танемо завејани. У суштини, 
имамо аута довољно, имамо 
зимску опрему и некако се 
већ снађемо. Све ове године 
смо наш посао обављали, то 
је битно. Јесте тешко, али се 
уради“,  истиче Милена Ма-
рић, неговатељица.

Пре зиме корисници буду 
снабдевени са више хране, 
лекова и других неопходних 
намирница. Обилазак старих 
обухвата бројне обавезе, међу-
тим њима највише значи раз-
говор, лепа реч и дружење. То 
неговатељице добро знају, па 
се због тога труде да свака по-
сета протекне у доброј атмос-
фери, истичући да овај посао 
првенствено мора да се ради 
из љубави. Драгана Росић

Старима највише значи разговор, лепа реч и дружење
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Концерт за незаборав 
на препуном Краље-
вом тргу приредила 

је у новогодишњој ноћи по-
зната фолк певачица Дра-
гана Мирковић.  Песмом 
подсетила на своје најблис-
тавије тренутке, хиљадама 
окупљених на Златибору 
улепшала најлуђу ноћ.

Драгана је већ 34 године 
у самом врху естраде. Ис-
тиче да све што је у својој 
каријери постигла дугује 
искључиво гласу, таленту, 
добрим песмама , профе-
сионалном односу према 
послу и љубави према му-
зици и публици. 

Са само 15 година сни-
мила је прву плочу („Имам 
дечка немирног”), а потом 
и мноштво свуда слушаних 
албума. Памте се њени хи-
тови, високи тиражи, ве-
лике турнеје. Њени био-
графи пишу да је Драгана 
Мирковић најнаграђива-
нија певачица свих време-
на код нас, о чему сведочи 
више од 40 позлаћених ста-
туа које је добила за пева-
чицу године, најпродава-
нију плочу, хит године… 
За Драгану кажу да је по-
стала миљеница публи-
ке јер је поштена и према 
себи и према другима, не-
наметљива и скромна, али 
упорна и вредна. 

С човеком свог живота, 
супругом Тонијем Бије-
лићем, Драгана живи у 
Бечу, имају сина Марка и 
ћерку Мануелу. Драгана 
ужива у улози супруге и 
мајке, признајући да ника-
да у животу није била срећ-
нија и остваренија.

А срећу јој је, не крије, 
причинио и новогодишњи 
боравак на Златибору. 

– Златибор доживљавам 

као једну од топ дестина-
ција невезано за годишње 
доба. Овде ме првенстве-
но привлачи природа, до-
маћа храна и све атракције 
које ова планина поседу-
је – рекла нам је Драгана, 
додајући да на Златибору 
воли хотеле, с тим што јој 
је ипак у сећању остао бо-
равак у једној од дивних 
кућица.

Овде, каже, до сада није 

била са породицом, осим 
са супругом пар дана око 
концерта. Али, планира да 
и деци покаже лепоте Зла-
тибора. 

– Овај новогодишњи кон-
церт је нешто што ћу сигур-
но памтити, јер је био први 
у каријери као такав, јер је 
било пуно дивне публике 
која ме је усрећила те ве-
чери, јер смо дуго певали 
и веселили се заједно и јер 

су ми направили концерт 
за памћење.

На наше питање како је 
овде дочекана одговара 
само уз речи хвале: 

– Људи на Златибору су 
гостопримљиви, домаћини 
који знају како угодити по-
сетиоцима. Носим прелепе 
успомене са прелепог Зла-
тибора – изјавила је Драга-
на Мирковић за „Златибор-
ске вести”. М. Ј. 

Драгана Мирковић: 
Прелепе успомене  

са прелепог Златибора
„Златибор доживљавам 

као једну од топ 
дестинација невезано за 

годишње доба. Овде ме 
првенствено привлачи 
природа, домаћа храна 
и све атракције које ова 

планина поседује”
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Златиборско село Љубиш 
које се налази између 
врхова Муртенице, Бор-

ковца и Јасенова, добро позна-
то по својим природним ле-
потама, често походе туристи 
из свих крајева наше земље и 
иностранства. У самом центру 
села налази се угоститељски 
објекат породице Пећинар, 
створен за оне који желе да 
уживају у прелепом амбијен-
ту, али и пробају нека од тра-
диционалних јела. 

Ванвременском лепотом 
одише сваки комад намештаја, 
свака слика која краси зидове 
и чува успомене на претке, за-
четнике породичне лозе и пос-

Трагајући за причама о познатим и занимљивим 
златиборским кафанама, да отворимо ову стал-
ну рубрику, отишли смо у Љубиш, у свима знану 
кафану породице Пећинар. Дочекао нас је преду-
сретљиви власник Бобан Пећинар и представио 
традицију тог угоститељског објекта. Али жи-
вот зна да буде непредвидив, а пролазност пребр-

за – наш саговорник Бобан изненада је преминуо, 
не дочекавши да види овај напис у њему драгим 
„Златиборским вестима”. Уз искрену жалост за 
овим цењеним човеком и значајним ствараоцем 
нашег краја, ми смо, уз сагласност Бобанове по-
родице, одлучили да ипак објавимо овај разговор с 
њим. Последњи интервју Бобана Пећинара. 

Традиција гостопримства 
породице Пећинар

УпознатојкафаниуЉубишупитуипројусауживањемјелиЗдравкоЧолић,
ЛепаБрена,ВладимирПетровићПижонимногидруги

Бобан  
Пећинар
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ла којим се породица и данас 
бави.

„Ја припадам шестој генера-
цији која држи угоститељски 
објекат у селу. То са поносом ка-
жем сваком госту који дође, јер 
то није мала ствар. Треба држа-
ти до тога“, причу започиње Бо-
бан Пећинар,па наставља:

„Презадовољни смо клијенте-
лом која долази. То су људи који 
су жељни домаћих производа:  
проје, пите, кромпирића, оно што 
је нама у селу дојадило цео жи-
вот. Мислим да је велика грешка 
туристичких радника што гости-
ма нуде роштиљ, пице, бифтеке, 
италијанске ђаконије. Када гости 
дођу на планину они хоће нешто 
исконско, народно и квалитетно 
да поједу. Доказ за моју причу је 
наш објекат који је јесенас почео 
да ради на Златибору – кафана 
„Љубиш“, која је по ентеријеру 
слична овој у селу, а храна је пот-
пуно иста као у Љубишу. Гостима 
треба понудити здраву храну, ону 
која се једе у тој средини“.

Рибњак калифорнијске 
пастрмке

Преко пута ресторана нала-
зи се сеоска кафаница, кутак за 
мештане којима је то дом кул-
туре, библиотека, место где се 
свађају и мире. За њих су цене 
симболичне. Оно по чему се 
овај угоститељски објекат до-
датно издваја јесте рибњак који 
се налази иза ресторана, где се 
са посебном пажњом гаји ка-
лифорнијска пастрмка. Гости 
имају могућност да уз кратак 
обилазак сазнају више о начи-
ну производње рибе и икре, а 
самим тим и да виде шта је то 
што једу, а то, како Бобан каже, 
много значи гостима. 

„Нема залеђене рибе, оне којој 
је прошао рок или рибе лошијег 
квалитета. На годишњем нивоу 
се произведе од 15 до 20 тона 
конзумне рибе. То није нека ве-
лика производња, али је за поро-
дицу која живи на селу довољно 
да може лепо и квалитетно да 
живи и да школује децу“.

Поред шаренолике и укусне 
гастрономске понуде као и пре-
лепе околине, оно без чега ова 
слика понуде не би била потпу-
на је огромна и душевна љубаз-
ност домаћина.

„Гости који долазе са стране 
неће се вратити ако не осете то-

плину овога дома, ако немају 
осећај као да су у својој кући. 
Мислим да смо моја породица 
и ја у томе успели,јер добар део 
гостију се враћа. То је клијенте-
ла која је знатно више путова-
ла од моје породице, међу који-
ма су гости из Београда, Новог 
Сада, Панчева, Суботице...По-
знате личности: Здравко Чолић, 
Лепа Брена, Владимир Петро-
вић Пижон и мноштво других 
који се хране по ексклузивним 
ресторанима, а ми успевамо 
да их задовољимо са питом и 
пројом“, каже Пећинар.

Угоститељски објекат нуди 

смештај за укупно 15 особа у 
лепо уређеним собама са купа-
тилима, смештеним на спрату 
изнад ресторана, са погледом 
на рибњак и идилично природ-
но окружење.

Eтно поставака  
ручних радова

Пажњу им привлачи етно 
поставака ручних радова, ста-
рих алата и реквизита из овог 
краја. Ентеријер кафане краси 
врло битан породични доку-
мент „Лично кафанско право” из 
1924. године Бобановог праде-
де Мијаила и одликовање Петра 

II Карађорђевића деде Милоша 
као напредног пољопривред-
ника златиборског краја. Своје 
место заузеле су фотографије 
академика Миладина Пећина-
ра, завичајног песника Љуби-
воја Ршумовића, ђенерала Кр-
сте Смиљанића... 

Али то није све. Бобан нам 
са поносом представља родо-
слов породице Пећинар, ауто-
ра  Пера Пећинара, у коме је об-
рађена мушка и женска линија.

„Ово је озбиљно капитално 
дело. Много је битно да ова деца 
и млађа поколења знају ко је 
коме род, одакле су и којој поро-
дици припадају“, каже Пећинар.

Испраћајући нас, захваљује 
што смо, како каже, „залутали 
у ову недођију“, село које дели 
судбину свих српских сеоских 
простора која чиле и пропадају. 
Ипак посао којим се породи-
ца Пећинар бави улива трачак 
наде да се, уз поштовање тради-
ције и љубав према завичају, и 
на селу може лепо живети. 

Драгана Росић

Клијентела која долази жељна је 
домаћих производа: проје, пите, 

кромпирића. Мислим да је велика 
грешка туристичких радника што 

гостима нуде роштиљ, пице, бифтеке. 
Када гости дођу на планину они 
хоће нешто исконско, народно и 

квалитетно да поједу”,  
рекао нам је Бобан Пећинар
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Прва сијалица на Зла-
тибору засветлела је 
1916. године када су 

аустријске окупационе сна-
ге подигле малу централу за 
угаљ за осветљавање хотела 
на Краљевој Води. Године 
1929. купљена је динамо ма-
шина која је давала светло за 
хотел више језера и две виле. 
Три године касније, купљен 
је и дизел мотор који је да-
вао струју.

Према податку послатом 
Државној статистици, годи-
не 1930. хотел са депандан-
сом на Краљевој Води имао 
је  електрично и петролејско 
осветљење. Хотел је има 
осам соба са два кревета и 
четири собе са више кревета 
као и ресторан. Није регис-
тровано колико просторија је 
имало електрично, а колико 
петролејско осветљење. Да 
је у то време бановски хотел 
на Краљевој Води био једина 
јавна зграда у срезу са елек-
тричним осветљењем, и то 
само у вечерњим сатима док 
је трајала туристичка сезона, 
потврђује писмо среског на-

челника Прокопија Васиље-
вића упућено Краљевској 
бановској управи у Сарајеву 
(на слици).

Када је крајем 1936. годи-
не у ваздушној бањи Краље-
ва Вода реконструисана 
електрична централа, са уг-
радњом новог јачег дизел мо-
тора, Друштво за унапређење 

туризма „Златибор“ покре-
нуло је акцију изградње да-
лековода високог напона до 
Чајетине. Замисао је била да 
варошица добије ноћно ос-
ветљење слично оном које је 
у Ужицу функционисало од 
почетка века. Бановска уп-
рава из Сарајева изашла је у 
сусрет жељи Златибораца и 
за радове одобрила 160.000 
динара, с тим да грађани 

обезбеде 56 дрвених стубо-
ва и ископају рупе за њихо-
во постављање. Да је у лето 
1937. године посао био у пу-
ном јеку сазнајемо из дописа 
Начелства Златиборског сре-
за које се обратило пошти са 
захтевом да се електро-ли-
нија постави на телефонске 
бандере на потезима где су 

мреже испројектоване пара-
лелно. 

У јесен 1937. године, док су 
петролејке осветљавале ма-
лобројне варошке домове, 
Чајетина је добила уличну 
електричну расвету. 

Бановска управа је  по-
стројење на Златибору и одр-
жавање електромреже усту-
пила Ткачкој радионици из 
Ужица која је била власник 

ужчке хидроцентрале „Под 
градом“. На томе се није ста-
ло, у мају 1939. године дого-
ворена је изградња далеко-
вода Ужице – Чајетина, за 
давање електричне енергије 
свим местима на траси. 

Пројекат, који је урадио 
инжењер Миленко Стани-
шић из Ужица, завршен је 1. 

септембра 1939. године. По-
што су стигле неопходне са-
гласности, Бановска управа 
је 20. новембра обавести-
ла да се „технички елаборат 
пројектованог далековода 
може разгледати у канцела-
ријама среских начелстава у 
Ужицу и Чајетини“. Траса да-
лековода дугог 17.770 мета-
ра пролазила је кроз општи-
не Ужице, Љубање, Качер 

Пројекат „Златибо-
ром широм – прилози 
за историју Златибо-
ра и Златибораца прве 
половине XX века” 
подржан је на конкурсу 
за медијске садржаје 
општине Чајетина.

Петролејке у кућама, 
електрична расвета  
на улицама Чајетине

ТридесетихгодинаухотелунаЗлатиборуелектричнесијалицесусветлелесамоувече,
итодокјетрајалатуристичкасезона

Хотел са депандансом на Краљевој Води 1930. године  
имао је електрично и петролејско осветљење. Хотел је имаo 

осам соба са два кревета и четири собе са више кревета  
као и ресторан. У то време овај објекат био је  једина јавна 

зграда у срезу са електричним осветљењем
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и Чајетина. Из дописа На-
челства Среза златиборског, 
упућеног управи општине 
Чајетина, сазнајемо да је у 
овој општини траса далеко-
вода прелазила преко имања 
Велимира и Ивана Ђекића, 
Рада и Милована Кнежевића, 
Драшка Јевремовића и Јова-
на Станића.

Док се пројекат радио цене 
материјала су порасле, на-
стале су несташице, али је до 
краја 1939. године  сав мате-
ријал испоручен од фирме 
„Шкода“.

Радови на далеководу по-
чели су  у пролеће 1940. го-
дине, до јула стубови су по-

стављени до Чајетине, крајем 
августа далековод је био за-
вршен, а комисијски пре-
гледан 9. септембра. Иако је 
комисија имала одређених 
примедби, одобрење за упо-
требу је одмах  издато, а у фе-
бруару 1941. године конста-
товано је да су све примедбе 
извршене у прописаним ро-
ковима. 

Тако је Чајетина струју до-
била пред почетак Другог 
светског рата на простору 
Југославије. То је условило да 
електрификацији Златибора 
замах добије тек шездестих 
година прошлог века. 

 З. Ж.

И док је крајем тридесетих година 20. 
века варошица Чајетина обезбеђива

ла електричну енергију за јавну расвету, а 
затим за потребе јавних установа и богатих 
појединаца, златиборска села још дуго ће 
чекати да петролејке замене сијалицама.

Када је већ било извесно да је неизбе
жан нови светски рат, Краљевина Југо
славија почела је да сагледава стање и 
потребе становништва у основним пот
репштинама. Између осталог, у априлу 
1939. године Управа државних монопо
лаОдељење за течна горива расписом је 
обавезало среска начелства да прикупе по
датке о потрошњи течних горива. „Ови по
даци служиће као мерило за достављање 
течног горива у мобилном и ратном стању 
и за његово издавање потрошачима“, стаја
ло је у допису Управе.

Начелство Златиборског среза тражене 
податке проследило је Београду после два 
месеца. 

У извештају, са потписом начелника Ми
хаила Симића, констатује се да „на терито
рији среза нема индустријских предузећа 
са потрошњом течних горива на погон“. 
Индустријским предузећем не сматра се 
електрична централа на Краљевој Води за 
коју је уписано да годишње потроши 14 
тона сирове нафте. Ак. Филиповић, члан 
управе креманске општине, обавештава 
да „две парне стругаре Веселина Мила
новића и Љубинка Ђурђића, које раде по
моћу ватре, воде и паре, троше око 1.000 

кг. машинског мазива и око 1.000 кг. ци
линдерског мазива“. За парне стругаре Ку
зељевићОбрадовић, Радомира Поповића 
и Миленка Кузељевића у Белој Реци „погон 
гатера не врши се течним горивима“, али 
су за осветљење трошиле од 50 до 80 ки
лограма петролеја.

Регистрован је само један аутомобил, 
власништво индустријалца Гвоздена По
повића из Мокре Горе, који је 1938. годи
не потрошио 412 килограма бензина. 

Преостали подаци односе се на потро
шњу петролеја за осветљавање кућа, ка
фана, школа, задруга, жандармеријских 
станица у 16 општина Златиборског среза. 

Председници општина су различито про
цењивали колико се „петролеума“ потро
ши по домаћинству. Добросав Радовић, 
председник општине Шљивовица, уписао 
је сваком од 298 домаћинстава по два ки
лограма, док су општински часници Сиро
гојна, Мокре Горе и Јабланице по домаћин
ству уписивали чак 15 килограма петролеја 
годишње. Регистрована су поједина, свака
ко богатија домаћинства са великом пот
рошњом петролеја: у Шљивовици Милану 
Вујиновићу уписана је потрошња 200 ки
лограма, дупло мање Бранку Томоњићу, 
док у Сирогојну домаћинство Благоја Бла
гојевића троши 40, а домаћинства Благоја 
Аћимовића и Аксентија Пековића по 30 ки
лограма...

Наравно, највећи потрошачи петролеја 
били су угоститељски објекти. Евиденти
рано је 18 кафана/механа/гостионица у 
срезу. Највећа потрошња петролеја упи
сана је за три кафане у Рожанству (уку
пно 800 кг), кафани Која Пишчевића у 
Семегњеву 80, а по 50 килограма јабланич
ким механџијама Новаку Радовићу, Јова
ну М. Јездовићу, ортацима Љубојевић/Бо
жанић, те негбинским крчмарима Милану 
Гојгићу и Василију Шуњеварићу. 

Извештај је допуњен збирном табелом 
из које се види да су годишње потребе за 
петролејом за око 13.100 домаћинстава и 
око 70 јавних објеката и установа у Злати
борском срезу процењене на 78.478 кило
грама. З. Ж.

За осветљење Златиборци трошили  
око 78 тона петролеја

Једини аутомобил у срезу, власништво индустријалца Гвоздена Поповића из Мокре Горе, 
1938. године потрошио 412 килограма бензина
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Пи ше: Ми ли сав Р. Ђе нић

По чет ком но вем бра 1941. 
го ди не из за пад не Ср би-
је у Ужи це je до ве де но 

не ко ли ко сто ти на за ро бље них 
не мач ких вој ни ка, о ко ји ма др 
Вен це слав Гли шић пи ше: Од око 
350 за ро бље них Не ма ца ко је су 
пар ти за ни и чет ни ци за јед но 
спро ве ли у Ужи це, по ло ви ну су 
за ро би ли чет ни ци. Пот пу ков-
ни ку Ве се ли ну Ми си ти пре да-
ло се 93 у Ло зни ци, а по руч ни-
ку Звон ку Вуч ко ви ћу пре ко 70 у 
Гор њем Ми ла нов цу. По чет ком 
сеп тем бра, при ли ком бор бе код 
Круп ња, из ве стан број за ро би ли 
су Вла да Зе че вић и Рат ко Мар-
ти но вић, са мо стал ни чет ни ци, 
у то вре ме не за ви сни од Дра же 
Ми ха и ло ви ћа. Пре ма то ме, за-
ро бље ни не мач ки вој ни ци за-
јед нич ко су де ло оба по кре та.

Нем ци су сме ште ни у учи о-
ни це ужич ке гим на зи је, а обез-
бе ђи ва ла их је по сад на че та, од 
око 40 бо ра ца, под ко ман дом Ср-
ба Ог ња но ви ћа. Они су сва ко-
днев но оба вља ли раз не по сло ве 
по гра ду и у пар ти зан ској бол-
ни ци у Се вој ну, али су се по себ-
но ис та кли при ли ком екс пло-
зи је у тре зо ри ма На род не бан ке 
ка да су без стра ха ула зи ли у ту-
не ле и из вла чи ли ра ње не рад-
ни ке. Ми лош Гор дић, је дан од 
при пад ни ка по сад не че те ко ји 
је чи та во вре ме про вео у обез бе-
ђе њу за ро бље ни ка, го во ри о њи-
хо вој да љој суд би ни: 

„Уве че 28. но вем бра, у вре ме 
док je Рад нич ки ба та љон у стро-
ју че као на ред бу да кре не на 
Ка ди ња чу, пред ужич ком гим-
на зи јом на ла зи ло се 319 за ро-
бље них Не ма ца, ко је је тре ба ло 
ева ку и са ти на Зла ти бор. У на-
ше ода је ушао је ви со ки пар ти-
зан ски ру ко во ди лац и упо зо-
рио нас: 

– Дру го ви, ве че рас кре ће мо 
из Ужи ца. Од ла зи мо у шу му, па 
је по треб но да се до бро уто пли-
те. Ко има не ка об у че два оде-
ла. По не си те и сву хра ну што 
има те. 

По што је ко ман дир Ср ба Ог-
ња но вић до био по треб не ин-
струк ци је од Сло бо да на Пе не зи-
ћа, ко ло на за ро бље ни ка кре ну ла 
је пре ма же ле знич кој ста ни ци. 
На бр зи ну смо се укр ца ли у фур-
го не и око 20 са ти кре ну ли пре-
ма Ви ше гра ду. Спо ро смо пу то-
ва ли, ком по зи ци ја се мо ра ла 
не ко ли ко пу та за у ста вља ти на 
отво ре ној пру зи, јер је ло ко мо-
ти ви не до ста ја ла па ра. У 23 ча са 
воз уђе у јед ну ста ни цу и ста де, 
убр зо сти же на ред ба да се вр ши 
ис кр ца ва ње.

 – Ко ја је то ста ни ца? 
– Крем на – од го во ри не ко.
Нем ци су ве о ма ди сци пли но-

ва ни, од мах из вр ша ва ју сва на-
ре ђе ња, бр зо из ла зе из ва го на и 
по стро ја ва ју се у двој не ре до ве, 
ка же Гор дић.

Колона се кретала  
веома споро 

У основ ној шко ли, где је не-
што ра ни је био сме штен из ве-
стан број ра ње ни ка до пре мље-
них из се вој нич ке бол ни це, 
не мач ки за ро бље ни ци су про-
ве ли две но ћи, а по том кре ну-
ли пре ма Се мег ње ву. Гор дић на-
ста вља сво је ка зи ва ње:

„Пре ко го лих зла ти бор ских 
бр да и до ли на, за тим кроз гу-
сте шу ме и ка њо не, ко ло на се 
кре та ла ве о ма спо ро. Стал но је 
не ко за стај ки вао, да узме штап 
или мот ку ка ко би се при по-
ма гао при хо ду или је по пра-
вљао обу ћу. Нем ци су на но га-
ма има ли клом пе, ци пе ле са 
др ве ним ђо ном, ко је се ни су 
пре ви ја ле.

У њи ма су се те шко кре та ли 
и ве ћи на је до би ла ра не на но-
га ма. Осим то га и њи хо во пси-
хич ко ста ње је би ло ве о ма ло-
ше. Њих бри не што су од ма кли 
да ле ко од гра да, што их во ди мо 
кроз бес пу ћа и кли су ре и што 
зи ма по ста је све не сно сни ја. 
Сви ти љу ди, ста ро сти пре ко 30 
го ди на, би ли су де при ми ра ни 
и уту че ни, по је дин ци ни су мо-
гли да при кри ју су зе. Пре во ди-
лац Слав ко Ву ло вић обра ти се 
јед ном: 

– За што пла чеш? 
– Во ди те нас у ур ви не да нас 

стре ља те. Ми ни смо ни шта кри-
ви. „Хи тлер ист шај зе! Хи тлер 
ист швајн! Хи тлер ист лумп!” 
(„Хи тлер је гов но, Хи тлер је сви-
ња, Хи тлер је ло пу жа”). 

Ва ди ли су фо то гра фи је сво-

јих же на и де це и кроз су зе мо-
ли ли да их не стре ља мо. По сле 
тан та ло вих му ка, пре мо ре ни и 
из глад не ли љу ди ка сно у ноћ 
30. но вем бра сти гли су у Гор њу 
Ја бла ни цу и сме ште ни у згра ду 
основ не шко ле”.

Чи та ва по сле рат нa штам па, 
ауто ри по је ди них пу бли ка ци-
ја као и нај ви ши пар ти зан ски 
ру ко во ди о ци, па чак и вр хов ни 
ко ман дант пи шу да су већ 29. 
но вем бра уве че не мач ки за ро-
бље ни ци пу ште ни на сло бо ду 
у на ди да ће они уз вра ти ти и 
по ште де ти те шке ра ње ни ке на 
Кра ље вој Во ди. Не мач ка ко ман-
да је у спи сак успе ха опе ра ци је 
„По ду хват Ужи це” уне ла и 319 
сво јих вој ни ка, ко је је осло бо-
ди ла. Ни је дан по да так ни је та-
чан, а исти на је да се те но ћи и 
сле де ћег ју тра у Ја бла ни ци од и-
гра ва ла пра ва дра ма око њи хо-
ве суд би не. О то ме го во ре број-
ни ме шта ни, све до ци и ак те ри 
тих до га ђа ја. 

Ми лан Пе не зић пи ше: „Кра-
јем но вем бра 1941. го ди не би-
ла је вр ло ја ка хлад но ћа. У не-
ко до ба но ћи за чу ла се луп ња ва 
на вра ти ма на ше ку ће. По што 
се упор но на ста вља ла мој брат 

Част му дрим љу ди ма  
Ја бла ни це
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Ми лош бр зо се на ђе на но га ма, 
до ђе до вра та и по ви ка: 

– Ко то лу па? 
– Пар ти за ни. Отво ри те.
Већ је би ла про шла по ноћ. 

Ка да отво ри смо вра та, на по-
љу у та ми при ме ти смо не ко-
ли ко пар ти за на. Ни ко га од њих 
ни сам знао, али је Ми лош по-
зна вао не ко ли ци ну, би ли су то 
бор ци Ужич ког пар ти зан ског 
од ре да. У се ћа њу су ми оста ле 
њи хо ве ре чи. 

– Пре ко Се мег ње ва и Ча-
влов ца но ћас смо ов де до те ра-
ли пре ко 300 не мач ких вој ни-
ка ко ји су за ро бље ни у ра ни јим 
бор ба ма. Са да се на ла зе у ва шој 
основ ној шко ли. Не мо же мо их 
да ље спро во ди ти јер нас не мач-
ке је ди ни це у сто пу пра те. 

Убр зо смо сти гли у шко лу. У 
јед ној про сто ри ји по че ла је рас-
пра ва шта да се ра ди са не мач-
ким за ро бље ни ци ма. Они су 
сма тра ли да их тре ба стре ља ти, 
ми смо се ус про ти ви ли. Од лу-
чи ва ње се оду жи ло ду-
бо ко у ноћ. Мој брат је 
био енер ги чан и упо-
ран. 

– Дру го ви, не би би-
ло ни ма ло па мет но да 
их стре ља те ов де усред 
се ла. Ако сте их хте ли 
уби ја ти, за што то ни-
сте учи ни ли у Ча влов-
цу? Ја сам про тив то га.

То га ју тра, при ме-
тив ши да се не шта нео-
бич но од и гра ва у цен-
тру се ла, пред шко лом 
се оку пи ло до ста зна ти жељ-
них ме шта на, сти же и бив ши 
пред сед ник Ја бла ни це Ра ди-
сав По по вић, це њен и угле дан 
до ма ћин ко ји је би ран и у оп-
штин ски на род но о сло бо ди лач-
ки од бор се ла. Згра нут је био, 
као и сви при сут ни, на ме ром 
не ких чла но ва па тро ле и њи-
хо вог ко ман ди ра. 

– Во ди те их из Ја бла ни це, па 
им ра ди те шта хо ће те – из нер-
ви ран уз вик ну По по вић. 

– Они да ље не мо гу да иду, а 
ако их пу сти мо по но во ће се су-
тра бо ри ти про тив нас. 

– Ако их стре ља те, Нем ци ће 
да нас уби ја ти нас. При ме не ли 
про пис „За јед ног Нем ца 100 
Ср ба” стре ља ће 30.000 љу ди, а 
то ли ко нас не ма на чи та вом 
Зла ти бо ру – љу ти то од го ва ра 
По по вић. 

На ста је жуч на рас пра ва. Чу је 
се глас да тре ба по зва ти ја бла-
нич ку чет нич ку че ту. Већ са ти-
ма сва ко од луч но бра ни сво је 
ста во ве. Ог ња но вић је био то ли-
ко упо ран да сви осе ћа ју да то 
ни је ње гов ка приц, већ за да так 
ко ји мо ра из вр ши ти. Ни ко ни-
је то ли ко на и ван да по ве ру је да 
оби чан во ђа па тро ле сме пре у-
зе ти од го вор ност да пре су ди и 
из вр ши ова ко стра шан ма са кр. 
По ми њу се Кра гу је вац, Кра ље во 
и по гро ми над не ду жним ци ви-
ли ма ко је су пар ти за ни иза зва-
ли слич ним нео д го вор ним по-
ступ ци ма. 

Срећно завршена драма
Ја бла ни ца је уза вре ла. Не ко 

од при сут них ја вља да ве ли ка 
гру па, пред во ђе на Бу ји ћи ма, са 
оруж јем иде пре ма цен тру се ла, 
ору жа не гру пе из До бро се ли це и 
Сту бла ко је је на бр зи ну при ку-
пио Ра ни сав Ку зе ље вић, чет нич-
ки ко ман дант овог се ла, та ко ђе 

се при бли жа ва ју шко ли. Оба ве-
штен о до ла ску на о ру жа них чет-
нич ких гру па, Ср ба Ог ња но вић 
ни је имао дру гог из бо ра, ис ку-
пља че ту и од ла зи пре ма До њој 
Ја бла ни ци”.

На кон срећ но за вр ше не дра-
ме, По по вић са чла но ви ма оп-
штин ске вла сти ор га ни зу је при-
пре му руч ка за за ро бље ни ке, 
ме шта ни до но се хлеб, ку ва се 
је ло у ка за ни ма, а Та ди ја Удо-
ви чић, ко ји је знао не мач ки је-
зик, хит но је упу ћен да оба ве сти 
нај бли жу не мач ку па тро лу где 
се на ла зе за ро бље ни ци. Кад је 
при ми ла оба ве ште ње, јед на је-
ди ни ца је око 14 ча со ва сти гла у 
цен тар се ла, где је ме ђу не мач-
ким вој ни ци ма на ста ла оп шта 
ра дост. Убр зо је са Сту бла сти гла 
и не мач ка ко њич ка па тро ла, па 
су пред ве че сви, пре ко Тор ни-

ка и Риб ни це, оти шли на Кра-
ље ву Во ду. 

Гор дић на ста вља сво је ка зи-
ва ње: „Пред ве че смо сти гли у 
Ча вло вац где смо за те кли Сло-
бо да на Пе не зи ћа. Су тра дан пре 
под не по звао је Ср ба Ог ња но-
ви ћа на ра порт. Ин те ре со вао 
се шта је би ло са за ро бље ни-
ци ма, а ка да је са знао да их је 
пу стио на сло бо ду, на ре дио је 
да га ве жу за јед но др во. Бор ци 
про на ђо ше не ки ко но пац и за-
ве за ше га за јед ну ве ли ку је лу. 
Пе не зић из ва ди пи штољ, при-
ђе Ср бу, а по том се окре ну пре-
ма бор ци ма. 

– Дру го ви, Ср бо је оста вио 300 
не мач ких фа ши ста ко ји ће се 
су тра окре ну ти про тив нас. За-
то га тре ба стре ља ти.

По што је Ср бо био Ужи ча-
нин као и ве ћи на при сут них 
бо ра ца, сви смо се јед но гла-
сно ус про ти ви ли да нам дру га 
стре ља ју, зна ју ћи да ни је имао 
дру гог из бо ра.

У сво јим „Ауто би о граф ским 
ка зи ва њи ма” вр хов ни ко ман-
дант Јо сип Броз о за ро бље ним 
не мач ким вој ни ци ма пи ше: 
“На мје ра ва ли смо да их, уко-
ли ко се ука же при ли ка, за мје-
ни мо за за ро бље не пар ти за не и 
ухап ше не ко му ни сте”.

Размена заробљеника
Раз ме на за ро бље ни ка, ко ју 

вр хов ни ко ман дант по ми ње, 
са став ни је део свих рат них су-
ко ба и ње го ва на ме ра је ис прав-
на, али он ни је ни по ку шао да 
ис ко ри сти по вољ ну при ли ку и 
спа се ра ње ни ке. Да је за и ста по-
сто ја ла на ме ра да се за ро бље ни 
Нем ци за ме не за ра ње не пар-
ти за не на Кра ље вој Во ди ваљ-
да би би ло нор мал но да ко ло на 
кре не пре ко Мач ка та и Ча је ти-
не и не где на овим те ре ни ма са-

че ка по во љан тре ну так за евен-
ту ал ну раз ме ну. Ме ђу тим, дан 
пре ула ска Не ма ца у Ужи це, 
они су упу ће ни во зом у Крем-
на, а ода тле спро во ђе ни пре ко 
зла ти бор ских пу ста ра, ка њо на 
и шум ских вр ле ти, док су пр ви 
сне го ви за ве ја ва ли пла ни ну. 
То ком пу то ва ња во ђа па тро ле 
је остао без би ло ка кве ко му-
ни ка ци је са ру ко вод ством та ко 
да ни је мо гао при ми ти ни ка кво 
упут ство или на ре ђе ње прет по-
ста вље них. Тек ка да су сти гли у 
ово зла ти бор ско се ло, от кри ве-
на је пра ва на ме ра.

По сле све га што се де си ло у 
Ја бла ни ци про сто се на ме ћу 
не ка пи та ња ко ја не тра же од-
го вор, ње га са да ни ко не мо же 
ни да ти, већ се ну де чи та о цу за 
раз ми шља ње. За што Ог ња но-
вић упор но ин си сти ра на стре-
ља њу за ро бље ни ка? Ка ко би по-
сту пио Сло бо дан Пе не зић да је 
тог ју тра био у Ја бла ни ци?

Си гур но је знао раз ло ге не-
чу ве ног ма са кра над 
не ви ним гра ђа ни ма 
Кра гу јев ца, као што је 
и знао да на ред ба „За 
јед ног Нем ца стре-
ља ти 100 Ср ба” ни је 
на ив на прет ња већ 
на ред ба ко ја се у пот-
пу но сти мо ра из вр-
ши ти, ако тре ба уби-
ја ти и де цу да би се 
на ми ри ла по треб на 
кво та. Пот пу но све-
сно из ри че смрт ну ка-
зну, не са мо за ро бље-

ни ци ма, већ и на ро ду чи та вог 
овог кра ја ко ји би се исто га ча-
са су о чио са су ро вом од ма здом. 
Ма да је знао да ће ова си ро ти-
ња из ла зи ти пред це ви не мач-
ких стре љач ких стро је ва, да ће 
шко ле за ми ра ти, а се ла за ти ра-
ти, ипак је на ре дио. 

Мно го бо ли и кр ва ри ра на 
због стра да ња срп ске мла до сти 
тих да на по чи та вом Зла ти бо ру, 
а зар би ма са кр убла жио бол, 
зар би осве та за це ли ла ра ну? 
Не! Отво ри ла би хи ља де но вих. 
За то, сва ка част му дрим ме шта-
ни ма Ја бла ни це, ко ји су би ли 
до стој ни сво јих слав них пре да-
ка из Ве ли ког ра та. До бро су на-
у чи ли лек ци ју: да по бе ђе ни и 
за ро бље ни про тив ник пре ста је 
би ти не при ја тељ, он је та да са-
мо чо век, а пре ма чо ве ку тре ба 
би ти чо ве чан и ху ман.  
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Одвајкада су  у златиборском 
крају постојале рабаџије. 
Без њих се никако није мо-

гао замислити улазак у шуму, без 
доброг пара волова и добре запре-
ге. Побратими Милојко и Милан су 
једни од ретких људи који се још 
увек баве овим послом.

Тог фебруарског дана 1953. го-
дине била је јака зима у Стублу, 
незапамћена за то време. По-
ред огњишта, на сламарици, ро-
дио се Милојко Удовичић. Била 
је стара кућа од брвана са малим 
прозорчићима и веригама изнад 
огњишта. За грејање се користи-
ла земљана фуруна која је грејала 
собу где се спавало. 

У тој кући, само мало прерађе-
ној, Милојко и данас живи. Удовац 
је, али се не предаје. Деца и уну-
ци му повремено долазе, бар јед-
ном седмично. Има још два бра-
та, који живе на истом имању. Сви 
они имају један заједнички нади-
мак – Шиш, али се Милојко најви-
ше креће, тако да њега највише и 
познају. 

Милојко Удовичић звани Шиш 
један је од најстаријих рабаџија у 
нашем крају.

„Рабаџија је један муче-
ник“, прича нам Милојко,  „али је 
већи мајстор него шофер. Шофер 
упали камион и тера, а рабаџија 
мора и да покреће и да управља, јер 
са воловима треба знати радити“.  

Некад јаше,  
некад се воза

А  Милојко управо то и зна. Почео 
је да ради овај посао уз оца од своје 
дванаесте године. Помажући му он 
је овај посао заволео, чак га је отац 
слао и самог са неким другим људи-
ма да им помаже. Цео живот се бави 
овим послом. Гајио је доста волова и 

доста их је променио. Поред волова 
имао је и коње, а и данас има јед-
ног којег је купио у Сјеници, зато што 
воли коње, а и због традиције.

„Како кажу стари: не јаше онај 
што има, него онај што је научио. 
Тако и ја хоћу некад да јашем, не-
кад да се возам. Сваки дан му дајем 
помало сјена, жита и шећера, док 
снег окопни па ћемо се дружити 
по ливадама уз волове. Коњ се зове 
Смокин и стар је две године“.

Што се Милојка тиче, њега и ње-
гову породицу је одгајила запрега. 
Отац је само то радио, тако одгајао 
децу, школовао и упутио на даљи 
пут. И зато је Милојко наставио ту 
традицију, јер је радећи са оцем ос-
тало на њему да он то настави.

„Са воловима сам претежно у 
шуми, вучем балване, мада ра-
дим и друге послове: вучем дрва 

за огрев, вучем ђубре, орем. Имам 
побратима Милана Дидановића 
Креју, с којим се не раздвајам. Сва-
ки дан смо у шуми, мучимо се. 
Крећемо изјутра рано, у четири 
сата, смрзнемо се, па и покиснемо. 
Имамо сланине, леба и сира, па кад 
се одледи ми то једемо. Понесемо 
мало ракије, што ја кажем да је ин-
фузија, те нас то мало окрепи. Уве-
че дођемо кући, откравимо се, па 
онда наставимо опет сутра“.

Променио 16 пари  
волова

Шта год зафали у нашој око-
лини највише зову Шиша и Креју. 
Креја је Шишов побратим, заједно 
се баве овим послом. Не раздвајају 
се и готово.

“Рабаџија сам од основне школе, 
то ми је занат, али радим и све ос-

тале сеоске послове“, каже Милан 
звани Креја. „Са Шишом радим по 
шуми има сигурно 20 година, а и 
побратими смо. Увек смо заједно, 
вала само што не спавамо заједно. 
Од послова још вршим поткивање 
волова мени, Шишу и још неким 
људима“.

Милан ради овај посао јер га 
воли. До сада је променио 16 пари 
волова и има слике свих њих од по-
четка до данас.

„Највише волим кад су једначи-
ти волови, они су најбољи за рад и 
најбоље вуку. Рабаџија се везује за 
своје волове и када прода добар пар 
буде му жао“.

Шиш пева из вика
Шиш и Креја помажу људима 

кад им нешто зафали: узору врт, до-
терају двоја-троја кола дрва, преву-
ку плашће, преору врт и слично. 
Поред послова са запрегом, раде и 
многе друге послове по селу.

„ Кољемо свиње и браве, радимо 
и с моторком, сечемо дрва, сечемо 
шуму, и тако… Преживљава се“, до-
даје Креја.

У међувремену Шиш се бави ло-
вом и певањем. Има своју изворну 
певачку групу која се зове „Торник“. 
Певају на свакој манифестацији 
на коју их позову, од Сарајева до 
Нове Вароши, Шумадије и целе 
наше чајетинске општине. Пева и 
са братом Стојаном песме из вика, 
са којим такође наступа на разним 
такмичењима.

„Немам слободног дана, увек 
нешто радим. Док положим стоци, 
нацепам дрва, донесем воде – дан 
прошао. И тако дан за даном, годи-
не пролазе, а оно што мора да дође 
једнога дана… доћи ће“, завршава 
причу Милојко.

Мирослав Весовић

Имам побратима Милана Дидановића Креју,  
с којим се не раздвајам. Сваки дан смо у шуми, 

мучимо се. Крећемо изјутра рано, у четири сата, 
смрзнемо се, па и покиснемо. Имамо сланине, леба 

и сира, па кад се одледи ми то једемо. Понесемо 
мало ракије, што ја кажем да је инфузија, те нас 
то мало окрепи. Увече дођемо кући, откравимо 
се, па онда наставимо опет сутра, каже Шиш

Рабаџија је већи мајстор него шофер
УСтублусезнаданемапослабезпобратимаШишаиКреје,врснихрабаџијасдобримволовима

Милојко Удовичић звани Шиш и Милан Дидановић звани Крејa
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Црква Покрова Пресве-
те Богородице у Ја-
бланици једна је од 

четири цркве брвнаре у на-
шој општини. Саграђена је 
1838. године. 

– Прошле године храм је 
обележио 180 година по-
стојања. Подигли су га 
мештани овога села са мај-
сторима са Таре, како пре-
дање преноси – прича нам 
свештеник Доброселичке па-
рохије јереј Јован Стојковић: 

– Храм се налази у окру-
жењу столетних бороба и 
у делу доње Јабланице. Од 
значајних ствари у храму 
видимо царске двери које  су 
настале по изградњи само-
га храма и приписују се као 
дело Сретена Протића, док је 
иконе на иконостасу радио 
Димитрије Посинковић око 
1851. године. 

Велики број верника  
на богослужењима

У храму се обављају бого-
служења одређеним данима 
и народ је присутан у вели-
ком броју. Што се тиче ос-
талих активности за село и 
цркву, издвајамо дочек Пра-
вославне нове године који се 
одвија под покровитељством 
Црквеног одбора и Турис-
тичке организације Злати-
бор. Затим имамо такозва-
не крстоноше или литије. 
Тада, на  друге Тројице или 
Духовски понедељак народ 
се окупља, прави се круг око 
целог села и читају се молит-
ве код „записа“. Мештани иду 
са свештеником„ од записа до 
записа“ где се читају молит-
ве за заштиту усева и ливада 
од разних недаћа. И то траје 
цео дан. 

Храм је обновљен 2014. 
године у оквиру пројекта 
прекограничне сарадње ту-

ристичких организација ре-
гиона. Испред цркве налазе 
се собрашице (родовске тр-
пезе), које су такође обновље-
не. Оне служе за окупљање 
народа у време разних свет-
ковина. Ту они обично изне-
су храну и пиће па се госте са 
свијим најближима. Тачно се 
зна која собрашица припада 
којој фамилији. 

– Црква датира као капела 
од 1825. године. Због турског 
зулума Јабланица је била пус-
та око 100 година. Поновним 
насељавањем села направље-
на је капела поред већ по-
стојећег гробља, па је касније 
тој капели додат олтар и 1938. 
године је претворена у цркву, 
додељено јој је и имање. Први 

свештеник који је службовао 
у овој цркви звао се Остоја и 
његово службовање трајало 
је 15  година. После тога пре-
мештен је у околину  Круше-
вца, а на његов захтев поново 
је враћен у Јабланицу, где је и 
завшио свој радни век – каже 
Милорад Милекић, мешта-
нин овог села. 

Слава цркве 14. октобра  
на дан Покрова Пресвете 

Богородице
Прва служба у току јед-

не године дешава се за Бо-
гојављење. Па за Светог Саву, 
па прве недеље Часног пос-
та. Тада се врши причешће, 
а и посета народа буде већа. 
После тога црква служи за 

Васкрс када је посета такође 
велика, а следеће служење је 
за Свете Тројице, када иду и 
крстоноше. Службе се одржа-
вају и за Петровдан и на Пре-
ображење Господње. Највећа 
посета цркви је на дан славе, 
Покрова Пресвете Богороди-
це, 14. октобра. И последња 
служба коју црква обавезно 
служи у току године је прва 
недеља Божићног поста. С 
‘тим што, по потреби, свеште-
ник заказује службу и још по-
неке недеље. 

Народ јабланички је по-
божан што се види и по ве-
ликом броју окупљања на 
литургијама и верским праз-
ницима. 

Мирослав Весовић

Царске двери у јабланичкој 
цркви брвнари

„Прошлегодинехрамјеобележио180годинапостојања.Подиглисугамештаниовога
селасамајсторимасаТаре,какопредањепреноси”,кажејерејЈованСтојковић
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Раскош игара из Србије на 
концерту КУД-а „Златибор” 

У препуној сали Спортског 
центра Чајетина приређен 
је годишњи концерт Кул-

турно-уметничког друштва „Зла-
тибор“ који се традиционално 
одржава сваке године у ово доба. 
Представиле су се све селекције, 
почев од оних најмлађих којима 
руководи Биљана Марјановић и 
Никола Секулић, па све до првог 
ансамбла којим уметнички руко-
води Владан Милекић Лики. Пре-
мијерно је предствљена нова ко-
реографија „Црна Трава“, којом ће 
први ансамбл наступити на реги-
оналном такмичењу које се одр-
жава 4. фебруара у Ужицу.

Око 200 чланова КУД-а „Зла-
тибор“ представило се играма из 
разних крајева Србије: Ужица, та-
ковског и књажевачког краја, Цр-
норечја, околине Београда... КУД 
„Златибор“ се труди да генера-
ције које наступају сваке године 
буду све боље и боље, каже умет-

нички руководилац Владан Ми-
лекић Лики, додајући да је уп-
раво он тај који упућује највише 
критика јер жели да се грешке 
елиминишу, а све оно што је до-
бро надгради. 

– Ја сам презадовољан нашим 
наступима, турнејом у Паризу, 
свим наградама, похвалама, по-
зитивним критикама на разним 
медијима. Али за мене је много 
битније оно што остаје у дечјој 

меморији, у дечјим главама. Да 
ли су та деца нешто научила по-
ред играња, свирања и певања? 
Да ли су научили како да се пона-
шају, како да се опходе према ста-
ријима, како да прихвате млађе? 
То је оно што мене брине, да ли 
ће то успети да се надгради код 
њих у будућем периоду – каже 
Милекић.

Кроз ово културно-уметничко 
друштво је до сада прошло преко 

хиљаду младих, а неки од њих иг-
рају више од две деценије. 

– Поносим се што сам члан КУД 
„Златибор”. Оно што је стало у по-
следњих 20 година јесу лепа дру-
жења, наступи, регионалне и ре-
публичке смотре, незаборавне 
турнеје широм Европе које сам 
прошао захваљујући ангажовању, 
волим да кажем, у матичном кул-
турно-уметничком друштву. Поред 
ангажовања овде, ја сам био играч 

и у другим друштвима, како ме је 
живот носио, кроз средњу школу, 
факултет... Али увек сам остајао, 
својевремено чак и испите запос-
тављао, да бих дошао на пробе и 
наступе – каже Миљко Радишић. 

КУД „Златибор” окупља децу 
и омладину са подручја целе 
општине Чајетина која воле 
фолклор и промовишу традицио-
налне вредности српског народа. 

– Све што су ми старији говори-

ли је тачно. Много смо путовали, 
и даље идемо у разне земље. На-
учила сам много корака из дру-
гих крајева и видела како се тамо 
игра – истиче Милица Лазовић, 
која је у фолклору девет година.

Њена другарица Валентина 
Јеремић, која осам година игра у 
КУД-у, додаје: 

– Свиђа ми се то што упознаје-
мо нове људе када путујемо. Мо-
жемо доста тога да видимо што не 
можемо са родитељима, дружимо 
се и ван фолклора. Јесте да је по-
некад тешко ускладити са обаве-
зама у школи, али ми то волимо.

Посебан утисак оставила је 
прва постава КУД „Златибор” која 
је премијерно извела кореогра-
фију „Црна Трава“ са којом ће 4. 
фебруара наступити на регионал-
ном такмичењу у Ужицу. Ако би 
питали чајетинску публику, они 
су без сумње победници.

Драгана Росић

Око 200 чланова свих селеција КУД-а 
представило се играма из Ужица,  
таковског и књажевачког краја, 
Црноречја, околине Београда...

Миљко Радишић

Владан Милекић Лики

Милица Лазовић и Валентина Јеремић
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Де ла умет ни ка из све та на  
из ло жби у га ле ри ји „Чи го та”

ТрећисазивовеМеђународнеколонијеизнедриоједела25уметникаизБиХ,Републике
Српске,Србије,ЦрнеГоре,Македоније,Хрватске,Бугарске,Турске,Холандије,ЈужнеКореје…

У Га ле ри ји „Чи го та“ је сре-
ди ном ја ну а ра отво ре-
на из ло жба сли ка и 

скулп ту ра ЛК „Ко ло“ из Тре-
би ња. Тре ћи са зив ове Ме ђу-
на род не ко ло ни је из не дрио 
је де ла 25 умет ни ка из БиХ, 
Ре пу бли ке Срп ске, Ср би је, 
Цр не Го ре, Ма ке до ни је, Хр-
ват ске, Бу гар ске, Тур ске, Хо-
лан ди је, Ју жне Ко ре је…

Же ле ћи да спо ји сво је две 
љу ба ви, сли кар ство и фол-
клор, Дра жен Ми лић је до шао 
на иде ју да у род ном Тре би-
њу ор га ни зу је Ме ђу на род ну 
ли ков ну ко ло ни ју под на зи-
вом „Ко ло“. По др шку су му 
пру жи ли Му зеј Хер це го ви не 
и Удру же ње ли ков них умет-
ни ка Ис точ не Хер це го ви не , а 
овај по тез по ка зао се као из у-
зет но до бар, јер је град опле-
ме њен ка ко при су ством вр-
сних сли ка ра са свих стра на 
све та, та ко и њи хо вим де ли-
ма ко ја оста ју му зе ју.

„Имам по др шку и ове го ди-
не Му зе ја Хер це го ви не ко ји 

ми је усту пио свој про стор. По 
то ме се ова ко ло ни ја раз ли ку је 
од оста лих, јер се одр жа ва у са-
мом му зе ју, ме ђу по став ка ма 
ко је су од пра и сто ри је до да-
на шњег до ба, и умет ни ци до-
би ја ју ин спи ра ци ју ту на ли цу 
ме ста. Оп шти на ми је глав ни 
спон зор, ма да ми по мог ну 
и Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
гра да Тре би ња и Хер це го вач-
ка ку ћа ко ја свим умет ни ци-
ма увек по ма же. Сва ке го ди не 
имам до ста спон зо ра“, ис при-
чао је Дра жен Ми лић, ор га ни-
за тор ко ло ни је.

И из зла ти бор ског кра ја 
би ло је сли ка ра на овој ко-
ло ни ји.

„Је ле на Ти ја нић Са вић је 
по ре клом из Шљи во ви це, 
ина че жи ви у Бе о гра ду и чест 
је и драг гост, а би ло је још 
умет ни ка из Ср би је… Има 
до ста по зна тих умет ни ка 
из Цр не Го ре као што су На-
уд Зо рић, Ми шо Ве мић; пар 
умет ни ка из Ал ба ни је. Био је 
умет ник из Ју жне Ко ре је ко-
ји је био атрак ци ја за нас јер 
ве ћи на ни је има ла увид ка ко 
се ства ра умет ност у Ју жној 

Ко ре ји; би ли су из Не мач ке, 
Нор ве шке,Тур ске…“

Оно што ЛК „Ко ло“ раз ли-
ку је од оста лих ли ков них оку-
пља ња је су ху ма ни тар не ак-
ци је. На дру гом оку пља њу је 
за Удру же ње ро ди те ља де це 
са по себ ним по тре ба ма ор га-
ни зо ва на аук ци ја сли ка где 
је при ку пље но око 1.200 евра, 
а про шле го ди не је но вац од 
про да је сли ка био на ме њен 
Удру же њу по ро ди ца са про-
бле мом сте ри ли те та. Ове го ди-
не ће де ла би ти још ви ше јер су 
се, по ред за сту пље них сли ка-
ра, на ја ви ли и сли ка ри из Ру-
си је, Фран цу ске, Ита ли је… 

По сле ове из ло жбе „Чи го-
та” на ста вља са дру гим кул-
тур ним де ша ва њи ма. Сли кар 
Сло бо дан То па ло вић обе ле-
жио је ов де 50 го ди на умет-
нич ког ра да, а за тим је ор га-
ни зо ва но књи жев но ве че под 
на зи вом „Два у је дан“ по све-
ће но де ли ма Ра ди не Ву че тић 
и Са ње До ма зет. 

Mирјана Ран ко вић Лу ко вић

„Ле по ти ца Ли неј на” на зив је пред ста ве ко ја ће би ти од и гра-
на 12. фе бру а ра у 20 ча со ва у ча је тин ском До му кул ту ре. То је 
драм ски ко мад у ко ме игра по зна та глу ми ца Љи ља на Стје па-
но вић, а с њом и мла да Је ле на Стај ко вац, као и глум ци кру-
ше вач ког по зо ри шта Де јан Тон чић и Ни ко ла Ра кић. Ре ди тељ 
пред ста ве је Ми лош Ја го дић, а му зи ку и сонг пот пи су ју Ми лан 
Ђур ђе вић и „Не вер не бе бе”. 

– Мла да глу ми ца Је ле на Стај ко вац је на пра ви ла сво је вр стан 
под виг, по кре нув ши ко про дук ци ју са кру ше вач ким по зо ри-
штем на ре а ли за ци ји ко ма да Мар ти на Мак до не „Ле по ти ца Ли-
неј на“, као пр ви ко рак у бор би за де цен тра ли за ци ју по зо ри шта. 
Под виг је то у вре ме ну ка да су по зо ри шта у ве ли кој кри зи, ка да 
се пред ста ве ве ли ких по зо ри шних ку ћа ски да ју са ре пер то а ра, 
а кул тур ни цен три по Ср би ји ни су че сто у мо гућ но сти да фи-

нан си ра ју го сто ва ња по зо ри шних пред ста ва, ства ра ти пред ста-
ву у на ме ри да се по ста ви умет нич ки стан дард и до ка же да се 
ипак мо же, упр кос те шким вре ме ни ма, са чу ва ти стуб без ко га 
нам не ма соп стве ног иден ти те та. Јер кул ту ра је сте стуб на ко ји 
се осла ња јед но дру штво – ре као је о ко ма ду ре ди тељ Ја го дић. 

Пред ста ва „Ле по ти ца Ли неј на“, игра на на мно гим фе сти ва-
ли ма у Ср би ји и ре ги о ну, ба ви се дру штве но од го вор ним те ма-
ма као што су еле мен ти на си ља у по ро ди ци, пра во на из бор и 
сло бо ду соп стве ног иден ти те та. М.Ј.  

Љи ља на Стје па но вић 
пред ча је тин ском  

пу бли ком
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По че так го ди не ис под  
оче ки ва ња за ко шар ка ше

Ко шар ка ши „Зла ти бо ра” ни су 
ус пе ли да оства ре по бе ду у два 
увод на ме ча Ко шар ка шке ли ге 

Ср би је у 2019. го ди ни. Ча је тин ци су 
у ве о ма на пе том ме чу у Ва ље ву по
ра же ни од до ма ћег „Ме тал ца” по
сле про ду жет ка са 80:72, та ко да ни 
у дру гом ово се зон ском ме чу са овим 
ти мом ни су ус пе ли да до ђу до по бе
де. „Ме та лац” је у по след њој че твр ти
ни имао 13 по е на пред но сти, али је 
„Зла ти бор” се ри јом по е на у за вр шни
ци до шао до из јед на че ња (66:66) и до 

до дат них пет ми ну та. Ина че, „Ме та
лац” је у по след њој де о ни ци уба цио 
све га пет по е на. Ва љев ци су у про ду
жет ку ус пе ли да по стиг ну ви ше по е на 
и до ђу до по бе де. У еки пи „Зла ти бо
ра” Ра до мир Ма ро је вић за бе ле жио је 
даблдабл (17 по е на, 12 ско ко ва), док 
је Бог да ну Ри зни ћу не до ста јао скок за 
исти учи нак (15 по е на, де вет ско ко ва, 
пет аси стен ци ја). 

У ме чу са ОКК „Бе о гра дом” на 
свом пар ке ту „Зла ти бор” је по ра жен 
са 62:50. Утак ми цу је обе ле жио ма

ли број по е на, а ти мо ви су се у не ко
ли ко на вра та сме њи ва ли у вођ ству. 
Мак си мал на пред ност „Зла ти бо ра” 
из но си ла је че ти ри, а ОКК „Бе о град” 
је до са ме за вр шни це во дио са нај
ви ше шест по е на. Ка ко се утак ми ца 
бли жи ла кра ју, го сти су све ви ше по
ве ћа ва ли раз ли ку, све до мак си мал
них 12 по е на ви шка. У ре до ви ма до
ма ћи на Ра до мир Ма ро је вић је имао 
11 по е на и де вет ско ко ва и био је је
ди ни играч са дво ци фре ним бро јем 
по е на.  И. Ј.

Пораз против 
„Динамика”  

после два 
продужетка

Кошаркаши „Златибора” по
ражени су и у утакмици 18. кола 
Кошаркашке лиге Србије, на го
стовању екипи „Динамика”, дру
гопласираној у лиги. 

Само један поен је пресудио, 
домаћини су после два проду
жетка победили 95:94 (14:16, 
32:15, 22:23, 12:26). Била је то 
утакмица преокрета, у којој је 
„Динамик” у првом полувре
мену направио велику разли
ку, али „Златибор” се није пре
давао, вратио је резултатску 
неизвесност. На крају у драма
тичном финишу један шут је 
одлучио, срећа је ипак била на 
страни домаћина. 

Одлична завршница „Зла
тибора”, у чијим редовима је 
најефикаснији био Крсто Бјели
ца (21 поен, пет скокова, шест 
асистенција), ипак није била до
вољна за победу против екипе 
„Динамика”. Сада „Златибор” 
заузима седмо место са осам 
победа и 10 пораза.  З. В.  

У пр вој утак ми ци про лећ ног де ла Ме ђу ре ги
о нал не ли ге Цен тар ју ни о ри КК „Зла ти бор” су на 
свом пар ке ту са вла да ли „Шу ма ди ју” из Аран ђе
лов ца са 8654 (2713, 2014, 1718, 229). До ма ћи 
игра чи ис ко ри сти ли су фи зич ку пред ност и прак
тич но по сле не ко ли ко ми ну та сте кли не до сти жну 

раз ли ку у по е ни ма. Тре нер Ка ло пе ро вић пру жио 
је зна чај ну ми ну та жу мла ђим игра чи ма, док је Ма
теј Га во вић играо све га не ко ли ко ми ну та, а Ма ти
ја Ми ле кић је од ма рао чи та во дру го по лу вре ме.

КК „Зла ти бор”: Ста ни шић 10, Ива но вић 12, Ко
лев 15, Ми ле кић 6, Мла ђе но вић 4, Ста кић 10, Га

во вић 2, Са ви чић 2, Са пун 5, Пе ћи нар 15, Ло ја ни
ца 7. Тре нер: Вла дан Ка ло пе ро вић

КК „Шу ма ди ја”: Јо ва но вић, Ни ко лић 9, Га ври ло
вић 6, Зе че вић 9, Мар ко вић 2, Ву ко је 28, Пе шић, 
Ми ха и ло вић, Вје шти ца, Ми ло ва но вић. Тре нер: Ла
зар Де лић И. Ј.

Ју ни о ри КК „Зла ти бор” успе шни ји од „Шу ма ди је”

Други међународни ММА 
кик бокс–К1 турнир одржа
ва се 16. фебруара у дво
рани Спортскотуристичког 
центра „Златибор” на Злати
бору. Покровитељ турнира 
је општина Чајетина, орга
низатори су Athletic Fighting 
Championship (AFC) и Спорт
ски савез Чајетина. 

На турниру, у коме се све 
борбе одржавају у октагону 

по AFCК1 правилима, наступиће 
најпопуларнији борци из држава 
региона: Србије, Словеније, Хрват
ске, Црне Горе и Босне и Херцего
вине. Међу учесницима су и до
маћи борци Сретен Божовић и 
Ненад Нешковић. 

Предвиђено је 10 борби – осам 
професионалних и две аматер
ске. Мерење такмичара је у петак 
15. фебруара, а борбе су у суботу 
16. у 20 часова. Овај међународни 

турнир, успешан у свом премијер
ном издању прошле године, тако 
постаје традиција. Подсећамо да 
је продукција првог турнира била 
врло садржајна (светлосни ефек
ти, ЛЕД екран, репортажна кола 
са више камера и друго) што је по
могло да се на прави начин осети 
дух такмичења, па ће и овог пута 
то бити атрактивно вече за све по
сетиоце.

З.В.   

Други MMA турнир  у октагону  
16. фебруара у СТЦ „Златибор”
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Клуб ма лог фуд ба ла но ви члан ча је тин ске спорт ске по ро ди це

Сви чланови млађих категорија ФК „Чајетина” 
крајем 2018. године добили су нову опрему. По

лазници школе фудбала која броји око 180 чланова 
у новим дресовима наступаће у наставку квалифи
кација за Лигу будућих шампиона, у којима за сада 
остварују веома добре пласмане. 

– Свих седам генерација наше школе фудбала (од 
2006. до 2011.) налазе се међу прве четири екипе у 
својим старосним категоријама. Налазимо се отпри
лике на половини такмичења, које ће трајати до по
ловине марта. Прошле године смо имали две еки
пе у финалу ових квалификација, а 2010. годиште је 
освојило прво место. Они су и ове године водећи на 
табели, имају само један пораз и то онај у првом колу, 

када нисмо имали комплетан састав – каже тренер 
ове генерације Оливер Лазаревић.

Са децом раде четворица тренера: уз Лазаревића, 
ту су Дарко Видић, Мирослав Ћалдовић и Немања 
Кутлешић. У клубу истичу напредак по питању број
ности чланова, а надају се да ће се на том плану ра
дити и у 2019. години, за коју је планиран низ стан
дардних активности. 

– Поједине генерације су ту већ тричетири годи
не, практично од почетка рада наше школе фудбала. 
Напредак је евидентан, а посебно бих истакао и ре
довност деце на тренинзима. Иначе, ми одржавамо 
тренинге током целе године, чак и током зиме, једино 
не радимо током летњег распуста. Радује нас то што 

смо претходног пролећа почели са радом са децом у 
Сирогојну, а уколико буде интересовања, ове године 
кренућемо с радом и у Мачкату. За 2019. у плану је да 
се одржи традиционални турнир ФК „Чајетина”, најве
роватније у јуну, а за исти месец планиран је одлазак 
на седмодневни камп на Јахорину. Такође, имамо у 
плану и експериментални покушај формирања једне 
селекције девојчица, којих већ има десетак у клубу. 

С обзиром да је потврђено да ће другопласирани 
тим Златиборске окружне лиге играти бараж за виши 
ранг, клуб је одлучио да се сениорски тим ФК „Чаје
тина” посвети томе и да са високим амбицијама уђе 
у пролећни део такмичења. И.  Ј. 

Полазници школе фудбала ФК „Чајетина” добили нову опрему
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Но во о сно ва ни спорт ски ко лек тив у Ча је ти ни је и Клуб ма лог фуд ба ла 
„Зла ти бор”. Спорт ко ји је је дан од нај за сту пље ни јих у овом кра ју, по го
то во ме ђу ре кре а тив ци ма, оку пио је не ка да шње фуд ба ле ре из ло кал
них спорт ских ти мо ва, а на че лу клу ба на ла зи се Жар ко Љу бо је вић.

– На иде ју осни ва ња Клу ба ма лог фуд ба ла „Зла ти бор” до шли су бив
ши фуд ба ле ри ло кал них клу бо ва ФК „Зла ти бор” и ФК „Ча је ти на”. Ма ли 
фуд бал има ду гу тра ди ци ју у ча је тин ској оп шти ни, те и не чу ди фор ми ра ње 
јед ног ова квог клу ба. Так ми чи ће мо се у Тре ћој ли ги Ср би је, у ко јој има де сет клу
бо ва. У то ку је ре ги стра ци ја игра ча и при пре ма за так ми че ње. За са да ће се так ми
чи ти са мо се ни о ри, а у ду го роч ни јем пла ну је и фор ми ра ње шко ле ма лог фуд ба ла, 

ко јом би до шло до ома со вља ва ња и ко јом би се пру жи ла при ли ка и мла
ђим ка те го ри ја ма да се опро ба ју у овом све по пу лар ни јем дво ран ском 
спор ту. Упра ву клу ба, тре не ре и игра че ис кљу чи во ће чи ни ти спор ти сти 
са те ри то ри је оп шти не Ча је ти на. У на ред ном пе ри о ду сле де нам раз го
во ри са пред став ни ци ма Спорт ског цен тра у Ча је ти ни и љу ди ма из ха ле 

на Зла ти бо ру у ве зи одр жа ва ња тре нин га и од и гра ва ња утак ми ца. Већ смо 
у пре го во ри ма о за ку пу про сто ри ја, ко је ће слу жи ти за дру же ње и рад клу ба, 

a у коjем ће уче ство ва ти сви чла но ви и при ја те љи клу ба. На да мо се да ће мо до
брим и по ште ним ра дом ство ри ти здрав клуб, ко ји ће би ти по нос на ше оп шти не 
– ис та као је пред сед ник клу ба Жар ко Љу бо је вић. И.  Ј.

Планинарско друштво „Александар 
Џавовић“ обележило је свој дан ме

моријалном пешачком туром до плани
нарског дома у Стублу, уз учешће више 
од 60 планинанара из седам клубова. 

Шетња у знак сећања на трагично на
страдалог Александра Џавовића одржа
на је трећи пут. Планинарско друштво из 
Чајетине које носи његово име угости
ло је преко 60 планинара из клубова 

и друштава „Ера” из Ужица, „Љескова
ц”из Прибоја, „Столац” из Вишеграда, 
„Маљен” из Пожеге, „Сунчевица” из 
Ариља и „Ћира” из Лајковца.

„Меморијална акција коју организује
мо је најмасовнија. Вероватно би била 
масовнија да су временски услови до
зволили, морала је да се ангажује рад
на машина.Захваљујем се свим учесни
цима који су нас по оваквом времену 

испоштовали и подржали“, каже Деспо
та Џавовић, Александров отац, испред 
клуба који носи име чајетинског плани
нара. Акција је изведена у селу Стубло до 
планинарског дома који гради друштво 
„Александар Џавовић“. Стаза је била 
дуга 12 километара, а савладавање сне
га олакшао је чистач.

„Врло смо задовољни, планинари из 
Чајетине су се потрудили да се стаза до

вољно добро очисти с обзиром да су теш
ки временски услови и да је велики снег“, 
каже Георгина Наумова из новог плани
нарског друштва „Сунчевица” из Ариља. 

Задовољство су исказали и гости из 
Вишеграда:„Први пут смо на терену Зла
тибора и свиђа нам се овде.Домаћини су 
љубазни тако да смо задовољни овим го
стовањем“, поручује Жарко Крсмановић 
из ПД  „Столац” из Вишеграда.  M. J.

Планинари из седам клубова  
на пешачкој тури у Стублу
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Спорт ско стре љач ко удру же
ње „Степ ски со ко“ осно ва но 
је кра јем 2018. го ди не. Овај 

спорт до са да ни је имао ор га ни зо ван 
ко лек тив на про сто ру оп шти не, та ко 
да је Пе тар Ва си ље вић, Ча је ти нац ко
ји је прет ход них го ди на са успе хом 
на сту пао за клу бо ве из Бе о гра да и 
Ста ре Па зо ве, по кре нуо ову при чу.

– Пр ви ути сци су на рав но по зи
тив ни, а ре зул та ти и бо љи од оче ки
ва них, с об зи ром да смо за све га не
ко ли ко ме се ци ску пи ли ви ше од 40 
чла но ва. До ду ше, ни су сви са те ри
то ри је на ше оп шти не, али је за нас 
то тре нут но ма ње ва жно. Оно че му 
те жи мо је да што ви ше љу ди чу је за 
наш клуб и до би је же љу да се учла
ни, на у чи не што но во и об у чи пре 
све га за не ке основ не ства ри ве за
не за пра вил но ру ко ва ње оруж јем. 

Иде ја о осни ва њу стре љач ког 
клу ба, ис ти че Ва си ље вић, ро ди ла се 
одав но, још не где сре ди ном 2012. 
го ди не. – Тих го ди на сам на сту пао 
за бе о град ски СК „Ри ко шет”, му ку 
сам му чио од ла зе ћи сва ки ви кенд у 
се зо ни, а не рет ко спа ја ју ћи то са че
тврт ком и пет ком. Сав тај на пор је 
сам по се би на мет нуо же љу за ства
ра њем не че га што ће сви ма олак
ша ти ба вље ње стре ља штвом, али и 
при бли жи ти овај спорт на шим су
гра ђа ни ма. Та да, као је два пу но ле
тан, ни сам имао до вољ но ни сна ге 
ни мо гућ но сти да се упу стим у та кав 
по ду хват. Не где у ма ју, уз са ве те и 
смер ни це Бран ка Шко дри ћа (не ка

да шњи ген. сек. Спорт ског са ве за Ча
је ти не, прим. аут.) и Мир ка Пе тро ви
ћа (са да шњи се кре тар ССОЧ, прим. 
аут), чвр сто сам ре шио да се сле де
ћа Но ва го ди на не сме до че ка ти без 
ре ги стро ва ног клу ба.

Из не на ђу ју ће ви со ка  
заинтересованост

У пла ну је да се од про ле ћа кре
не и са упи сом мла дих по ла зни ка.

– Што се ти че функ ци о ни са ња са
мог клу ба, за са да не ма ни ка квих 
про бле ма, али ни не ких ве ли ких мо
гућ но сти за ве ли ки спорт ски ре зул
тат, што на рав но не зна чи да ће наш 
клуб са мо „ста ти ра ти“ и по сто ја ти 
на па пи ру. Упра во се при во ди кра
ју при ку пља ње па пи ро ло ги је и ре ги
стра ци ја при Стре љач ком са ве зу за 
ле те ће ме те Ср би је и сле де ће се зо
не ће мо има ти три ак тив на стрел ца 
у нај ви шем ран гу у зе мљи. За са да 
се на дам да ћу ус пе ти да ускла дим 
так ми чар ске оба ве зе са ор га ни за ци
о ним. На рав но, ако се то бу де не га
тив но од ра зи ло на ре зул та те, ме сто 
пред сед ни ка клу ба ћу пре пу сти ти 
не ко ме ко бу де имао во ље и сна ге 
да се бо ри са свим иза зо ви ма. 

Што се ти че за ин те ре со ва но сти 
де це за овај спорт, мо рам да на по
ме нем да оно ни је пре ве ли ко, али 

да је опет из не на ђу ју ће ви со ко, с об
зи ром да де ца у на шој оп шти ни ни
ка да ни су има ла би ло ка кав до дир 
са овим спор том. У скла ду са тим, 
Управ ни од бор је до нео од лу ку да 
де ца ис под 18 го ди на ста ро сти и да
ме не пла ћа ју чла на ри ну! Мо рам да 
на по ме нем да смо од мах по осни
ва њу има ли мол бу од стра не ко ле га 
из Сму чар ског клу ба за обу ку де ча
ка и де вој чи ца у ру ко ва њу и пу ца
њу ва зду шним пу шка ма, јер им је то 
нео п ход но на њи хо вим так ми че њи
ма, као и усту па ња про сто ра и де ла 
опре ме. 

Са ве ли ким за до вољ ством смо им 
иза шли у су срет, оста ла је са мо жал 
што је то био је дан од пр вих по ду
хва та клу ба и што је ма ло за пи ња ло 
на по чет ку, док се све ни је уигра ло. 
Али опет, шта је ту је… На дам се да 
ће мо у бу дућ но сти ство ри ти усло ве 
да им мак си мал но про фе си о нал но 
по но во иза ђе мо у су срет. А што се 
ти че упи са де це и за по чи ња ња тре
на жног про це са, то мо же мо оче ки
ва ти тек на про ле ће, јер је наш клуб 
пре те жно ба зи ран на ле те ће ме те, 
ко је су олим пиј ска ди сци пли на, као 
и на прак тич но стре ља штво сач ма
ром и пи што љем, што се оба вља на 
отво ре ном, та ко да мно го за ви си мо 
од ле пог вре ме на.

Функ ци о ни са ње ова квог клу ба са 
со бом но си и од ре ђе на пра ви ла ко ја 
се мо ра ју ис по што ва ти.

– Мо рам да на по ме нем да нам је 
фир ма мог оца, ко ји је ина че члан 
Управ ног од бо ра, мак си мал но иза
шла у су срет. На и ме, стре ља штво је 
спе ци фи чан спорт, на ро чи то ди сци
пли не за ко је смо опре де ље ни, јер се 
углав ном ко ри сти бо је ва му ни ци ја. У 
др жа ви у ко јој жи ви мо за кон је ису
ви ше ри го ро зан, да не ка жем у мно
го слу ча је ва бес по треб но за ком пли
ко ван и глуп. Сто га нам је по др шка 
ко ју смо до би ли од фир ме „Степ ски 
со ко“ у ви ду усту па ња стре ли шта ко
је је већ по сто ја ло, као и ма га ци на 
за оруж је и му ни ци ју ко ји ис пу ња
ва ју усло ве, би ла од из у зет ног зна
ча ја, јер су по је ди ни клу бо ви у Ср
би ји из гу би ли го ди не обез бе ђу ју ћи 
сву по треб ну па пи ро ло ги ју. 

Из град ња олим пиј ског  
стре ли шта један од циљева

Што се опре ме ти че, ни је ни ка ква 
тај на да је она из у зет но ску па, на
ро чи то за про фе си о нал но ба вље ње 
овим спор том. Ми смо млад клуб чи
ји је је ди ни из вор при хо да чла на ри
на се ни о ра ре кре а ти ва ца и по не ка 
до на ци ја при ват ни ка ко ји же ле да 
по мог ну, а све то је не до вољ но за не
ки озбиљ ни ји при ступ. Сто га је опет 
по мо гао управ ни од бор, чи ји су чла
но ви ма хом љу ди из ма те ри је. Сви 
чла но ви за јед но са мном су ре ши
ли да по зај ме сво ју при ват ну опре му 
при ли ком спро во ђе ња обу ке и тре
нин га, док се си ту а ци ја не по пра ви. 

Млад смо клуб, ниг де не жу ри
мо, има мо ду го роч не пла но ве ко
је не мо же мо из ве сти без по мо ћи 
Спорт ског са ве за оп шти не Ча је ти на, 
у ко ји још увек ни смо учла ње ни, а 
већ има мо из у зет ну по др шку и мо
ти ва ци ју. На рав но да је то сја јан сиг
нал и да то пу но зна чи ка да кре ће те 
у не што пот пу но но во и „раз би ја те 
гла вом зид“ по не ко ли ко пу та. На и
ме, у те ду го роч не пла но ве спа да ју, 
за по че так, на бав ка клуп ског оруж
ја за обу ку чла но ва (шест ком пле та) 
ка ко за ле те ће ме те та ко и за прак
тич но стре ља штво; да у на ред них пет 
го ди на осво ји мо ба рем јед ну екип
ну ме да љу на пр вен ству др жа ве, а 
као кру на по сто ја ња клу ба би ла би 
из град ња олим пиј ског стре ли шта! 
Оно што са да по се ду је мо и на че му 
тре ни ра мо је опет усту пак слу жбе
ног стре ли шта „Степ ског со ко ла“, са 
јед ном ма ши ном ко је нам са мо де
ли мич но за до во ља ва по тре бе – ка же 
Пе тар Ва си ље вић. И. Ј.

„Степ ски со ко” – пр ви  
стре љач ки клуб у Ча је ти ни 

За не ко ли ко ме се ци већ ви ше од 40 чла но ва,  
упис мла дих по ла зни ка кре ће од про ле ћа
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Спорт ски са вез Ча је ти не до де лио је при зна ња 
нај у спе шни јим по је дин ци ма и ко лек ти ви ма за 
прет ход ну го ди ну. Нај бо љи спор ти ста Ча је ти не 
за 2018. је ка пи тен Ко шар ка шког клу ба „Зла ти
бор” Ра ден ко Смо ло вић, док је нај бо ља спор
тист ки ња за исти пе ри од ка пи тен Од бој ка шког 
клу ба „Зла ти бор” Алек сан дра Пан то вић. По је

дин ци ма из ова два спор та при па ла су и при зна
ња у кон ку рен ци ји нај бо љих мла дих спор ти ста 
– то су ју ни ор КК „Зла ти бор” Ма ти ја Ми ле кић и 
од бој ка ши ца Ани ца Нин чић. 

Нај бо љи ко лек тив је ФК „Зла ти бор”, чи ји је 
шеф стру ке Пре драг Ри ста но вић по нео при зна
ње за нај у спе шни јег тре не ра.

На гра да за жи вот но де ло уру че на је ду го го
ди шњем тре не ру мла ђих ка те го ри ја ФК „Зла ти
бор” Ра ду лу Си ми ћу, док су при зна ња за до при
нос раз во ју спор та у Ча је ти ни до би ли тре нер КК 
„Зла ти бор” Ва ња Гу ша, ко шар каш Ра до мир Ма
ро је вић и ка пи тен ФК „Зла ти бор” Да ли бор Ди
вац. И. Ј.

По бед нич ки пе хар на 
Но во ди шњем тур ни ру 

Ча је ти на 2018. осво ји ла је 
еки па „На мен ске про из
вод ње”, ко ја је у фи на лу са 

5:1 са вла да ла „Жу ти ма сла
чак”. Тре ће ме сто при па ло 
је са ста ву „Дра ган Си мић 
Си ма”, ко ји је у бор би за 
уте шни пла сман са вла дао 

„Бу ги ен те ри је ре” са 3:2. 
Ужич ки тим је прет ход но 
у по лу фи на лу са 2:1 са вла
дао са став „Дра ган Си мић 
Си ма”, док је „Жу ти ма сла

чак” са 6:3 по бе дио „Бу ги 
ен те ри је ре”.

Нај бо љи гол ман је Ми
ло рад Ла за ре вић („На
мен ска про из вод ња”), 
нај бо љи играч Не ма ња 
Ива но вић из исте еки пе, 
док је Ра де Гли шо вић из 
„Жу тог ма слач ка” нај бо
љи стре лац, са де вет по
стиг ну тих го ло ва.

По бед ни ци ма је при па
ла на гра да од 120. 000 ди
на ра, дру го пла си ра ни ма 
60.000, а тре ће пла си ра ни
ма 20.000. Ово го ди шњи 
тур нир, ко ји је ор га ни зо
вао Спорт ски цен тар Ча је
ти на, оку пио је укуп но 17 
еки па.  И. Ј. 

Про гла ше ни нај у спе шни ји ча је тин ски спор ти сти за 2018. 
Нај бо љи ко лек тив ФК „Зла ти бор”, нај бо љи спор ти ста и спор тист ки ња Ра ден ко Смо ло вић и Алек сан дра Пан то вић

„На мен ској про из вод њи” пе хар  
Но во го ди шњег тур ни ра „Ча је ти на 2018.”

Успех АК „Чајетина” на 
„Светосавској трци” у Ваљеву 
На јубиларном 20. издању „Светосавске трке“ у Ваљеву наступило је сед

моро такмичара АК „Чајетина” и сви су у својим категоријама били међу 
десет најуспешнијих.

Димитрије Љубичић је био другопласирани у трци дечака петог и ше
стог разреда на 800 метара. Стефан Токовић заузео је друго место, а Давид 
Јевремовић шесто место у трци на 400 метара у конкуренцији 25 дечака 
првог и другог разреда. У такмичењу дечака трећег и четвртог разреда на 
800 метара Вукашин Вилотијевић заузео је четврто, а Иван Луковић шесто 
место. Код девојчица (пети и шести разред) Тијана Видић заузела је шесто, 
а Кристина Спасенић осмо место у трци на 800 метара.
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Видић прешао у „Звезду”, 
новајлије долазе

Осим Видића из „Златибора” отишли Ћировић, Вујић, Поткозарац, Радуловић и Михаиловић, 
дошао задњи везни Милановић, а биће још појачања 

Фудбалери „Златибора” после најуспешније године у клупској исто
рији спроводе припреме за пролећни део такмичења у Првој 
лиги Србије за сезону 2018/19. Осим резултата, велика вест ове 

зиме је и прелазак доскорашњег члана „Златибора” Дејана Видића у 
„Црвену Звезду”, што је први пут да сениорски играч из овог клу
ба оде директно у редове државног шампиона. 

– „Златибор” је успео да прода играча „Црвеној Звез
ди”, то је успех и Видићев и свих нас у клубу, почев од 
председника клуба Вељка Радуловића до свих људи 
који су у клубу запослени. Не би ништа могао Ви
дић да уради сам. Чињеница да смо једног игра
ча промовисали да оде у наш најтрофејнији клуб 
говори о успеху. Надам се да ће неко од младих 
играча и ове полусезоне бљеснути – каже тренер 
Златибораца Предраг Ристановић. 

Видић је у екипи „Златибора” био најбољи стре
лац са 10 голова на 16 утакмица ове сезоне као 
најистуренији нападач у систему 4231, који тре
нер воли да користи у свом стилу игре: 

– Ја волим такав профил играча као што је Видић и на
дамо се да ћемо наћи опет таквог играча. И када сам друге 
клубове водио трудио сам се да имам такве играче у шпицу. То 
је мој стил вођења екипе. Видећемо да ли ћемо успети да нађемо неког 
сличног – сматра 46годишњи стручњак. 

И сам Видић је био изненађен због позива учесника Лиге шампиона: 
– То је велика ствар што се лично мене тиче, а и за клуб да један играч 

из Чајетине пређе у „Звезду”. Да ми је пре шест месеци речено за ово, 
мислио бих да се неко шали са мном, нико не би веровао у то – каже на
падач којег је „Црвена Звезда” најпре проследила на позајмицу у Земун.

 Екипу „Златибора” после најуспешније године у клупској историји 
поново ће водити Предраг Ристановић, који је пре годину дана и сео 
на клупу. За разлику од стручног штаба који остаје исти, играчки кадар 

је претрпео значајне промене. Поред Дејана Видића отишли су и Вла
димир Ћировић, Алекса Вујић, Горан Поткозарац, Стеван Радуловић и 
Ђорђе Михаиловић. 

– Потрудићемо се да нађемо играче који могу достојно да их замене. 
Тешко је у овом прелазном року сада наћи играче који су афир

мисани, а нису под уговором и нису занимљиви свим другим 
клубовима. Сигурно да ћемо наћи неке играче који су у 

неком фокусу, али наћи ћемо сигурно и неке који су, 
како се каже, испод радара па да их афирмишемо и 

да и они постану занимљиви свима осталима. То је 
и лепша ствар, направити неког играча па га ста
вити на радар – каже тренер „Златибора” који је у 
зимској паузи потписао уговор са задњим везним 
Миланом Милановићем (23), а очекује се долазак 
бар двојице искусних играча. 

Чајетински тим је тренутно на четвртом месту 
Прве лиге Србије са 44 бода, колико има и „ТСЦ”, 

док „Инђија” има 45, а првопласирани „Јавор” 46 бо
дова. Амбиција „Златибора”је да покуша да обезбеди 

још један историјски пласман у виши ранг, за шта је по
требно да буду међу прве две екипе на крају такмичења. 

– Не можемо да обећамо, али надамо се да можемо после 
плејофа да будемо у прва два места на табели. Пратимо све што се 
дешава у осталим клубовима. Мислим да ће бити неизвесна борба до 
самог краја, поготово кад се поделе бодови, сви из врха ће бити у пар 
бодова. Биће занимљиво, доста неизвесно, мало и стресно, али такав је 
наш посао – каже Ристановић. 

Четвртопласирани тим Прве лиге Србије на Златибору ће највише ра
дити на кондиционим припремама, а од 3. фебруара ће бити у традици
оналној зимској бази – Игалу. Пролећни део сезоне почиње 16. марта, 
први меч „Златибор” би требало да одигра код куће против „Радничког” 
из Крагујевца у оквиру 23. кола. З. В.  

Предраг Ристановић


