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Општина Чајетина, препознатљива у овој деценији 
по реализовању капиталних инвестиција које 
су пресудно допринеле њеном развоју, на-

ставља с вредним улагањима на добробит свог ста-
новништва. Инвестираће овог пута у пројекте који 
треба ближе да повежу пољопривредну производњу 
са тржиштем, домаћине са купцима. Да се, уједно, 
створе услови за још јачи напредак нашег села и про-
извођача, које ова локална самоуправа, више него 
иједна у овом делу Србије, редовно подржава субвен-
цијама и другим видовима помоћи.

Средиште те будуће намере и нових милионских ула-
гања у пољопривредни развој јесте Агроин-
дустријски центар који оснивамо, 
најављује за „Златиборске вести” 
председник општине Чајетина 
Милан Стаматовић. Такав цен-
тар, који је савремена и ефи-
касна верзија задруге, пра-
виће се на подручју Криве 
Реке, значајно ће помоћи 
развоју аграра и бити ис-
корак и нови поглед на 
развој локалне заједни-
це, па и целог региона. 
Упоредо, предузима се и 
низ других корака у ко-
рист аграра. 

– Тиме желимо да по-
могнемо пољопривре-
дницима из наших села, 
многим домаћинима који 
неуморно раде да њихова 
производња буде видљивија 
и цењенија, да лакше дођу до 
сигурног тржишта и добре цене 
за своје производе. Остварили смо 
успех са отварањем и радом мле-
каре „Наша Златка”, захваљујујћи 
којој произвођачи млека имају си-
гуран пласман уз добру цену. Про-
ширићемо њене капацитете, а та-
кав модел следити и у откупу воћа, 
меса и других пољопривредних 
производа градњом нових капа-
цитета сушаре и хладњаче – на-
помиње председник Стаматовић 
и додаје: 

– Пратићемо потребе народа и 
улагати у оно што је потребно. Аг-
роиндустријски центар значи бу-
дућност нашег краја, нову шансу 
за златиборско село које смо успе-

ли да сачувамо протеклих година низом подстицајних мера 
и остварених инфраструктурних пројеката. Наше село 

људи неће напуштати нити неизвесне животне шансе 
тражити у градовима, јер ће на својој дедовини има-
ти шта да производе и уз осигуран пласман добро да 
зараде. 

 Први важан корак на представљању ове агроиндус-
тријске замисли дешава се код нас с првим данима јуна. 
У хотелу „Торник” на Златибору 3. јуна се одржава реги-
онална конференција „Агроиндустријски центар темељ 

привреде Златиборског округа”, а тог дана на Краљевом 
тргу организује Базар агроиндустријских производа Зла-

тиборског округа. 
– Те садржаје организује општина 

Чајетина уз подршку амбасаде 
Краљевине Шведске у Београ-
ду. Регионална конференција 

окупља многе произвођаче и 
привреднике, представни-
ке регионалних асоцијација 

и институција, представ-
нике иностраних агро-
индустријских центара 
и сродних асоцијација, 

наравно и стручњаке, 
представнике медија 

и друге. У њеном 
раду учествоваће 
и амбасадор Швед-
ске Јан Лундин, који 
је већ присуствовао 
запаженој прошло-

годишњој златибор-
ског конференцији 

„Храна сутрашњице” када 
је исказао подршку нашим на-

стојањима и улагањима да има-
мо чисту животну средину и здраву 
храну – подсећа председник општи-
не Чајетина, који ће своју поздравну 
реч одржати и на Базару агроиндус-
тријских производа, осмишљеном да 
посетиоцима представи достигнућа 
наших малих произвођача на штан-
довима и радионицама.

По Стаматовићевим речима, 
пољопривреда је будућност Србије, па 
се у складу с тим опредељењем из буџе-

та општине Чајетина ове године издваја 
25 милиона динара за спровођење про-

грама подршке пољопривредним произ-
вођачима, у складу са Стратегијом за раз-

вој пољопривреде. З. В.

Оснивамо 
Агроиндустријски центар

„Новим улагањима желимо да помогнемо пољопривредницима из наших села, многим 
домаћинима који неуморно раде да њихова производња буде видљивија и цењенија, да лакше 

дођу до сигурног тржишта и добре цене за своје производе”, изјавио Милан Стаматовић 

Милан Стаматовић
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11.00 – 11.30  РЕГИСТРАЦИЈА 
УЧЕСНИКА

ИЗЈАВЕ ЗА МЕДИЈЕ 
 
11.30 – 11.40 ОТВАРАЊЕ 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ

  г-дин Милан Стаматовић, 
председник општине Чајетина 

  њ. е. Јан Лундин, Амбасадор 
Краљевине Шведске у 
Београду 

 11.40 – 13.00 – ПАНЕЛ I  

Тема: Агроиндустријски центар 
– темељ локалног развоја

УЧЕСНИЦИ:  
  г-дин Милан Стаматовић, 

председник општине Чајетина 
  проф. Зорица Васиљевић, 

редовни професор 
Института за агроекономију, 
Пољопривредни факултет, 
Универзитет у Београду

  проф. др Миладин Шеварлић, 
редовни професор 
Пољопривредног факултета 
Универзитета у Београду 

  г-дин Радивоје Мишовић, 
представник малих 
произвођача општине Чајетина 
– произвођач сира „Златне 
Рудине„

  г-ђа Драгана Вучетић, 
представник малих 
произвођача општине 
Лакташи – произвођач ликера 
од ароније

МОДЕРАТОР: Јелена Божовић, 
новинар Радио телевизије Србије 

13.00 –  13.30 ПРЕЗЕНТАЦИЈА I

Тема: Потенцијали за 
даљи развој и транзицију 
млекаре  „Наша Златка” у 
агроиндустријски центар

  Пример добре праксе: 
Млекара „Наша Златка„, село 
Крива Река на Златибору 
г-дин Владимир Бојовић, 
директор „Еко Аграра” о 
пројекту „Од млека са наших 
планина”

13.40 – 14.10 ПРЕЗЕНТАЦИЈА II

Тема: назив презентације
  Пример добре праксе: 

Aгроиндустријски центар са 
Кипра Cyprus Agro Industry 
Center, г-дин Кристос Андреа, 
оснивач и извршни директор 
агроиндустријског центра

  
14.10 – 15.10 РУЧАК 

15.10 – 15.30  ПРЕЗЕНТАЦИЈА III 

Тема: Фер цене у трговини 
храном – искуства Шведске

  г-ђа Катарина Гилблад, 
експерткиња за тржиште роба, 
оснивач консултантске фирме 
Agronomics Scandinavia AB, 
саветник Министру привреде и 
челницима и саветник у Влади 
Шведске 

15.30 – 15.50   ПРЕЗЕНТАЦИЈА IV

  г-дин Антоније Прентовић, 
представник малих 
произвођача из општине 
Чајетина – произвођач 
линцуре 

15.50h – 16.50h ПАНЕЛ II 

Тема: Агроиндустријски 
центри – конкурентност на 
тржишту и примена савремених 
еколошких и научних стандарда

УЧЕСНИЦИ: 
  г-дин Славко Лукић, директор 

Регионалне развојне агенције 
Златибор

    г-дин проф. Зоран Рајић, 
редовни професор 
Института за агроекономију, 
Пољопривредни факултет, 
Универзитет у Београду

  г-дин Марко Марић, 
представник малих 
произвођача из општине 
Чајетина – овчарство 

  г-дин Александар Лепосавић, 
Институт за воћарство 

  г-дин Драженко Будмир, 
директор Земљорадничке 
задруге Ливач, општина 
Лакташи, РС, БиХ 

МОДЕРАТОР: Јелена Божовић, 
новинар Радио телевизије Србије 

17.00 – 17.20  ЗАКЉУЧЦИ 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

БАЗАР АГРОИНДУСТРИЈСКИХ 
ПРОИЗВОДА ЗЛАТИБОРСКОГ 
ОКРУГА

ПРОГРАМ

3. јун 2019.
Градски трг Златибор

10.00 – 10.15 Свечано отварање 
Базара – КУД „Златибор”;  

10.15 – 10.20 Поздравна 
реч:  Милан Стаматовић, 
председник општине Чајетина 

10.20 – 10.30 Љубивоје 
Ршумовић, песник – „Зар ћемо 
дозволити”     
                                                             
10.30 – 11.00  Културно-
уметнички програм: фолклорне 
игре, певачка група са Златибора 

Едукативне радионице Базара

11.00 – 11.30 Здрава исхрана; 
Нутрициониста, Центар Чигота  
са Златибора; 
12.00 – 12.30 Узгој сирове 
конопље и производња 
аутохтоних производа од 
конопље; произвођач,  
Мирослав Ивић;
13.00 – 13.30 Органска 
производња - произвођач 
лековитог биља, Госпа Томић; 
14.00 – 14.30 Како формирати 
расадник; Расадник  цвећа  
Пожега и Боривоје  
Шишовић „Покретни жбун”, 
руководи ботаничком баштом; 
15.00 – 15.30 Пчеларство:  увод 
у пчеларство; Владан Шкодрић и 
медари Љубе  Јоксимовић  
и Драган Колаковић
 16.00             КРАЈ БАЗАРА

ПРОГРАМ РЕГИОНАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ НА ЗЛАТИБОРУ  
„АГРОИНДУСТРИЈСКИ ЦЕНТАР ТЕМЕЉ ПРИВРЕДЕ ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА”

Заменик председника 
општине Чајетина Арсен 
Ђурић очекује да ће иско-

рак у пољопривреди предвиђен 
оснивањем Агроиндустријског 
центра донети значајне користи 
нашим пољопривредницима. 

– Увек је златиборски крај 
имао чиме да се похвали у об-
ласти пољопривреде. Наши про-
извођачи сувомеснатих произ-
вода, здраве хране, меса, млека, 
малина и другог воћа налазе 
своје место на тржишту. А да би 
тај пласман и продаја били си-
гурнији, добро организова-
ни, с мање неизвесности и по 
бољим ценама помоћи ће осни-
вање Агроиндустријског центра. 
Бављење пољопривредом биће 
онда извесно и уносно, што ће 
привући многе који имају ус-
лове за пољопривредну произ-
водњу да јој се озбиљније посве-
те – каже Ђурић и с тим у вези 
помиње предстојећи Базар агро-
индустријских производа Злати-
борског округа, који се одржава 

на Краљевом тргу 3. јуна, када и 
регионална конференција „Аг-
роиндустријски центар темељ 
привреде Златиборског округа” 
у хотелу „Торник”: 

– Базар ће бити место пред-
стављања производњи и дос-
тигнућа у пољопривреди. Ту ће 
се на двадесетак штандова пред-
ставити мали произвођачи, неки 
и уз приказивање својих проце-
са рада. На посебном делу орга-

низују се едукативне радионице 
на теме од значаја за агроиндус-
тријску производњу: о здравој 
исхрани, узгоју конопље и ау-
тохтоним производима од ње, 
органској производњи, о фор-
мирању расадника и пчеларству. 
Песник Љубивоје Ршумовић об-
ратиће се окупљенима, а биће 
приређен и културно-уметнич-
ки програм уз наступ фолклора 
и певачке групе са Златибора – 

најављује заменик председника 
општине Чајетина, додајући да 
ово дешавање има и туристич-
ки значај с обзиром да ће многе 
госте Златибора привући да виде 
производе вредних људи из краја 
у коме се они одмарају. 

Када је реч о регионалној 
конференцији, предвиђено је 
да на њој о Агроиндустријском 
центру као темељу развоја го-
воре стручњаци: професорка 
Зорица Васиљевић са Инсти-
тута за агроекономију, проф. др 
Миладин Шеварлић, др Алек-
сандар Лепосавић, проф. Зоран 
Рајић, те представници малих 
произвођача Радивоје Мишо-
вић са Рудина, Драгана Вуче-
тић из Лакташа и други. Биће 
ту истакнути, као примери 
добре праксе,  пословни успе-
си агроиндустријског центра са 
Кипра, искуства Шведске, па и 
добар рад млекаре „Наша Злат-
ка” којој предстоји транзиција у 
Агроиндустријски центар...

З. В.  

Да бављење пољопривредом 
буде извесно и уносно

(3. јун 2019. године, Златибор, хотел „Торник”)

Арсен Ђурић
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Центар за подршку 
пољопривредницима  
по европском моделу

„Еко аграр” планира проширење млекаре са садашњег капацитета од 1,5 тона млека 
дневно на 20 тона, проширење сушаре на капацитет до шест тона, као и изградњу 

хладњаче капацитета до 100 тона, најављује Владимир Бојовић

Због одличног пословања млекаре у Кривој Реци, у 
плану општине Чајетина и ПД „Златиборски еко 
аграр” је проширење њеног капацитета. Али, не 

само то! Због заинтересованости пољопривредника за 
сарадњу са „Еко аграром” на откупу воћа и  других про-
извода, одлучено је да се у Кривој Реци изгради Агроин-
дустријски центар.

„Ми смо већ при крају рада на припремању пројекта 
за велики Агроиндустријски центар који би се налазио на 
простору сточне пијаце у Кривој Реци. То је нешто што већ 
годинама имамо у плану”, каже директор „Злати-
борског еко аграра” Владимир Бојовић и додаје: 

„Појавила се потреба за једним таквим 
организационим обликом пре свега због 
подршке пољопривредним произвођачи-
ма и проширења пољопривредне произ-
водње. Ми смо претходних пет година из-
двајали 40 милиона динара за подршку 
пољопривредним газдинствима. Такође 
смо вршили и контролу о реализацији 
субвенција и уочили да се оне, истина,  
користе за тражене сврхе, али и да се 
након тога у већини случајева повраћај 
средстава не користи за даља улагања у 
проширење производње, већ се сервисирају текући трошкови у оквиру 
газдинства. Управо из тог разлога се добро показао овај модел са мле-
каром „Златка”, где имамо пољопривредне произвођаче са територије 
општине Чајетина који имају сигуран откуп, пласман и цену млеку, а 
општина заузврат те производе брендира и промовише широм Злати-
бора и региона”.

На темељу овога, „Еко аграр” планира проширење млекаре са са-
дашњег капацитета од 1,5 тона млека дневно на 20 тона. Такође би се 

извршило и проширење  сушаре на капацитет  до шест тона, а 
у плану је и изградња хладњаче чији би капацитет износио 
до 100 тона.

С обзиром на недостатак пољопривредне механизације за 
коју пољопривредници најчешће траже субвенције и на не-

повољне цене машина, „Еко аграр” има у плану да у новом 
Агроиндустријском центру омогући  услугу изнајмљивања ме-

ханизације у оквиру тзв. машинског прстена. Круна свега била 
би изградња дегустационог центра у којем би туристима и по-

сетиоцима Златибора било омогућено да се упознају са 
традиционалним производима златиборског краја.

„Ова идеја је поткрепљена и искуствима из 
других европских земаља која функциони-

шу на овај начин, тако подржавајући мале 
пољопривредне произвођаче. Ми желимо 
да временом кроз јавно-приватно парт-
нерство укључимо и остале произвођа-
че, велике произвођаче са наше тери-
торије да уђу у акционарско друштво и 
имају свој удео у овом Агроиндустријс-
ком центру, у зависности од вида про-
изводње којом се баве”, истиче Бојовић.

Процењена инвестициона вредност 
центра је преко два милиона евра, али 

би послови били рађени етапно. У првој етапи, са којом би се кренуло 
на лето, радиће се, пре свега, проширење млекаре. Мада неће моћи у 
старту да се капацитет прошири на планираних  20 тона, али због захте-
ва тржишта као и пољопривредника који су заинтересовани да уђу са 
„Еко аграром” у кооперантске односе, капацитет ће бар бити дуплиран.

О плановима за изградњу Агроиндустријског центра биће више го-
вора на конференцији која ће се одржати 3. јуна у хотелу „Торник” на 
Златибору. Мирјана Ранковић Луковић

Владимир Бојовић
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Про из во ђач лин цу ре Ан-
то ни је Прен то вић одр-
жа ће пре зен та ци ју сво-

је про из вод ње на ре ги о нал ној 
кон фе рен ци ји „Агро ин ду стриј-
ски цен тар те мељ при вре де 
Зла ти бор ског окру га” (на Зла-
ти бо ру 3. ју на). Он се на план-
та жи у Љу би шу успе шно ба ви 
про из вод њом лин цу ре, а ми 
смо с њим раз го ва ра ли за „Зла-
ти бор ске ве сти”.   

Ан то ни је Прен то вић је ро-
дом из оп шти не Ча је ти на, али 
ка ко то жи вот уме да учи ни, у 
по тра зи за по слом оти шао је 
да ље. Већ ду го ра ди као лич ни 
во зач у кор по ра ци ји „Сам сунг”. 
Ско ро сва ко днев но пу ту је у За-
греб и на зад. Али, ка ко ка же, 
ако же ли те да ус пе те мо ра те да 
се по му чи те. Ње го ва су пру га се 
са кћер ком пре се ли ла у по ро-
дич ну ку ћу на Зла ти бо ру где во-
ди ра чу на о по сло ви ма ко је су 
по кре ну ли, па Ан то ни је тре нут-
но жи ви на три ме ста: у За гре бу, 
Бе о гра ду и у Љу би шу.

За ко ном за шти ће них 
вр ста

Већ не ко ли ко го ди на има до-
бар раз лог што у род ном кра ју 
бо ра ви че шће, а то је план та жа 
на ко јој уз га ја лин цу ру, биљ ку 
ко ја спа да у ред ле ко ви тих, али 
и за ко ном за шти ће них вр ста. 
За што баш лин цу ра?

„Се ћам се да је де да увек пио 
ра ки ју са лин цу ром, ра но ују-
тру пре до руч ка”, при ча Прен то-
вић: „Као лек, го во рио је, јед на 
за здра вље. Гле дао сам тај сме-
шни ко рен у ње го вој спе ци јал-
ној фла ши ци за ра ки ју и ве ро-
вао сам му, јер је увек био здрав 
и ни ка да ни је ла гао. На ше ли-
ва де би ле су пу не те биљ ке, ни-
смо је уз га ја ли, ра сла је ди вља 
и при род на, дру га чи ја од оста-
лих”.

„Ше тао сам та ко не ко ли ко го-
ди на по сле де ди не смр ти тим 
ли ва да ма, ко је су би ле за ра сле, 
јер ни је имао ви ше ко да их ко-

си. Би ло ми је ту жно да гле дам 
ка ко су не у ред не, ка ко ви ше 
не ма ко да их чу ва, не гу је и да 
им се ди ви. Раз ми шљао сам ка-
ко бих мо гао да са чу вам успо-
ме ну на ње гов рад, вред но ћу и 
угле дао цвет лин цу ре. Од лу чио 
сам да се рас пи там ко ли ко је та 
биљ ка за и ста ле ко ви та. Са знао 
сам од струч ња ка да је ме лем 

за же лу дац, је тру. Де да је био 
упра ву! Мо гу да са чу вам успо-
ме ну на ње га и про бам да је уз-
га јам. Мно ги су ми та да го во ри-
ли да је то прак тич но не мо гу ће, 
јер је биљ ка ди вља и ра сте та мо 
где она же ли, ка да же ли и ка ко 
же ли. Али био сам упо ран и ус-
пео сам!”

План та жа се на ла зи на об-
рон ци ма вр ха Чи го те и укуп-
на по вр ши на из но си не што ви-
ше од јед ног хек та ра. План та жа 
је оглед на, ра ђе на по прин ци-
пу ми ни мал ног одр жа ва ња и 
бри ге о са мој биљ ци. То зна чи 
да биљ ке ни су ни јед ном за ли-
ва не, ни ти тре ти ра не би ло ка-
квим сред стви ма. Ра сту и раз-
ви ја ју се у пот пу но при род ним 
усло ви ма.  

Ве о ма је тра же на  
у фар ма це ут ској  

ин ду стри ји

Лин цу ра је из у зет но ле ко-
ви та биљ ка и ве о ма је тра же на 
у фар ма це ут ској ин ду стри ји. 
Као вр ста је угро же на и ве о-
ма вред на. То је гор ка биљ ка 
(спе ци фич на гор чи на из но си 
1:1.000.000 , што је чи ни јед ном 
од гор чих ма те ри ја у при ро-
ди) и про на шла је сво је ме сто 

у га стро но ми ји. Од ње се пра-
ве ама ро ал ко хол на и без ал-
ко хол на пи ћа, а ко ри сти се и 
као за чин. Зла ти бор ска лин цу-
ра свр ста на је у нај ле ко ви ти ју 
и нај це ње ни ју лин цу ру у све ту.

„На кра ју про из вод ног ци-
клу са ре зул та ти су ви ше не го 
до бри”, ка же Прен то вић.     ” Чак 
70 од сто за са ђе них ра са да је ус-
пе ло, док је 20 од сто из гу бље но 
због мањ ка ис ку ства при ли ком 
пр вог са ђе ња. Пла сман и це ну 
од ре ђу ју по слов ни парт не ри 
са ко ји ма и по ди жем план та-
жу. Ме ђу тим, нај ва жни је је то 
што лин цу ра мо же да че ка нај-
бо љу це ну на тр жи шту. На и ме, 
нај бо љи тре ну так за ва ђе ње је 
он да ка да то ва ма од го ва ра, а 
не тр жи шту или са мом куп цу. 
Јер њен ко рен је под зе мљом и 
што је ду же та мо, он ви ше ра-
сте и до би ја на ма си, што иде у 
ко рист ме ни као про из во ђа чу. 
Не ма уце на, не ма стра ха, мо же 
да са че ка и сле де ћу го ди ну, сле-
де ћег за ин те ре со ва ног, па чак 
и ваш сле де ћи на ра штај с об-
зи ром да са ма биљ ка мо же да 
жи ви и 30 го ди на под зе мљом,” 
за вр ша ва Прен то вић при чу за 
„Зла ти бор ске ве сти”.

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

Зла ти бор ска лин цу ра ме ђу 
нај це ње ни јим у све ту

„Лин цу ра је ме лем за же лу дац, је тру, а нај ва жни је је што мо же да че ка нај бо љу це ну на тр жи шту, ва ђе ње је 
кад ва ма од го ва ра а не куп цу”, ка же про из во ђач Ан то ни је Прен то вић ко ји има план та жу лин цу ре у Љу би шу

Ан то ни је Прен то вић

Линцура
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Интензивним  темпом изводе 
се ових дана радови на из-
градњи  златиборске гондо-

ле и подижу стубови на последњем 
делу  трасе од међустанице на Риб-
ничком језеру до завршне станице на 
врху Торника. Радове су у периоду од 
21 . до 24. маја надгледали представ-
ници француске  фирме „Помагал-
ски”: менаџер пројекта Филип Вер-
ти и  техничко лице Матије Паризо.

Поред обиласка радова на терену, 
одржани су састанци са представни-
цима инвеститора, надзора и извођа-
ча радова, као и представницима из 
реда запослених у ЈП „Голд гондола 
Златибор”. На састанцима су рези-
мирани реализовани послови, потом 
план и динамика за преостале радо-
ве , а акценат је стављен  на тренут-
но постављање 17 носећих стубова 
од међустанице до завршне на врху 
Торника. Посао је, у оквиру конзор-
цијума, поверен фирми „Амига” д.о.о 
из Краљева, специјализованој  за из-
вођење свих врста грађевинских, 
електроенергетских и машинских 
радова на тешко приступачним те-
ренима, која је била, уз МПП „Једин-
ство”, носилац послова на подизању 
19 стубова од почетне  до међустани-
це.  Уколико буде потребно, с обзиром 
да се ради о захтевном терену, анга-

жоваће се хеликоптер, а француски 
експерти ће бити присутни и прили-
ком ове фазе градње.

Разговарало се и о преосталом 
делу опреме која се налази у Фран-
цуској:  дупла  ужетњача  за међус-
таницу и четири котура  кабла,  који 
су тешки по  45 тона и подлежу  свим 
правилима за  транспорт специјал-
ног  терета, од којих ће први среди-
ном јула бити допремљен на Злати-
бор . Одређене су  и локације где ће 
бити складиштени до монтирања  и 
момента уплитања пре постављања 
на инсталацију гондоле. Ужетњача 

ће бити на локацији у наредних де-
сетак дана.

Француски експерти  су део посла  
обавили у складишту у Бранешком 
пољу, на издвајању опреме за стубове 
до последње станице и селектовању  
опреме за међустаницу. Овом при-
ликом проверили су сву складиште-
ну опрему, те истакли да је опрема 
у гарантном року, чувана у прописа-
ним условима и као таква  спремна 
за монтирање уз постојеће сертифи-
кате и атесте. Једна од тема састанка 
било је напајање гондоле електрич-
ном енергијом, дефинисана је лока-
ција за трафо-станицу у непосредној 
близини међустанице.  

Последња, пета грађевинска доз-
вола која се односи на изградњу 
међустанице на Рибничком језеру 
очекује се врло брзо, како би се радо-
ви одвијали у континуитету. У спо-
разуму са „Скијалиштима Србије” де-

финисано је измештање  успињаче 
сидро „Бандера” и активности на том 
пољу одвијају се по плану. 

– Назире се крај изградње пројек-
та века општине Чајетина, реална су 
очекивања да ћемо се до краја годи-
не  возити  гондолом. Велики труд и 
енергија уложени су у цео пројекат од 
стране општине Чајетина, целокупног 
руководства и запослених у јавном 
сектору, али и уз подршку грађана 
који су као и ми веровали у пројекат 
– истиче директорка ЈП „Голд гондола 
Златибор” Бојана Божанић.

У перспективи Јавно предузеће 
,,Голд гондола Златибор” очекује ан-
гажовање на другачијим послови-
ма, конкретно на обликовању понуде 
једног новог туристичког  производа 
кроз вожњу најдужом панорамском 
жичаром на свету, по којој ће Злати-
бор бити препознатљив.  

– До сада смо се бавили пословима 
оганизације, промоције, изградње, 
надзора, припреме документације 
и терена, праћењем извођења радо-
ва...  Предстоји  нам озбиљан рад на 
изради додатних забавних садржаја 
у оквиру  почетне, међустанице и за-
вршне станице гондоле. Посетиоци-
ма  панорамске жичаре понудићемо 
бројне  нове атракције, како би ис-
куство вожње гондолом било неза-
боравно. На  завршној станици на 
врху Торика, у склопу додатних садр-
жаја, налазиће се  и видиковац који 
ће својом јединственошћу  бити до-
вољан повод да се туристи провозају 
до последње станице. И, свакако, још 
пуно тога – најављује Бојана.

У наредном периоду предстоји  
изградња управне зграде ЈП „Голд 
гондола  Златибор” у склопу почет-
не станице, као и уређење околног 
простора. Значајно је напоменути 
да ће експерти  француске фирме 
„Помагалски” бити присутни у фази 
пуштања у пробни рад жичаре  који 
подразумева период од седам до де-
вет недеља.  Њихово искуство у овом 
послу је примарно и биће од великог 
значаја. Пропратиће и обуку запосле-
них како би све технички и кадров-
ски  било спремно за почетак рада 
гондоле.  З. В.

Подизање 
стубова  

на последњем 
делу трасе 

гондоле
„Назире се крај изградње пројекта века општине Чајетина, реална су очекивања 

да ћемо се до краја године возити гондолом”, најављује Бојана Божанић 

Матије Паризо, експерт француске фирме „Помагалски”, исти-
че да му је велико задовољство кад види да се пројекат изградње 
златиборске гондоле након четири године ближи крају: – У наред-
ном периоду чека нас доста посла, пре свега на изградњи међус-
танице и постављању носеће сајле, што ће због њене дужине бити 
посебан изазов. Планирам свој повратак на Златибор у трећој не-
дељи јуна, када нас очекује изградња најтеже деонице стубова 

гондоле на успону до врха Торника, чија ће се монтажа најверо-
ватније вршити уз помоћ хеликоптера. Безбедност радника у овој 
фази је приоритет, јер се ради о веома неприступачном терену са 
великим висинским разликама које је потребно савладати. Видим 
да извођачи имају добро припремљен план и тим за овај посао, 
што ми даје додатну сигурност у брзу реализацију овог пројекта 
– изјавио је Паризо.

Стубове хеликоптером на врх Торника
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Херцег Нови у знаку 
златиборске традиције

Златибор  
представљен  
и у Требињу

Промотивне активности Туристичке организације Злати-
бор настављају се најавом летње туристичке сезоне у срцу 
Херцеговине, у Требињу. На главном градском тргу, под осун-
чаним платанима, Златибор је фолклорним перформансом и 
укусним деликатесима грађанима и туристима Требиња дао 
пуно разлога да овогодишњи летњи одмор проведу на најпо-
сећенијој српској планини. На платоу испред Туристичке ор-
ганизације Требиње највише пажње привукао је фолклорни 
наступ културно-уметничког друштва, а уз наше сувомеснате 
производе и домаћу ракију присутни су се упознали са садр-
жајима и активностима које их овог лета очекују на Златибору. 

Велики број странаца који су у туристичкој посети Требињу 
заинтересовао се за посету „златној планини”, а посебно су 
били одушевљени начином на који је промовисана понуда 
планине. Гости из Републике Српске, заједно са Црном Гором, 
традиционално су најбројнији туристи на Златибору, па се и 
ове године очекује повећање броја гостију са овог тржишта.
 Т.О.З.

Туристичка организација Златибор на-
кон успешног наступа на Сајму тури-
зма у Бањалуци наставља са промо-

тивним активностима у региону. У петак 17. 
маја предстојећа летња сезона најављена је 
у Херцег Новом, одакле традиционално на 
Златибор долази велики број туриста. 

Најпре је ТО Златибор на презентацији за 
медије и турооператоре представила  турис-
тичку понуду планине, а затим је на Тргу Ни-

коле Ђурковића у центру Херцег Новог орга-
низована промоција уз традиционалне игре 
златиборског краја, дегустацију гастроном-
ских специјалитета и домаће ракије. Презен-
тацији Златибора у Херцег Новом, поред вели-
ког броја представника медија и туристичких 
агенција, присуствовао је и конзул Републи-
ке Србије у Херцег Новом Зоран Дојчиновић.

Становници Херцег Новог и околине, као 
и туристи који су на црногорском приморју 

већ у великом броју, били су веома заинтере-
совани за забавне садржаје, понуду активног 
туризма и могућност одмора у златиборским 
селима. Уз добар залогај и фолклор, који је 
привукао велику пажњу, сви присутни на 
тргу информисали су се о ценама хотелског 
и приватног смештаја, понуди туристичких 
агенција и садржајима који употпуњавају ту-
ристичку понуду најпосећеније српске пла-
нине. Т.О.З.
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У години када обележава 
132.године постојања, 
Основна школа „Дими-

трије Туцовић”  Чајетина на-
кон  вишемесечне реконструк-
ције добила је нови изглед. 
Објекат је у потпуности преу-
ређен, модерно опремљен свим 
наставним средствима и у пот-
пуности прилагођен потребама 
ученика и наставника. 

Са реконструкцијом се кре-
нуло 27. јула прошле године. 
Рок за завршетак радова био је 
120 дана, али је, због додатних 
радова и потешкоћа, продужен 
до Нове године. Извођачи су уго-
ворене обавезе испоштовали, с 
тим што су због зиме поједине 
послове, као што су фуговање на 
листелама, завршили са првим 
пролећним данима.

„Урађена је реконструкција 
и споља и изнутра. Добили смо 
једну модерну школу где је енер-
гетска ефикасност висока, тако 
да ће се трошити много мање 
енергената. Урађен је кров, 
електроинсталације, купатила, 
подови, изолација, замењена 
је столарија. Добили смо, тако-

рећи, нову школу”, каже Миро-
славЂокић, просветни инспек-
тор Општинске управе Чајетина.

Због додатних, непредвиђе-
них послова који се често деша-
вају при оваквим реконструк-
тивним подухватима, вредност 
радова премашила је уговорену, 
те је укупна инвестиција, коју 
је финансирала Канцеларија за 
управљање јавним улагањима, 
стајала око 55 милиона дина-
ра. Општинска управа Чајети-

на била је у обавези да оформи 
стручни надзор.

„Стручни надзор контроли-
ше квалитет изведених радова и 
имамо пуно поверење у њега. Ос-
тали су да се заврше још неки де-
таљи које је комисија, састављена 
од представника надзорног орга-
на и инвеститора, наложила из-
вођачу радова да исправи. То 
су, углавном, мањи радови који 
неће захтевати пуно времена и 
неће угрозити обављање наста-

ве”,  истакао је Милан Коружић 
из ОУ Чајетина, похваливши са-
радњу са извођачима и Канцела-
ријом за јавна улагања.

Пре школе у Чајетини урађена 
је реконструкција ОШ „Миливоје 
Боровић”, издвојено одељење у 
Шљивовици. Сличне инвести-
ције, по речима просветног ин-
спектора МирославаЂокића, 
планиране су и на другим школ-
ским објектима.

„Припремамо пројектну до-
кументацију. Имамо тим у 
општини који се бави припре-
мом документације, пројекти-
ма и конкурисањем. Оно што 
нам предстоји је ОШ „Саво Јова-
новић Сирогојно”. Ту се пројек-
тује фискултурна сала, нова кот-
ларница, трпезарија, припрема 
озбиљна реконструкција. Вред-
ност радова је далеко већа него у 
овом случају”, наглашаваЂокић.

Како он додаје, на листи при-
оритета је завршетак фискултур-
не сале на Златибору. Недавно 
расписани тендер није успео па 
се његово поновно расписивање 
очекује наредних дана.

Драгана Росић

Милан Коружић и Мирослав Ђокић

Реконструкцијом добили 
енергетски ефикасну школу

Обимним радовима споља и изнутра обновљена чајетинска школа,  
предстоји реконструкција ОШ „Саво Јовановић Сирогојно” 

Урађен је кров, електроинсталацијa, купатила, подови, изолација, замењена столарија...
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Школа у новом руху 
обележила 132. рођендан

„ОШ „Димитрије Туцовић” је реконструисана током школске године и сви смо задовољни 
јер сада имамо јако лепе услове за рад”, каже директорка школе Милка Васиљевић

Основна школа „Дими-
трије Туцовић”  Чајети-
на обележила је свој дан 

пригодном свечаношћу која је 
организована у чајетинском 
Дому културе. Носиоци програ-
ма били су ученици који су овом 
приликом представили своје ус-
пехе из различитих области, на 
понос ове образовне установе, 
родитеља, али и њих самих.

Иза целокупног програма, 
који је поводом обележавања 
Дана школе осмишљен нешто 
другачије него претходних го-
дина, стоји тим за културне ак-
тивности школе. Његови члано-
ви су се максимално потрудили 
да публици приреде посебан 
ужитак, кроз представљање 
ученика чији успеси су вредни 
пажње.

„Пробали смо да будемо мало 
другачији, зато што се сваке го-
дине очекује нешто ново за Дан 
школе. Деца су глумила води-
теље, а циљ је био да се пред-
ставе талентована деца наше 
школе. Били су заступљени и 
спортисти (зимски спортови, 
пливање, стреличарство, бори-
лачке вештине…). Причали смо 
о уметности, па смо имали и јед-
ну плесну тачку. Бавили смо се 
нашом талентованом децом која 
су јако паметна и успешна”, каже 
наставница српског језика Ксе-
нија Бојовић.

 Разлога за задовољство има 

и директорка школе Милка Ва-
сиљевић. Каже да је протекла 
година за ову установу била по-
себна, али и тешка, јер ју је обе-
лежила потпуна реконструкција 
школског објекта.

„Школа је реконструисана то-
ком школске године, а ми нис-
мо прекидали са радом. Било је 
јако тешко, али изборили смо се. 
Овом приликом се захваљујем 
деци и драгим колегама на стр-
пљењу, али и родитељима који 

су показали максимално разу-
мевање за све то што ми радимо. 
Наравно, сада смо добили нови 
објекат, ново савремено рухо. 
Сви смо задовољни јер сада има-

мо јако лепе услове за рад”, каже 
директорка ОШ „Димитрије Ту-
цовић”.

Милка Васиљевић додаје да 
су насупрот отежаним услови-
ма рада ученици постизали за-
видне резултате на различитим 
врстама и нивоима такмичења:

„Посебно ми је драго што су 
учествовали на разним конкур-
сима, такмичењима и смотрама 
које су ван министарства, што 
није обавезно. Ученици су кре-
ативни, вредни и радни. Било је 
ту и пар међународних такми-
чења,  што ме посебно радује. Да 
не помињем и републичка так-
мичења на којима су учество-
вали наши ученици и на дос-
тојанствен начин презентовали 
рад наше школе. Имамо и дос-
та ученика који се активно баве 
спортом, имају запажене резул-
тате и обећавају да ће бити по-
знати спортисти”.

Као што и доликује, просла-
ва 132. рођендана употпуњена 
је гашењем свећица на рођен-
данској торти, а свечаност је 
завршена наступом чланова 
Културно-уметничког друштва 
„Златибор”.

Овом догађају претходила је 
додела диплома најбољим уче-
ницима за резултате које су по-
стигли током школске године 
уприличена у Библиотеци „Љу-
биша Р. Ђенић”.

Драгана Росић

Милка Васиљевић

Фото Никић Фото Никић

Фото Никић
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Сва ка част шко ли у Мач ка ту 
за „Чи та ли ће”

То је ре као Љу би во је Ршу мо вић на за вр шни ци ово го ди шњег про јек та „Чи та ли ћи”,  
чи ји је до ма ћин би ла ОШ „Ми ли во је Бо ро вић” 

Основна школа „Ми ли во је 
Бо ро вић” у Мач ка ту би ла је 
до ма ћин за вр шни це ово го-

ди шњег про јек та „Чи та ли ћи” ко ја 
је оку пи ла око 100 шко ла из Ср би-
је. На школ ском те ре ну у Мач ка ту 
би ло је по ста вље но око 30 ма што-
ви тих штан до ва где су учи те љи, 
на став ни ци, ђа ци и пе сни ци за 
де цу, ро ди те љи и дру ги по се ти о ци, 
мо гли да ужи ва ју у пред ста вља њу 
нај по пу лар ни јих књи жев них ју-
на ка, што је би ла те ма „Чи та ли ћа”.

Ма ја Ра до ман Цвје ти ћа нин, 
аутор ка про јек та „Чи та ли ћи” ко-
ји са успе хом оп ста је и ра сте већ 
осам го ди на, ре кла је: – Сла ви мо 
књи гу, дру жи мо се и за хва љу је мо 
се до ма ћи ни ма, оп шти ни Ча је ти-
на и ОШ „Ми ли во је Бо ро вић” ко-
ја нам је омо гу ћи ла да се сви ов-
де оку пи мо. То ком го ди не пра ви ли 
смо ди ги тал не ча со пи се, дру жи ли 
се са де цом из срп ске ди ја спо ре, 
а по зва ли смо и на став ни ке да у 
шко ла ма ра де оглед не ча со ве на 
по ме ну ту те му, пра ти ли све то ком 
школ ске го ди не и са да смо до шли 

да по де ли мо на гра де нај бо љи ма и 
да сла ви мо.

Оно што је им по зант но у са мом 
про јек ту  „Чи та ли ћа” је сте то што је 
он у осмој го ди ни по сто ја ња оку пио 
око 7.000 де це; њих око 6.000 ра ди ло 
је те сто ве на школ ском ни воу, а овај 
за вр шни тест је ре ша ва ло око 140 
њих. За так ми че ње је се лек ци ју про-
шло 500 днев ни ка, око 40 ра до ва из 
ди ја спо ре (од Ка на де до Аустра ли-
је) и  око 20 ди ги тал них ча со пи са .

О ма ни фе ста ци ји до ма ћин пе-
сник Љу би во је Ршу мо вић је ре као: 
– Ка да ви дим ка ко се зо ве ма ни фе-

ста ци ја и овај сим бол на по зор ни-
ци, отво ре ну књи гу, мо рам да по-
ми слим да ће сва ко ово де те ко је 
ви ди и књи ге и пи сце на јед ном 
ме сту це лог жи во та во ле ти књи гу, 
чи та ти, и да ће та ко по бе ди ти оно 
че га се да нас сви пла ше: оне ма ле 
спра ви це та бле те, мо бил не, игри-
це… Јер књи га је ве ков на те ко ви на 
људ ске ци ви ли за ци је. Леп је дан и 
све је ле по, по себ но ова де ца об-
у че на у ли те рар не ју на ке. Че сто 
пи та ју: ка ко би мо гли да на го во-
ри мо де цу да ви ше чи та ју? Упра во 
ова ко!  Тре ба ор га ни зо ва ти ова кве 

ску по ве, и сва ка част шко ли у Мач-
ка ту ко ја је ово при ре ди ла!

На ма ни фе ста ци ји су се са ма-
лим „чи та ли ћи ма” дру жи ли пи-
сци: Вла ста Це нић, Ви о ле та Јо вић, 
Вла ди мир Ан дрић,  Бо шко Ло мо-
вић, Гор да на Ти мо ти је вић, Ми ло је 
Ра до вић, као и за ви чај не пе сни ки-
ње Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић и 
Љи ља Ан дрић, а про грам је во дио 
Ми лош Па о вић , глу мац Алек си-
нач ког ама тер ског по зо ри шта. 

„Био је ово ве ли ки по ду хват за 
јед ну ма лу се о ску шко лу”, ре кла је 
Ана Ри ста но вић, ди рек тор ка шко-
ле: „Али за хва љу ју ћи тим ском ра ду 
свих за по сле них у шко ли и са рад њи 
са ро ди те љи ма, као и свим дру ги-
ма ко ји су нам иза шли у су срет – а 
то су: би бли о те ка „Љу би ша Р.Ђе нић”, 
КЈП „Зла ти бор” и хо тел „Зла ти бор-
ска ноћ” Бе ла Зе мља – „Чи та ли ћи” 
су у пот пу но сти ус пе ли. Из Мач ка та 
смо ис пра ти ли истин ски за до вољ не 
го сте: уче сни ке, пи сце, по се ти о це... 
Ово је би ла сво је вр сна про мо ци-
ја јед не ча је тин ске шко ле, а са мим 
тим и оп шти не Ча је ти на”.  М. Р. Л.

Традиционалном манифестацијом на 
спектакуларан начин испраћена је још 

једна генерација предшколаца. Завршна 
приредба ПУ „Радост” одржана је у чаје-
тинском  Дому културе. Представници свих 
васпитних група из матичног одељења ПУ 
„Радост” и издвојених одељења спремили 
су разноврстан програм. То је за њих био 

посебан изазов, као и за васпитаче који 
су се максимално потрудили да се деца 
искажу у најбољем светлу, за шта им је 
било потребно око месец дана припрема. 
Костими, специјално израђени само за ову 
прилику, одабир музичких нумера, вештина 
и склад покрета, као и аплаузи, осмеси и 
понека родитељска суза радосница, само 

су део слике која је красила Дом културе. 
Деца су се на јединствен начин опростила 
од вртића, места сигурног, здравог и 
безбрижног одрастања. Сада крећу у један 
самосталнији живот који са собом доноси 
обавезе и одговорности. На јесен их очекује 
школа, а ми им желимо много успеха.
 Д. Росић

Завршна приредба предшколаца
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У акцији „102 као 1” 
чистили слив Црног 
Рзава на Водицама

У оквиру акције „102 као 1” спроведено је чишћење слива реке 
Црни Рзав на Водицама од стране деце из Основне школе 

„Димитрије Туцовић” у организацији Службе за ванредне ситу-
ације општине Чајетина и Зеленог савета.

Акција чишћења „102 као 1” спроводи се у 18 општина и гра-
дова у сливу Западне Мораве са циљем да се смањи ризик од 
настанка катастрофа, уз обележавање пет година од великих 
поплава у Србији.

„Људи су, вероватно поучени искуством од те велике попла-
ве која се десила 2014. године, предузели неке ствари. И ово је, 
између осталих, једна од тих акција, да би се предупредиле и 
спречиле катастрофе у сливовима река. Поплаве углавном на-
стају због неодржавања обала и гомилања отпада који стварају 
бране, препреке и изливање реке”, каже  Александар Анђић из 
Службе за ванредне ситуације општине Чајетина. 

У акцији су као волонтери учествовали ученици осмог раз-
реда школе „ДимитријеТуцовић” из Чајетине и са Златибора. 

Акција има и наглашен еколошки карактер са циљем очувања 
чисте животне средине па је учествовао и недавно основани Зе-
лени савет општине Чајетина.

„Желимо да ово подручје очистимо од отпада који се овде на-
лази, јер сама акција и јесте да се сви сливови очисте како не би 
долазило до поплава и сличних ситуација које су се дешавале 
претходних година. Желимо да унапредимо животну средину и 
околину у којој живимо. Зато и постоји Зелени савет и пружаће 
подршку оваквим ситуацијама, којих ће у будућности бити још”, 
каже Данка Николић из Зеленог савета. 

Околина Црног Рзава је чишћена и у ранијим акцијама, а из 
организација које су учествовале у акцији „102 као 1” поручују 
да ће се покренути нови подухвати на чишћењу осталих лока-
ција на територији општине Чајетина. З. В.

Златиборска „Џипијада 2019.” одржа-
на је 18. маја у организацији 4х4 клу-
ба „Авантура Златибор” и уз подршку 

општине Чајетина и предузећа „Аутостад” из 
Чачка, другу годину заредом. Мајска субота и 
лепо време после дужег прохладног и кишо-
витог периода, као и теже приступачни а пре-
дивни златиборски крајолици уприличили су 
да „Џипијада 2019.” окупи преко 350 учесни-
ка и ентузијаста авантуре „off-road” вожње из 
Србије, БиХ и Црне Горе у више од 150 терен-
ских возила и пружи изванредне услове да се 
осете све дражи једне овакве манифестације.

Траса овогодишње „џипијаде” била је де-
лимично измењена у односу на прошлого-

дишњу и прилагођена већем броју учесни-
ка, као и сложенијим условима терена, али 
и ове године водила до идиличних и скри-
вених кутака „златне планине”.

Старт је био са платоа испред  хотела „Зе-
ленкада” и водио преко Семегњевске горе и 
Јабланице уз доручак у природи и трубаче. 
Према Чавловцу и Виогору уз нестварне ви-
диковце према Мокрој Гори и места панораме 
кроз које се могла сагледати једна сасвим дру-
гачија перспектива Златибора од уобичајене 
и осетити сама срж и дух планине. Да би се до 
поподневних часова учесници вратили на по-
четну тачку, где је организован ручак уз дру-
жење и дељење утисака. Т.О.З.

На златиборској „џипијади”  
150 возила

Траса водила кроз  
идиличне и скривене  
просторе Златибора
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Црква у Кривој Реци пос-
већена је Светој велико-
мученици Марини или 

Огњеној Марији и слави се 30. 
јула по новом или 17. јула по 
старом календару. Овај разго-
вор смо водили управо на дан 
храмовне славе. 

„Данас прослављамо Све-
ту великомученицу Марину и 
било је доста побожног наро-
да, као и свештенства”, обратио 
нам се протонамесник Миро-
слав Неђић, старешина цркве. 
„Дошавши 2014. године зате-
као сам овде цркву у изградњи, 
мада је све ту било прилично 
довршено, само је требало још 
да се обаве неки завршни радо-
ви. Међутим 2016. године пре-
освећени владика Јустин дола-
зи и освећује овај храм, тада 
благосиља фрескописање овога 
храма. Фрескопише нам Јелена 
Гускић Петровић, сликарка из 
Ужица. До сада је осликан при-
пратни и олтарски део”.

„Ова црква скоро је подигну-
та” започиње причу протојереј 
ставрофор Радојица Васиљевић: 
„Изградња је започета 2006. го-
дине, десет година касније je 
освећена и сад се,  бар једанпут 
месечно, служи света литургија. 
Било је мишљења да се обнови 
црква брвнара која се налазила 
на граници са Мушветама, где је 
она била до 1852. године када је 
зидана црква Св. пророка Илије 

у Мачкату. Тада су у Мачкат пре-
нете фреске иконостаса које се и 
данас чувају у тој цркви. Ипак 
превагнуло је мишљење да црк-
ва буде у центру села где је не-
када била општина кривореч-
ка. У цркви у Мачкату још увек 
стоји крст општине криворечке. 
Градња цркве текла је лако, дос-
та је помогла друштвено-поли-
тичка заједница, а и поједин-
ци су значајно помогли да се 
приведе освећењу овај свети 
храм. Приведен је крају, 
још има фресака да се 
уради, али ако  Бог 
да, ја рачунам да ће 
и то ускоро бити за-
вршено”. 

Свештеник као 
старешина цркве је ду-
жан да организује све ра-
дове. Није проблем саградити, 
већ  одржати цркву. Свештени-
ци који су провели век на па-
рохијама најбоље знају колико 
је тешко одржавати те сакрал-
не објекте. 

Ако су цркве градили наши 
дедови, преци, наша је дужност 
да их одржавамо. Ако смо ми 
градили опет је наша дужност 
да их одржавамо, да нашој деци 

оставимо у добром стању како 
би и они сутра наставили да 
раде као што смо и ми радили. 

На улазним вратима цркве 
се види необично осликано 
недремљиво око, то јест Гос-
под који свагда бдије над сви-
ма нама. У олтарском делу је 
Мајка Божја, заштитница не-
беса и заштитница нас овозе-
маљских смртника. Планира 

се израда фреске Св. Илије са 
гавраном у природној величи-
ни и осталих светитеља које на-
род слави. 

Криворечки народ је побо-
жан. Долази сваке недеље у 
храмове, редовно се исповедају, 
причешћују и моле Богу. Наро-
чито овде у Кривој Реци сваке 
младе недеље је света литур-

гија. Народ долази у великом 
броју. Нарочито из Криве Реке, 
али и из Ужица, Мачката, Беле 
Земље, Златибора, Чајетине. 

Храм је пројектовао Бранко 
Игњатовић, архитекта са Злати-
бора. Иначе је носилац Ордена 
Светог Саве другог реда.

„Прво смо тражили место за 
изградњу, па смо се договори-
ли да ова позиција овде најбоље 
одговара. Моја архитектура је 
таква да се наслања на визан-
тијско грађење, на стару рашку 
школу, више волим манастир-
ски изглед храмова него моде-
ран. То је грађевина зидана од 
цигле и сиге, добро је поставље-
на и добро је грађена, а главни 
мајстор неимар био је Радисав 
Богдановић, који је са мном на-
правио неколико цркава у пе-
риоду 2000. – 2015. година. Моји 
храмови не личе на друге хра-
мове. То је једна басма која се 
наслања  на уписани крст која 
се осећа и изнутра и споља. 
То ми је један од услова кад 
пројектујем и не одступам кад 
размишљам о томе. На улазу у 
храм сам сместио са једне стра-

не звоник, а са друге простор 
за паљење свећа. Мора-

мо да се наслањамо 
на архитектуру која 
је у овом поднебљу 
у нашем наслеђу, 

јер ако одемо онда 
смо изгубили ту везу 

са прошлошћу, са на-
шим ранијим  градитељима”, 

додао је архитекта Игњатовић. 
Председник Грађевинског 

одбора за изградњу цркве био 
је Илија Јелисијевић, учитељ 
у пензији, који је својим зaла-
гањем много допринео. На-
жалост Илија није више међу 
нама, упокојио се почетком ове 
године. Такође је био и актив-
ни члан црквеног хора цркве у 
Мачкату. 

Свакако треба похвалити и 
криворечке домаћине, који на-
кон сваке свете службе за све 
вернике организују прикладну 
закуску и пиће.

Мирослав Весовић

Црква у Кривој Реци у духу 
вековног наслеђа

„Изградња је започета 
2006. године, десет 
година касније je 

освећена и сад се овде,  
бар једанпут месечно, 

служи света литургија”, 
каже протојереј 

ставрофор Радојица 
Васиљевић

Криворечки народ је побожан.  
Долази сваке недеље у храмове,  

редовно се исповедају,  
причешћују и моле Богу
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У цркви у Алином Пото-
ку, посвећеној Преносу 
моштију Св. оца Нико-

лаја, 22. маја је одржана прва 
света божанствена  литургија. 
Том приликом, уз саслуживање 
свештенства нашег краја, при-
суствовали су многобројни ве-
рници, како из самог села, тако 
и из околине.

Литургију су служили отац 
Милан Мијаиловић и отац 
Александар Ђуричић. На радост 
старешине цркве оца Драгише, 
храм је био пун.  Ово је прва ли-
тургија која се служи у овом хра-
му, а славу за ову годину узели су 
Дарко Никетић и Наташа Дабић.

Након литургије присутнима 
се обратио отац Милан: „Ево, са-
брани у име Свете Тројице, Оца, 
Сина и Духа светога, под сво-
довима овога храма принесмо 
Господу нашу бескрвну жртву 
коју Он претвори духом својим 
светим у истинско тело и у ње-
гову истинску крв”. 

Рацо Дабић, који већ 45. го-
дина живи у Аустралији у Сид-
неју, један је од активиста за 
прикупљање донација за из-
градњу цркве у Алином Пото-
ку.  „Уз благослов владике Си-
луана, моја црквено-школска 
општина где сам ја члан Све-
тог Саве у Флемингтону, отац 
Саша Чолић и моји пријатељи 
у том црквеном одбору донира-
ли смо 6.000 аустралијских до-
лара. То је донација за овај наш 
велелепни храм који се гради”.

Старешина цркве отац Дра-
гиша не крије одушевљење и 
радост поводом ове светкови-
не:  „Желим да поздравим све 
мештане Алиног Потока, да им 

честитам храмовну славу и да 
се заједно сви духовно радује-
мо овоме дану. Да молимо Гос-
пода да нас сваке године буде 
све више”.

Домаћини храмовне славе за 

наредну годину биће Радомир 
Дабић и Крста Петровић, који 
су добили свој део колача, са 
жељом да нас догодине буде у 
још већем броју.

 М. Весовић

Прва литургија  
у цркви у 

Алином Потоку 

Рацо Дабић

Присуствовао и Рацо Дабић, који 45 година живи у Аустралији,  
за градњу ове цркве он је с пријатељима донирао  

6.000 аустралијских долара
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Најбоља јагњетина и принцес 
крофне у кафани „Бајо”

„Имам госта из Швајцарске који кад дође у Србију по пет пута посети нашу кафану и увек 
оде презадовољан. Долазе нам гости из целе старе Југославије”, прича Милорад Шопаловић

Милорад Шопаловић и 
Благоје Бајо Шопаловић 
су браћа, рођени управо 

у Мачкату. Сви њихови преци су 
Мачкаћани, то је једна стара фа-
милија из овог села. Позната ка-
фана поред пута коју  је направио 
њихов деда Витомир 1928. годи-
не, коју сада води Милорад са ћер-
кама Јеленом и Диком, ради ве-
ома успешно. То је стара кафана 
„Бајо”. Јер у Мачкату постоји још 
једна новија, национална кућа 
„Бајо”. Наиме, и једну и другу ка-
фану Милорад и Бајо су заједнич-
ки правили и онда се поделили. 

Посао су браћа водили зајед-
нички, поред тога бавили су се и 

сточарством, првенствено Мило-
рад. Имали су своју стоку, краве, 
овце, свиње. Производили су сир, 
кајмак, млеко, тако да су све то 
пласирали кроз кафану. Имали 
су у потпуности домаћу кухињу. 
Одмах поред кафане налази се 
роштиљ где се највише пеку ја-
гњад, која су и главни специјали-
тет кафане.

 У кафану се долази намен-
ски. Многи туристи који крену 
са мора не једу нигде до Мачка-
та. Исто тако из Новог Сада – прва 
дестинација и одмориште им је 
Мачкат. И тако је са свих страна. 
У целој Србији, а и даље од ње, 
сви знају за мачкатске кафане, 
у којима се једе најбоља печена 
јагњетина. 

„Имам госта из Швајцарске 
који кад дође у Србију по пет пута 
посети нашу кафану и увек оде 
презадовољан”, прича нам Ми-
лорад. „Редовно нам долазе гости 
из Хрватске, увек се обрадујем кад 

видим хрватску регистрацију. Јед-
ном су ми дошли људи из Босне са 
намером само да ручају и након 
мало дуже седељке вратили су се 
кући. Исто тако се десило и са гос-
тима из Београда. Долазе нам гос-
ти из целе старе Југославије”.

Долазили су и многи полити-
чари, глумци, естрадне звезде и 
друге познате личности. Укуси 
старе кафане „Бајо” неодољиво 
привлаче и најпознатије. 

Ова кафана је изграђена у етно 
стилу. Сав унутрашњи ентеријер 
украшен је дрветом и уметнич-

ким сликама. Поред јагњећег пе-
чења које је специјалитет куће, 
ресторан „Бајо” нуди специјали-
тете са роштиља, јагњећу и телећу 
чорбу, јагњећу сармицу, комплет 
лепињу, као и златиборске спе-
цијалитете: кајмак, сир, пршуту. 
Поред тога нуди се качамак и до-
маћа пита. Овде је традиционал-
на домаћа кухиња.

Ресторан је временом дограђи-
ван, тако да данас са терасом 
може да прими до 150 гостију. 
Поред тога, у оквиру ресторана 
налази се једно етно домаћин-

ство од осам вајата изграђених у 
традиционалном стилу од дрве-
та, покривених каменим плоча-
ма. Гости долазе преко читаве го-
дине, управо због мира и тишине 
које пружа само место. 

„Највећи успех нашег посло-
вања је да се гости који једном 
дођу обавезно враћају”, објашња-
ва Јелена. „Оно што је вредно на-
гласити, а нисмо рекли, то су 
принцес крофне. Као што Беч 
има моцарт кугле, тако наш рес-
торан има принцес крофне. Ко их 
једном проба не може да замисли 
ручак без принцес крофне”. 

Ова породица,са великом тра-
дицијом, успешно ради овај по-
сао. Милорад са ћеркама Јеле-
ном и Диком успева да изађе у 
сусрет како домаћим, тако и стра-
ним посетиоцима. Кафана „Бајо” 
у Мачкату ради добро и још дуго 
времена оправдаваће поверење 
својих гостију. 

Мирослав Весовић
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Гондола ће бити  
пун погодак

Позната певачица која пева „Златиборске зоре” каже да њу за Златибор  
углавном вежу људи, ваздух и храна

К ад је на Златибору, 
Ана Бекута је на свом 
терену: родом је из об-

лижње Прибојске Бање (рође-
на као Нада Полић) и у При-
боју је завршила гимназију, 
драг јој је цео наш крај, а сву-
да се и сада пева њена позната 
песма „Златиборске зоре”. 

Почетком маја је одржала 
успешан концерт у СТЦ „Зла-
тибор” и својим хитовима 
(„Успомене”, „Ти ми требаш”, 
„Зашто ме ниси будио”, „Ја ни-
сам рођена да живим сама” и 
другим, наравно и песмом 
„Златиборске зоре”) одуше-
вила  најверније обожава-
теље. Разговарали смо с њом 
о Златибору, њеној блискости 
и вези са овом планином. 

– Оно што ме веже за Зла-
тибору су углавном људи, ваз-
дух и храна. Овде су најлепши 
и најбољи људи, ту је увек 
пре свега дружење и прија-
тељство, а зна се колико вре-

де златиборски ваздух и од-
лична храна. Шта вам више 
треба за савршен одмор на 
овој планини – изјавила нам 
је Ана Бекута.

На питање да ли ће се про-
возати златиборском гондолом 
када ускоро буде завршена, по-

пуларна певачица одговара 
потврдно, рекавши да је то ве-
ома занимљив пројекат и да ће 
гондола бити пун погодак.

Пре овог концерта Ана Бе-
кута је са својим партнером 
Милутином Мркоњићем про-
шетала центром Златибора. За-
нимљиво је поменути да је ова 
љубав „озваничена” пре седам 

година баш на Златибору, на 
концерту одржаном на Краље-
вом тргу. – Богу хвала, ја сам 
срећна и задовољна. Седам го-
дина то траје и хвала небесима 
– рекла је о тој вези Ана.

Питали смо је да ли у овом 
тренутку можда размишља о 

неком новом албуму. Одгово-
рила је одречно: – Не, за сада 
не размишљам. Још се свуда 
слуша овај који је релатив-
но нов. Сматрам да је рано да 
мислим о неком наредном.

У биографији Ане Бекуте 
пише да је први певачки ан-
гажман имала 1980. године, 
те да је садашње уметнич-

ко име узела 1985. на пред-
лог Предрага Вуковића Вука-
са (јер је тада на сцени било 
више Нада које су се бавиле 
народном музиком). Те го-
дине снимила је и свој деби-
тантски албум под називом 
„Ти си мене варао”. У дугој и 
богатој каријери која је усле-
дила  снимила је укупно 19 
албума (најновији прошле 
године под називом „Име 
среће”) и осам синглова.

Ана Бекута је добитница 
Повеље Културно-просветне 
заједнице Србије за допри-
нос народној музици (2015.), 
признања „Нај жена 21. века” 
у области народне музике 
(2016. године), а 2018. Савез 
естрадно-музичких уметни-
ка Србије доделио јој је на-
граду за животно дело. Њена 
песма  „Весељак”  изабрана је 
за једну од 60 најлепших пе-
сама наше народне музике.

С. А.

Родом је из оближње Прибојске Бање  
(рођена као Нада Полић), у Прибоју је  

завршила гимназију, драг јој је цео наш крај. 
Почетком маја одржала је успешан концерт  

у СТЦ „Златибор” и одушевила  
обожаватеље



16МАЈ 2019. ГОДИНЕУ СЛИЦИ И РЕЧИ

Током ускршњих и првомајских  
празника на најпосећенијој  

планини Србије дневно је  
боравило око 25.000 гостију

Празнична  
уживања и уранак  

на Златибору
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Током празничних дана на Зла-
тибору, уз шетње и уживања 

многобројних гостију, играо се и 
фудбал. На теренима „Палисада” 
поред магистрале млади фудбал-
ски таленти надметали су се на сед-
мом међународном „Првомајском 
турниру”, који традиционално ор-
ганизује ОФК „Црвена Звезда Зла-
тибор”. 
Овогодишње издање „Првомајс-
ког турнира” обележиле су селек-
ције београдског „Чукаричког”. Тим 
из престонице освојио је три побе-
дничка пехара, два друга места и 
једно треће. 
„Чукарички” је у годишту 2006. у 
финалу био успешнији од ОФК „По-
жеге”, док је њихова Ц селекција у 
овом годишту дошла до трећег мес-
та. У годину дана млађој конкурен-
цији (2007.) Београђани су у фина-
лу са 2:0 победили „Црвену Звезду 
Златибор”, док је треће место при-
пало ужичком „Јединству”, које је на 
пенале било успешније од НК „Наф-
таш Иванић”. И у финалу годишта 
2010. „Чукарички” је победио „Цр-

вену Звезду Златибор” (2:0), голови-
ма у завршници меча, док је „Сло-
ги” из Бајине Баште припало треће 
место.
Домаћин „Црвена Звезда Златибор” 
освојио је пехар у годишту 2009. по-
бедом у финалу над ОФК „Црвен-
ка” (2:0), док је треће место припа-
ло екипи „Младости” из Прељине. 
После великог преокрета победнич-
ки пехар у годишту 2008. припао је 
„Вележу” из Мостара, који је са 2:1 
у финалу победио „Чукарички”, док 
је бронзана медаља припала „Апо-
лону”. У годишту 2011. тријумфовао 
је ФК „Болесников” из Новог Сада, 
док је у годишту 2012. најуспешнија 
била „Црвена Звезда Београд”.
О томе колико је конкуренција на 
овом турниру била јака говори и 
чињеница да локалне школе фуд-
бала, ФК „Чајетина” и ФК „Злати-
бор”, које су претходних година на 
овом такмичењу остваривале запа-
жене резултате, ове године ни у јед-
ном годишту нису успеле да прођу 
групну фазу такмичења.

И. Ј.

Н
ајпосећенија српска планина Златибор дочекала је и током про-
теклих првомајских празника многобројне домаће и стране ту-
ристе, а њена позната излетишта Водице, Тић поље, Око, подножје 
Чиготе и Торника, Рибничко језеро већ од раних јутарњих часова 
била су пуна посетилаца који су изашли на уранак. Променљи-
во време ипак није утицало на расположење посетилаца „златне 
планине”. Док су једни роштиљали на Водицама, други су иско-

ристили време да посете оближње локалитете: Стопића пећину коју је за време 
празника посетило 4.500 људи, затим Музеј „Старо село” у Сирогојну, Гостиљски 
водопад... У Ски центру „Торник”, на деветом километру од туристичког центра 
Златибора, љубитељи природе могли су да уживају у изузетном погледу са жи-
чаре за панорамско разгледање. Такође, посетиоци су били заинтересовани и за 
излет до Мокре Горе, где је током празника музејски воз „ћира” возио три редовне 
и три ванредне вожње „Шарганском осмицом”.
Гости Златибора су нам рекли да на овој планини уживају увек, без обзира на 
временске прилике, и да им овде, уз изузетну природу, прија када су у друштву са 
породицом и пријатељима. Празнике на Златибору задовољно су дочекали и хоте-
лијери, јер је попуњеност смештаја у хотелима била изнад 95 одсто, а бројем гостију 
и резервисаних ноћења задовољни су и издаваоци приватног смештаја. На Злати-
бору је током ускршњих и првомајских празника дневно боравило око 25.000 људи.
За оне који воле активан планински одмор, све пешачке и бициклистичке стазе 
као и видиковци на околним врховима били су уређени и доступни. Омиљена 
релација за шетњу на Златибору и овог пута је била „стаза здравља”, која води 
од центра Златибора до познатог споменика на Шуматном брду. Дуга око два 
километра, без великих успона и лагана за ходање, погодна је за рекреатвину 
шетњу и младих и старих, како здравих тако и оних који су по здравље дошли на 
„златну планину”. Т.О.З.

Међународни  
„Првомајски турнир”  

окупио фудбалске таленте 
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Фонд за мобилност младих 
допринео би локалном развоју
Након две године рада на про-

моцији програма „Путуј све-
том а не нетом” и покретања 

заједничке идеје за формирање Ко-
алиције за мобилност младих и ло-
калних фондова за мобилност, пот-
писници Меморандума о сарадњи 
састали су се у Чајетини, у просто-
ријама библиотеке „Љубиша Р. Ђе-
нић”. Том приликом представљени 
су даљи кораци и идеје за сарадњу, 
али и конкретни предлози иници-
рања локалних фондова за мобил-
ност младих.

Програм „Путуј светом а не нетом” 
реализован је у оквиру два пројекта, 
са циљем повећања свести и нивоа 
знања пре свега младих људи, о про-
грамима који се односе на мобил-
ност младих, а који су пројектовани 
и постоје у разним програмима Ев-
ропске уније.

„Србија је од 2019. године постала 
пуноправан члан Еразмус + програ-
ма, иако није члан Европске уније, 
што је отворило велике могућности 
за младе људе, за институције обра-
зовања и културе да кроз учешће у 

овом програму доста ствари ураде за 
средину из које долазе. Нама је циљ 
у овом програму да повећамо број 
актера који ће радити на његовој 
промоцији, али и да повећамо шан-
се младих људи (у овом моменту из 
западне Србије) да учествују у овим 
програмима, на начин да их инфор-
мишемо о томе, да их укључујемо у 
конкретне програме размена, а упо-
редо на локалном нивоу радимо 
предлоге корекција локалних поли-
тика за младе које ће овај план и про-
грам ставити да буде оперативнији”, 
каже Мирослав Тамбурић из орга-

низације ФОРЦА (Форум цивилне 
акције) Пожега.

Следећи корак, додаје Тамбурић, је 
покретање иницијативе за оснивање 
локалних фондова за мобилност од 
стране Коалиције за мобилност коју 
чине представници локалних само-
управа, установа, школа, удружења 
грађана и медија.

По речима Јагоде Јеремић из Уд-
ружења грађана „Златиборски круг”, 
свима је у интересу  оснивање фонда 
за мобилност младих, који би корис-
тили млади са територија општина 
које су потписнице генералног Ме-

морандума о сарадњи. „На тај начин 
развиле би се могућности да мла-
ди излазе ван граница Србије, да 
користе различите ресурсе и учест-
вују у разменама у оквиру Еразмус+ 
програма под окриљем Темпус фон-
дације, како би касније допринели 
сопственом личном развоју, посебно 
својим повратком допринели развоју 
локалне заједнице из које долазе”, ис-
такла је Јагода.

Представници организације ФОР-
ЦА изразили су задовољство што је 
општина Чајетина, преко инсти-
туција и удружења веома заинте-
ресована за сарадњу, те је управо 
због тога покретање овог суштин-
ски важног корака симболично за-
почело баш у овој локалној самоу-
прави.  Подсећања ради, Удружење 
грађана „Златиборски круг” проје-
кат „Путуј светом, а не нетом”, спро-
води на иницијативу удружења ФОР-
ЦА из Пожеге, који се реализује још 
у општинама Лучани, Нова Варош, 
Прибој и Ивањица, а финансира га 
Министарство омладине и спорта Ре-
публике Србије. Драгана Росић

Општина Чајетина у сарадњи са „Златиборским еко аграром” и ове године 
организовала је бесплатан превоз на 86. Међународни пољопривредни 

сајам у Новом Саду, где је тим поводом ишло 50 пољопривредника са тери-
торије општине Чајетина. Пољопривредници су, као и ранијих година, били 
у могућности да пропрате широку понуду на самом сајму. од механизације, 
опреме у пољопривреди, приплодне стоке до нових технологија и иновација 
у пољопривреди.

„Велико интересовање пољопривредника било је за пољопривредне машине, 
и то првенствено косачице, фрезе, балирке, роло балирке, увијаче бала и мешао-
не. Ни интересовање према тракторима није изостало, а оно што је било видно је 
да су цене у понуди у зависности од марке биле различите. Па тако код трактора 
сличних или истих карактеристика цене су се разликовале од 20.000 до 30.000 
евра. Свеукупно гледано, пољопривредници су показали интересовање за на-
бавку нових машина и опреме, а како и сами кажу, доста полажу наду у субвен-
ције које даје локална самоуправа као и држава последњих година”, каже Иван 
Гујаничић из „Еко аграра”.  Што се тиче приплодне стоке, како додаје Гујаничић, 
пољопривредници су имали широку понуду у области говедарства, свињарства 
и овчарства, мада је и коњарство пратила добра понуда као и сам изложбени део. 
Оно што је у последње три године видно, па и ове, јесге да је у понуди изостала 
сјеничка раса и у самом изложбеном делу, док су насупрот њима доминирале 
овце- грла: ил де франс расе, сафолка, романовске и виртемберга. Сви присут-

ни су имали прилику да  пропрате смотру која је била тога дана, као и да виде 
победничка грла сајма.

Представници „Еко аграра” су овом приликом посетили и штанд „Гено Ста-
ра” из Темерина који је главни дистрибутер семена и заступник „Гено Стара” 
из Аустрије, водећег центра за репродукцију и осемењавање говеда у Европи 
и свету, и да поразговарају о досадашњој сарадњи, постигнутим резултатима 
планског осемењавања крава на територији Чајетине, као и намерама и ве-
заним активностима у даљем периоду.

Пољопривредници су се вратили у вечерњим сатима, а свеопшти утисак је 
да је сама посета била веома корисна и да су пољопривредници задовољни 
посетом 86. Међународном сајму пољопривреде у Новом Саду. Д. Росић

Чајетински 
пољопривредници  

на новосадском сајму
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У за се о ку Ја њи ћи-Вер ме зо ви ћи у се лу 
Трип ко ва за вр ше на је об но ва ста рих бу-
на ра ко ји су ме шта ни ис ко па ли и ози да-

ли  за вре ме Дру гог свет ског ра та. Са ци љем да 
се не за бо ра ви њи хов та да шњи труд и на пор да 
се лу до ве ду пит ку во ду, као и да се не за тр па ју 
дра го це ни из во ри, са да шњи ме шта ни ова два 
за се о ка за су ка ли су ру ка ве и у ре ла тив но крат-
ком вре ме ну оба ви ли ве ли ки по сао.

Пет бу на ра у се лу Трип ко ва, тач ни је у за се о-
ци ма Ја њи ћи и Вер ме зо ви ћи, од у век  се на ла-
зе на ве о ма ја кој во де ној жи ци. Се ља ни ка жу 
да ни ка да ни су пре су ши ли. До ла ском се о ског 
во до во да они су за бо ра вље ни, а у по след ње вре-
ме су пре ти ли да се уру ше и пред ста вља ли  опа-
сност за про ла зни ке. Због то га се цео за се лак  
укљу чио у ак ци ју њи хо ве об но ве, а, ка ко ка же 
пред сед ник МЗ Трип ко ва Дра го слав Ја њић, и 
емо тив но су ве за ни за ово ме сто .

„Ти бу на ри у то вре ме су мно го зна чи ли за 
на ше љу де. Во ду су ко ри сти ли за све: пи ће, при-
пре му на мир ни ца, по је ње сто ке, одр жа ва ње хи-
ги је не... Због на ших ста рих ко ји су се на му чи-
ли да их на пра ве, ни смо мо гли да до зво ли мо 
да њи хо во де ло про пад не, да се уру ши, а и хте-
ли смо да то без бед но ре ши мо, да мо гу љу ди ту 
да до ла зе. А тре ће, ови бу на ри мо гу сад да се 
ко ри сте у не ста ши ци во де, да се „уба це” у во-
до вод у се лу Трип ко ва ко ји је уда љен око 300 
ме та ра”, при ча Дра го слав Ја њић, пред сед ник 
МЗ Трип ко ва.

Ме шта ни су се  по тру ди ли да бу на ри и естет-
ски из гле да ју ле по,па су ко ри сти ли ка мен из 
свог кра ја, а јед ним де лом је у гра ђе вин ском 

ма те ри ја лу уче ство ва ла  и оп шти на Ча је ти на. 
Лич ним ра дом, а ве ли ким де лом и   нов цем,  
уче ство ва ли су ско ро сви ме шта ни, па су при-
ку пље на сред ства у из но су око 2.250 евра. Бу-
на ри ће убр зо до би ти и руч ну пум пу па ће 
пут ни ци на мер ни ци мо ћи да  на овом ме сту 
пре дах ну и ужи ва ју у ле по ти пре де ла. Ујед но, 
пла ни ра ни су и до дат ни са др жа ји.

„Од до дат них са др жа ја мон ти ра ће мо јед ну 
руч ну пум пу и ста ви ће мо по клоп це на бу на ре 
да во ду за шти ти мо. То ће мо уре ди ти као ма ло 

из ле ти ште, та ко да ће сва ки про ла зник мо ћи 
да до ђе до чи сте во де, а мон ти ра ће мо и клу-
пе за се де ње”. 

Уско ро би тре ба ло да пут кроз Трип ко ву, са-
мим тим и до бу на ра, бу де по пра вљен и ас фал-
ти ран, ка же пред сед ник ове ме сне за јед ни це. А 
пут је, зна се, нај лак ша и нај бр жа ве за са све том 
па ће се и го сти, а и по врат ни ци у свој род ни 
крај, лак ше од лу чи ва ти да до ђу и ужи ва ју у ле-
по та ма срп ског се ла.

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

У Трип ко ви об но ви ли 
ста ре бу на ре да труд 
пре да ка не про пад не

Учесници квизаПобедничка екипа

Црвени крст Чајетина и ове године орга-
низовао је традиционални квиз знања о 

Црвеном крсту у сали библиотеке „Љубиша 
Р.Ђенић” у Чајетини. Учешће је узео 21 уче-
ник четвртог разреда у укупно седам екипа, 
а победу је однела екипа Чајетина 2 из ОШ 
„Димитрије Туцовић” Чајетина.

Квиз „Шта знаш о Црвеном крсту” се сваке 
године организује како би се деца у најмањем 
узрасту упознала са значајем постојања ове 
организације у свету и мисијом коју спрово-
ди. Међу седам екипа, које су чинили четвр-
таци из основних школа са подручја општине 
Чајетина, најбоља је била екипа из ОШ „Ди-

митрије Туцовић” Чајетина, коју су предста-
вљали Аница Радибративић, Јанко Гукић и 
Никола Луковић.

Друго место освојила је екипа Златибор 2 из 
ОШ „Димитрије Туцовић”, у саставу: Мина Ра-
дибратовић, Јана Мићић и Петра Божић. Треће 
место припало је екипи из ОШ „Миливоје Бо-
ровић”  Мачкат, чији чланови су Сандра Бо-
шњаковић, Јована Крејовић и Урош Секулић. 

Сви учесници су од организатора добили 
мајице и слаткише, док ће првопласираним 
екипама награде бити уручене 14.јуна, када 
је заказана годишња скупштина Црвеног кр-
ста Чајетина. Д. Р.

О Црвеном 
крсту 

највише 
знали 
Аница, 
Јанко  

и Никола
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Пи ше: Ми ли сав Р. Ђе нић

Из ју тра 30. но вем бра 
1941. по сле гру пи са-
ња на по ла зне по зи-

ци је, три по тер не гру пе 342. 
не мач ке пе ша диј ске ди ви зи-
је кре ну ле су из Ужи ца ка Зла-
ти бо ру. Глав ни удар на но си ла 
је гру па Б ко ја је око 7,30 ча со-
ва, пре ко Бе ле Зе мље и Мач-
ка та кре ну ла пре ма Ча је ти ни. 
Ово га пу та вој ни ци ни су на-
сту па ли са мо дру мом већ ши-
ро ким фрон том, по уоби ча је-
ном груп ном рас по ре ду, са обе 
стра не са о бра ћај ни це. Де таљ-
но су пре тре са ли те рен, али 
су би ли спрем ни да при хва те 
бор бу у слу ча ју да на и ђу на от-
пор. Пред ва ро ши цу су сти гли 
око 10 ча со ва. 

Осва нуо је ве о ма хла дан 
дан. Не де ља је. Сла на и иње по 
др ве ћу ства ра ју пра ви зим ски 
ам би јент. Због ве ли ке хлад но-
ће и ра зних при ча о не мач ким 
зло чи ни ма по чи ње ним то ком 
ове ка зне не екс пе ди ци је, ка ко 
је ста нов ни штво та да на зи ва-
ло ову не мач ку вој ну опе ра-
ци ју, у ва ро ши ци се ни је мо-
гао сре сти ме шта нин. Рет ки 
су оста ли у свом до му да шти-
те имо ви ну, а ве ћи ну је страх 
на те рао да си гур на уто чи шта 
тра жи у окол ним се ли ма, де-
лом у пе ри фер ним на се љи ма: 
Оч кој Го ри, Ши по ви ку и Бра-
не шци ма, док мно ги ма ни она 
ни су пру жа ла си гур ност и од-
ла зе у Кри ву Ре ку, Алин По ток, 
на Ру ди не... 

За јед ног уби је ног Нем ца, 
стре ља ти сто Ср ба

По сле кра ће бор бе, ва ро ши-
цу на пу шта ју за о ста ле пар ти-
зан ске је ди ни це, а у деј ство 
сту па ју не мач ке па тро ле, ко-
је хап се бор це и све ме шта не 
про на ђе не ван сво јих до мо ва. 
По том вој ни ци упа да ју у ку-
ће, вр ше пре тре се, ле ги ти ми-
шу. Са свих стра на до во де љу де 
пред згра ду сре ског на чел ства, 
на про стор из ме ђу др ве не та-
ра бе и ка на ла за од вод во де. 
За ко га утвр де да је пар ти зан-
ски бо рац од во де га и стре ља ју 
по ред обли жње ка фа не. Гра ђа-

ни по ста ју та о ци, ко ји ће би-
ти стре ља ни  уко ли ко не ко од 
њи хо вих вој ни ка бу де стра-
дао. А ва же ћи про пис за Ср би-
ју гла сио је:  „За јед ног уби је-
ног Нем ца, стре ља ти сто Ср ба, 
а за ра ње ног пе де сет”. До га ђа-
ји то га да на по ка за ли су ко ли-
ко је ни шта ван људ ски жи вот 
и ка ко се сре ћа по и гра ва ла са 
људ ским суд би на ма. Јед ни су 
до че ки ва ли спас кад су јед ном 
но гом већ за ко ра чи ли у гроб, 
дру ги су гу би ли жи вот због бе-
за зле не сит ни це.

Дра ган Гру ји чић, го во ре ћи 
о овим до га ђа ји ма, се ћао се и 
нај сит ни јих де та ља:

„То га 30.но вем бра око 11 ча-
со ва не мач ка па тро ла ула зи у 
ра сад ник, где сам ра дио као 
фи зич ки рад ник и хап си ме. 
За јед но са Де си ми ром  Гр би-
ћем, Ми ја и лом Ђо ки ћем и још 
дво ји цом чи нов ни ка сре ског 
на чел ства до во де ме у цен тар 
ва ро ши це где се већ на ла зи ла 
гру па од пет на е стак ме шта на. 
Је дан вој ник у не мач кој уни-
фор ми обра ћа нам се на срп-
ском је зи ку, зах те ва да му по-
ка же мо пар ти за не у стро ју. 
Пре ти да ће мо би ти стре ља ни 
ако их не от кри је мо а они их 
про на ђу. Вре ме за раз ми шља-
ње је до ње го вог по врат ка са 
Зла ти бо ра. 

За гле дам љу де, ве ћи ну по-
зна јем, знам да ни су би ли 
ни у јед ном по кре ту. По је ди-
не пр ви пут ви дим, али ка ко 
ћу зна ти да ли су пар ти за ни. 
Већ са ти ма  сто ји мо на за ле-

ђе ној зе мљи. Јак мраз про ди-
ре у ко сти. Ве ћи на љу ди је ве-
о ма сла бо оде ве на, по је дин ци 
су из ку ћа ис те ра ни са мо у ча-
ра па ма. На мол бу гру пе же на, 
ко ман дант до зво ља ва дво ји ци 
ста ри јих љу ди из ва ро ши це да 
иду ку ћи. Том при ли ком на ма 
у стро ју по себ но на гла ша ва да 
ће мо сви би ти стре ља ни уко-
ли ко и је дан не мач ки вој ник 
по ги не. По сле из ве сног вре-
ме на из стро ја из во де дво ји цу 
ме ни не по зна тих љу ди, од во де 
до обли жње ка фа не и стре ља ју. 
Чи та ве ко ло не не мач ке ко њи-
це стал но при сти жу из прав ца 
Ужи ца, јед ни оста ју у ва ро ши-
ци дру ги про ду жу ју ка Па ли-
са ду. Ка ко је вре ме про ла зи ло 
не из ве сност и страх све се ви-
ше увла че у ду шу.

Уме сто на гу би ли ште  
вра ћа ју ме у строј

У јед ном тре нут ку стра жар, 
ко ји је ста јао на су прот ме не,  
по зи ва ме да иза ђем из стро-
ја. По сле кра ћег окле ва ња са 
стра хом при ђох. Гру па вој ни-
ка ме оп ко ли. На из ме нич но 
за гле да ју ме не па фо то гра-
фи ју са јед не књи жи це на ко-
ју су ути сну ти пе ча ти са зве-
здом пе то кра ком. За кљу чу ју 
да је то мој до ку мент и во де 
ме пре ма ка фа ни где је пре 
не ко ли ко тре ну та ка вр ше но 
стре ља ње. По ку ша вам да им 
об ја сним да то ни је мо је, али 
уза луд. И док сам се са њи ма 
убе ђи вао и ву као, по ред нас 
се за у ста ви мо тор са при ко-

ли цом из ко је из ла зи офи цир 
и тра жи об ја шње ње. Да ју му 
књи жи цу и упи ру пр стом на 
ме не. Сад из ме ђу њих на ста-
је рас пра ва и убе ђи ва ње ко је 
ни сам раз у мео, али пред о се-
ћам да се офи цир не сла же са 
њи ма. На кра ју ми по ка зу је да 
ски нем ка пу. За гле да фо то гра-
фи ју па у мо ју ко су. Са да он од-
лу чу је о мо јој суд би ни. Че кам 
пре су ду, а ме ни као да про ђе 
чи та ва веч ност. Ко нач но, офи-
цир од мах ну гла вом и по ка за 
вој ни ци ма да мла дић на сли-
ци има пра мен бе ле ко се, ко га 
код ме не ни је би ло. Све се од и-
гра у тре ну. За хва љу ју ћи та ли-
ји уме сто на гу би ли ште по но-
во ме вра ћа ју у строј”.

Сре ћа је би ла из да шна и 
пре ма Де си ми ру Гр би ћу, ко-
ји при ча: 

„Већ не ко ли ко са ти сто ји-
мо уз огра ду пред сре ским на-
чел ством. Нем ци ду го за гле да-
ју јед ног чо ве ка и ко нач но му 
при ла зе. Ис пред ње га по ди-
го ше пу шча ни ме так, а за тим 
му ски до ше шај ка чу на ко јој 
се ле по рас по зна ва ло там ни-
је ме сто на ко ме се на ла зи ла 
пе то кра ка. При ли ком пре тре-
са на ђо ше му је у нов ча ни ку. 
Од лу чу ју да нас све пре тре су. 
Био сам спо ко јан, јер сам ус-
пео да ба цим пи штољ док су 
ме во ди ли из ра ди о ни це Па-
вла Ђо ки ћа, где сам ра дио као 
ко вач. Ме ђу тим, при ли ком 
пре тре са из џе па ми из ва ди-
ше шар жер ко ји сам пот пу но 
за бо ра вио. Пар ти за на по те ра-

Сре ћа их по гле да ла

Дра ган Гру ји чић Здрав ко Је ре мић Де си мир Гр бић Шмит
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ше ис пред се бе, а је дан од њих 
ухва ти ме за крај ка пу та и по-
ве де. Знао сам да нас во де на 
стре ља ње. 

Тек што пре ђо смо пре ко мо-
сти ћа на ка на лу је дан од Не-
ма ца, ко ји су ста ја ли на пу ту, 
ис пру жи ру ку ис пред ме не и 
за у ста ви ме. Од све га што је из-
го во рио раз у мео сам са мо ре-
чи: Шмит! Шмит! Спро вод ник 
по но во по ку ша ва да ме ухва ти 
за ка пут и по ве де, али му мој 
спа си лац не што об ја сни  и он 
се уда љи. Не мац ме по тап ша 
по ра ме ну и по ка за да се вра-
тим у строј. Тек ка да се ма ло 
при брах по чех раз ми шља ти о 
мом спа си о цу. Ње гов лик ми је 
не по знат, ме ђу тим ре чи Шмит, 
Шмит, ко је је стал но из го ва рао, 
не ка ко су ми по зна то зву ча ле, 
као да сам их ра ни је не где чуо. 
У ка квом сам се пси хич ком ра-
строј ству на ла зио, ми слио да 
је до шао крај жи во та, ни је ни 
чу до што је мо зак бло ки рао. 

По сле ду жег вре ме на ко нач-
но се се тих ко је мој спа си лац. 
Ово ме не мач ком офи ци ру сам 
пре не ко ли ко ме се ци у ко вач-
ни ци Па вла Ђо ки ћа пот ко вао 
ко ња, ка да ме је та ко ђе стал-
но осло вља вао ре чи ма Шмит! 
Шмит! Од та да ми оста де овај 
на ди мак”.

Здрав ко Је ре мић је та ко ђе 
имао сре ћу да на и ђе на пра-
вог чо ве ка: 

„Ве ћи на ме шта на, чи нов ни-
ка, тр го ва ца и ка фе џи ја, оба-
ве ште на о до ла ску не мач ке 
вој ске, оти шла је у окол не за-
се о ке. Ме не је не мач ка па тро-
ла про на шла у ку ћи Ми ло ра да 
Пел ве ро ви ћа ода кле ме је дан 
не мач ки вој ник из ве де на по-
ље и по че пре тре са ти. У ма лом 

џе пу на ђе ми бло чић, пре ли-
ста га и вра ти на исто ме сто. 
Из ка пу та ми из ва ди за мо ту-
љак за ви јен у но ви не. Ваљ да 
об у зет стра хом ни сам ни сам 
знао шта је уну тра. Кад га  раз-
ви ука за ше се кар те за игра ње. 
Хте де да их по но во уви је, али 
се на је да ред за гле да у но ви не. 
И ја по гле дах. Имао сам шта и 
ви де ти. На ли сту не ких пар ти-
зан ских но ви на на ла зи ла се 
фо то гра фи ја тро ји це пар ти-
за на са пе то кра ка ма на шај-
ка ча ма.

Ни да нас ми ни је ја сно 
за што ми је по ште део 

жи вот

Ни сам ку по вао но ви не, ве-
ро ват но их је не ко од  го сти ју 
оста вио или за бо ра вио у мо-
јој ка фа ни, али сам био то ли-
ко збу њен и пре пла шен да ни-
сам мо гао би ло шта да ка жем 
у сво ју од бра ну. Као да се је-
зик за ве зао, ни ре чи да про го-

во рим. И да сам му шта ре као 
не би ме, ве ро ват но, раз у мео. 
Не мац не ко ли ко пу та за гле-
да у пар ти зан ске но ви не па 
у ме не, не ка ко бла го на кло но 
за вр те гла вом, а он да му ру ка 
кре ну пре ма џе пу. По ми слих 
да тра жи пи штољ. Ме ђу тим, 
он из џе па из ва ди ма ка зи це, 
па жљи во из ре за фо то гра фи ју, 
до бро је из гу жва из ме ђу пр-
сти ју, ба ци на зе мљу и из га зи 
чи змом. По но во умо та кар те у 
но ви не и вра ти у мој џеп. Ни 
да нас ми ни је ја сно за што ми 
је по ште део жи вот.

Па тро ла је Пел ве ро ви ћа и 
ме не до ве ла на трг ва ро ши це, 
где се на ла зио не мач ки офи-
цир у дру штву Не ди ће вог на-
ред ни ка. Убр зо до ве до ше сре-

ског по ре зни ка и управ ни ка 
по ште. Они по ка за ше до ку-
мен та да су ре зер вни офи ци-
ри и чи нов ни ци у Ча је ти ни. 

-Ви ће те до би ти не мач ке 
об ја ве, али шта ће мо са овом 
дво ји цом – ре че на ред ник и 
по ка за на Ми ло ра да и ме не – 
мо же те ли ви га ран то ва ти да 
они ни су ко му ни сти.

-Мо гу – од луч но из ја ви 
управ ник по ште.

-А знаш ли шта је га ран ци-
ја?

-Знам, го спо ди не на ред ни-
че. Га ран ци ја је мо ја гла ва.

У том мо мен ту па тро ла до-
во ди дво ји цу пар ти за на про-
на ђе них у др ва ри ре сто ра на 
„Руј но”. Ка да им ви де пе то кра-
ке на ка па ма он од луч ним по-
кре том ру ке по ка за да их во де 
на стре ља ње”.

То га по по дне ва не мач ке 
па тро ле са вуч ја ци ма кр ста-
ри ле су Ши по ви ком и Оч ком 
Го ром. Пре тре са ле су до мо ве, 

али су на ла зи ле са мо пре пла-
ше не уку ћа не и не што ме шта-
на ва ро ши це, скри ве них да би 
из бе гли пр ви удар. У ку ћи Јо-
ван ке Ни кић из Ши по ви ка сви 
су по ка за ли чет нич ке об ја ве и 
ни ко ни је од ве ден. Ту је остао 
нео т кри вен и Пјер Кри жа нић, 
по зна ти ка ри ка ту ри ста. По ред 
та ла ца, исто вре ме но је при ку-
пља на и хра на. 

Забринути за своју  
судбину

Пред ве че су из Ши по ви ка 
у ва ро ши цу до ве де ни: Или ја 
Рад ми ло вић, Бла го је Жи ва-
ди но вић, Ми лан Ши шо вић, 
Ми лић Ши шо вић, Ми лић Ћа-
лић и Мом чи ло Си мић. Сви су 
за тво ре ни у јед ну кан це ла ри-

ју сре ског на чел ства у ко ју су 
већ би ли уве де ни и сви та о ци 
што се чи та вог да на смр за ва-
ху пред згра дом. Си мић је о да-
љим де ша ва њи ма ис при чао:

„У за гу шљи вој про сто ри ји 
ап со лут на ти ши на. Ни ко ре чи 
да про го во ри. Сва ко се за бри-
нуо за сво ју суд би ну. У по гле-
ди ма љу ди при ме тан је страх. 
Два де се так та ла ца би ло је на 
из ма ку фи зич ких и пси хич ких 
сна га. Они су, под стра хо ви том 
ду шев ном пре си јом и не под-
но шљи вом хлад но ћом, пре-
ста ја ли чи тав дан под ве дрим 
не бом. Но ге их из да ју, не мо-
гу ви ше да из др же. Ла га но се 
спу шта ју на под. Вре ме ко да 
сто ји, ду го ко ца ре ва го ди на. 
Ко нач но, из угла се за чу ша-
пат мла ди ћа ко ји те ши сво ју 
де вој ку.

-Бу ди хра бра, све ће се ово 
до бро за вр ши ти. 

Но ви та јац ни је ду го тра-
јао. Вра та се ба ха то отва ра ју 
и стра жар са це ду ље про чи та.

-Не ка иза ђе Ра дој ка Ма то-
вић.

Мла да ви со ка де вој ка од-
луч но по ђе ка вра ти ма, за 
њом кре ну и мла дић. Стра жар 
га за у ста ви и од гур ну.

-Ти, не!
-Ја идем за њом и у го ру и 

у во ду.
Стра жар сле же ра ме ни ма и 

од ве де обо је. По сле пет на е стак 
ми ну та ноћ за па ра ми тра ље-
ски ра фал.

-Уби ше их – про ша пу та не-
ко.

- Ни су они је ди ни ко ји су да-
нас стре ља ни.

- Ко ли је онај мла дић што 
до бро вољ но оде у смрт?

- Вла де Дрин чић из Ужи ца – 
за чу се ша пат из мра ка.

Опет на ста је мук. Сви стра-
ху ју од по нов ног до ла ска стра-
жа ра и ње го ве це ду ље, мо ле се 
Бо гу да не чу ју сво је име. Но во 
огла ша ва ње ми тра ље ског ра-
фа ла уне се још ве ћи не мир у 
ду ше љу ди и оно ма ло жи те-
ља ва ро ши це ко ји ту ноћ про-
бде ше буд ни. Та о ци у за тво ру 
осе ћа ју не сно сну жеђ, ваљ да је 
страх још ви ше по ве ћа ва. Чо-
век сред њих го ди на узе са по-
да пљу ва о ни цу и на пи се во де. 
На мол бу јед ног за тво ре ни ка 
Нем ци до зво ли ше да се уне се 
ко фа во де и лон че”.  

Предратни Златибор
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Раде Познановић у књизи 
„Рожанство, запис за на-
слеђе” (2000: 21) наводи: 

„За Стопиће се зна да су ипак но-
вији досељеници у Рожанству. У 
најбољем случају они су се овде 
могли наћи при крају 18. века. У 
документу из 1813. године по-
миње се Карађорђев збјег у ве-
ликој пећини у Рожанству код 
Стопића воденице где се налази 
„поток понор”. Карађорђе препо-
ручује народним старешинама у 
том делу Србије да се народ скло-
ни. Једно од места где се народ 
може склонити од Турака је ве-
лика пећина у Рожанству. Она се 
налази код Стопића воденице”. 

Др Живота Марковић („Ужич-
ки крај у доба Карађорђа”, По-
жега, 1999, стр. 175.) наводи:  „У 
марту 1813. године Карађорђе 
препоручује старешинама на 
Дринском фронту да уколико 
Турци ударе „сав народ гранич-
ни склоне унутра да га не би као 
робље отерали”. Независно од 
овога, позивајући се на рад Ми-
лана Ђ. Милићевића „Кнежеви-
на Србија”, Београд, 1876. (стра-
на 674) Марковић даље пише: „У 
великој пећини у селу Рожан-

ству код Стопића воденице, где 
излази поток понор био је Ка-
рађорђев збег”. 

Трагајући за једним докумен-
том из 1813. године, али и на 
основу других сазнања, дошли 
смо до логичног процеса на-
станка имена Стопића пећине. 
У књигама досадашњих аутора, 
у различитим издањима и пуб-
ликацијама што су преузимали 
једни од других, многи објављи-
вали и на интернету, наводи 
се да је Стопића пећина доби-
ла име по најближем засеоку – 
Стопићима, а овај податак ушао 
је у ширу употребу. Засеок Сто-
пићи не постоји, јер су се први 
Стопићи, Стакићи и Јевићи на-
селили у рожањски засеок Попо-
вину. Топоним су затекли и при-
хватили, а име засеока одржали 
до данас.      

Каде су продукт деловања  
кише на кречњак

Наиме, Познановић наводи 
да је једно од места где се народ 
може склонити од Турака вели-
ка пећина у Рожанству. Она се 
налази код Стопића воденице. У 
1813. години воденицу на реци 

Како је Стопића пећина 
добила име
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Приштавици у близини пећине 
имао је први рожањски Стопић 
– Радоје, досељеник из Бабина, 
преко Увца и Лима. Дакле, пећи-
на је добила име по Радојевом 
презимену, јер је народ пећину 
везивао са Стопића воденицом, 
те је временом дошло до транс-
фера назива. 

Уколико изузмемо посред-
но помињање пећине од стра-
не Стојана Обрадовића из 1858. 
године, онда је најстарији запис 
о пећини Радосава Васовића из 
1901. године „Стопића пећина  у  
записницима Српског геолош-
ког друштва”¸ публикацији у 
којој су објављивања саопштења 
на скуповима друштва. У „Глас-
нику Српског геолошког друшт-
ва”, Београд, 1914. године, штам-
пана су два кратка стручна рада 
о Стопића пећини. Први је рад 
Јована Цвијића под називом 
„Стопића пећина у Рожанству и 
Понор у Трнави” (проматрања 
1909. и 1913. године), а у настав-
ку је прилог Мирка Поповића 
из Ужица „Проматрања у Сто-
пића пећини”. Са ове врeменске 
дистанце и са скоро потпуним 
знањима о специфичностима 
и карактеристикама пећине, за-
нимљиво је становиште славног 
Јована Цвијића, односно његова 
(погрешна) хипотеза о настан-
ку бигрених када. Он, поред ос-
талог наводи: „Пресеци: Скоро 
цело дно деснога пећинскога 
крака покривено је саливима 
од калцита и бигра и неравно је. 
Представља низ каца, које зову 
пресеци које су све дубље, идући 
задњем делу овога крака. Има их 
неколико које су 1 м. дубоке, ра-
павих, бигрених површина. Из-
над сваког пресека на тавану 
има једна или више дијаклиза, 
кроз које вода капље и цури, за-
сићена калцијум бикарбонатом, 

и падом, распрскавањем и испа-
равањем те воде постали су по-
менути пресеци”. 

Процес настанка и развоја 
бигрених када, као и многе дру-
ге карактеристике пећине раз-
јаснио је Радован Ршумовић 
1957. године у студији „Стопића 
пећина”, штампаној у Зборни-
ку радова Географског инсти-
тута у Београду, књига 13, стра-
на 31-75. и потоњи аутори. Каде 
су продукт физичко-хемијског 
деловања кише на кречњак, а 
крајњи продукт калцијум кар-
бонат (CaCO3) таложи се из те-
куће воде на преливним мести-
ма када. 

Понор чине два активна 
потока и више сезонских

Протекло је 40 година до поја-
ве књижице „Стопића пећина, 
Златибор” аутора др Раденка Ла-
заревића, Београд 1994, у издању 
Скупштине општине Чајетина. 
Ова монографија има и друго, 
допуњено издање у 2012. годи-
ни. Лазаревић је једно поглавље 

посветио Стопића пећини у ок-
виру књиге „У царству таме и ти-
шине”. О пећини је писао и Љу-
биша Р. Ђенић  у „Вестима” од 7. 
јула 1955. године. Прилог има 
наслов „Стопића пећина, чудо 
природе у нашем крају”; у под-
наслову је наведено: „Мештани 
говоре да њени ходници могу 
бити дуги и два километра”. 
Четрдесетак година касније ут-
врђена је тачна дужина ходни-
ка и она износи нешто мање од 
оцене мештана из 1955. године 
– километар и шест стотина ме-
тара. 

Широку слику пећине чине 
поток Понор, место његовог по-
нирања, подземни ток, пећи-
на, кратак нови ток Понора са 
ушћем у Приштавицу, прилаз-
не стазе и инфраструктура у но-
вије време. Ужом сликом пећине 
доминирају њен улаз, подручје 
у коме је доступна дневна свет-
лост и део у коме она није дос-
тупна. Ове две целине су слич-
не по површини и запремини, 
њиховом дужином тече Понор, 
а у зависности од количине воде 
мења ток, лута од леве до десне 
стране, носи облутке и белут-
ке или неприметно мили. У ос-
ветљеном делу најзанимљивији 
су вигледи (отвори у пећинском 
своду). Неосветљени део крије 
незамисливе призоре: у левом 
делу појављује се бучно, игра, 
магли и прска већа количина 
Понора у облику водопада од де-
сетак метара; у десном делу су 
чудесно исклесане бигрене каде. 
Оне су живе, расту и развијају се; 
без воде се примире, задремају, 

престаје њихов немир и развој. 
И водопад се утиша; пећина без 
воде је школа без ђака, без звона, 
буке и игре, реда и нереда.

Понорницу Понор чине два 
активна потока и више сезон-
ских који пресушују. Један до-
лази из Алиног Потока тако што 
сабира више извора испод брда 
Бојишта, у близини најбогатијег 
водом Бабиног врела. До места 
понирања у Понору и Трнави по-
ток пређе пут од око 3,2 км. У бли-
зини  места понирања спаја се са 
јединим водотоком који не пре-
сушује, а долази из трнавског за-
сеока Раковићи. Место понирања 
је у Трнави, у окуци старог банов-
ског пута Ужице-Кокин Брод. Не-
кадашње место понирања поток 
је спустио и позиционирао се 
на надморској висини од 776 м. 
Крећући се ка излазној Стопића 
пећини поток тече испод пута за 
Сирогојно,  између узвишења Ве-
ликог крша и Кршељка. На том 
путу вода се спусти за преко 60 
метара надморске висине и поја-
ви на 711 метара (Лазаревић, 
2008: 419, 420). 

Након што се у облику водо-
пада појави у Стопића пећини, 
поток према Приштавици тече 
још око 160 метара кроз пећину 
и 105 метара ван ње, спуштајући 
се крупним каменом затрпаним 
коритом, на чијој половини му 
се придружује са леве стране 
студена, питка и слатка вода 
Катиног врела. Ушће Понора у 
Приштавицу било је у прошлос-
ти место главних привредних 
активности старих Стопића.

Мр Радоје Стопић 
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Разнолики садржаји 27. фестивала 
„Деца међу нарцисима” 

Литерарни и ликовни конкурс, представе, еко-радионице, цртање на асфалту, фолклор, 
спортски дан обележили дечји фестивал који је организовао Спортски центар Чајетина 

Дечји фестивал „Деца међу 
нарцисима”, чији органи-
затор је Спортски центар 

Чајетина, трајао је у свом 27. из-
дању од 20. до 25. маја и окупио ве-
лики број малишана који су имали 
прилику да уживају у разноликом 
програму намењеном свим уз-
растима, као и гостопримству до-
маћина манифестације.

Отварање фестивала обележи-
ло је дружење маскоте, веверице 
Авантура парка, са децом из ОШ 
„Димитрије Туцовић” и ПУ „Ра-
дост”, које је уприличено у просто-
ријама школе и чајетинском пар-
ку. Након тога уследило је мноштво 
дешавања која су организована у 
част и на радост најмлађих.

На програму овогодишњих 
„Нарциса” била је луткарска пред-
става „Код жапца Креке и зеца 
Зеке” коју је за најмлађе написала 
и адаптирала Биљана Здравковић, 
а извела млађа група Дечјег драм-
ског студија „Бистричак”. Спрове-
дене су еко-радионице, а за децу 
Дневног боравка „Зрачак” упри-
личено приказавање цртаног фил-
ма. Као ранијих година, у фести-
валском програму учествовале су 
млађе селекције КУД-а „Златибор” 
Чајетина, организован је спортски 
дан и спектакуларно вече уз ани-
матора и Свемирског змаја. 

Фестивал „Деца међу нарциси-
ма” обележила је додела награда 
победницима ликовног конкурса, 

чему је претходило традиционал-
но цртање на асфалту које је уп-
риличено на платоу испред Дома 
културе. Лепо време је дозволило 
да се малишани окупе и на себи 
својствен начин покажу ликовно 
умеће и креативност. Било је ту 
различитих, маштовитих цртежа 
које су улепшали овај амбијент 
пред свечану доделу награда по-
бедницима овогодишњег ликовног 
конкурса. Тај посао нимало није 
био лак, с обзиром да је на адресу 
организатора ове године пристиг-
ло преко 200 радова, а награђено 
22, каже ликовна уметница Ана-
стасија Богдановић, која је донела 
одлуку о победницима. Након по-
менутих активности све учеснике 
организатори су почастили пред-
ставом „Маша и медвед”.

Доделом диплома најбољим на 
литерарном конкурсу намењеном 
ученицима од првог до осмог раз-

реда основних школа са подручја 
Републике Србије завршен је 27. 
Дечји фестивал „Деца међу нарци-
сима”. Млади писци су писали по-
езију и прозу на седам тема које је 
одредила кума фестивала Вален-
тина Златановић Марковић, про-
фесорка, новинарка и књижевни-
ца из Ужица, која је и оцењивала 
радове малих писаца и песника. 
По њеној одлуци, награђени радо-
ви, у категорији од првог до четвр-
тог разреда су:

1.  Вања Вуловић III-1,  
ОШ „Д. Туцовић”, Чајетина

2.  Ана Дабић IV-4, Златибор
3.  Александар Ћалић II-3,  

ОШ „Стари град” из Ужица
У категорији од петог до осмог 

разреда награђени ученици су:
1.  Сара Вићентијевић  

VIII-3, ОШ „Васа Чарапић”, 
Бели Поток,

2.  Ема Зечевић V-1,  
ОШ „Никола Тесла”, Београд, 

3.  Марија Митић, шести  
разрeд, ОШ „Димитрије  
Туцовић”, Чајетина

Овом приликом похваљено је 11 
ученика и четири школе.

Последње фестивалске вечери 
деца су имала прилику да се дру-
же са књижевницом Мирјаном 
Ранковић Луковић која се млади-
ма обратила најлепшим стихови-
ма. У наставку програма уследи-
ла је  премијера дечје представе 
„Биберче” у извођењу млађе гру-
пе Дечјег драмског студија „Бист-
ричак”, коју је режирао глумац 
ужичког Народног позоришта 
Горан Шмакић. Ова свевремена 
представа, прилагођена свим уз-
растима и свим приликама, која 
говори о љубави, херојству, жрт-
вовању и саучествовању, одуше-
вила је чајетинску публику. Због 
њиховог интересовања комад ће 
у скорије време бити репризиран, 
а ту је и отворен позив за наступ 
на Фестивалу дечјих позоришта у 
Прибоју.

Фестивал „Деца међу нарциси-
ма” протекао је у веселој атмос-
фери, за шта је заслужан органи-
затор Спортски центар Чајетина 
који је током трајања манифеста-
ције угостио мноштво малишана и 
њихових родитеља који су са ужи-
вањем пратили сва дешавања.

Драгана Росић

„Код жапца Креке”

Цртање на асвалту Награђени за ликовне радове
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Удружење за неговање традиције „Вете-
рани Златибора” је основано, како му 

и само име каже, како би неговало тради-
цију нашег краја. Удружење постоји девет 
година, а под овим називом нешто мање 
од пет година. 

„Удружење броји од 35 до 40 чланова, број 
се мења и, хвала Богу, увек иде ка горе. Тре-
нутно имамо школу фолклора, у коју дола-
зе деца са Златибора, али имамо у плану да 
то проширимо и на околна села”, каже Лука 
Весовић, председник Удружења за неговање 
народне традиције „Ветерани Златибора”. 

Од свих ветерана у Србији са којима 
сарађују, наставља Весовић, имају најви-
ше активности.  Сваке године бирају једну 
дестинацију за гостовање ван земље, где 
представљају нашу културу.

„Ове године смо били у Чешкој. Среди-
ном маја смо гостовали у Херцег Новом и Требињу, 
у сарадњи са Туристичком организацијом Златибор 
која је ту организовала промоције. Мислим да смо 
урадили велики посао, јер смо представљали наш 
крај, нашу традицију и културу. Остварили смо кон-
такте са њиховим културно-уметничким друштви-
ма, што је за нас веома важно”.

Ово удружење већ осам година успешно реа-
лизује Међународни фестивал ветерана фолклора 
у Чајетини, на шта су посебно поносни. 

„То је највећи фестивал ветерана, не само у на-
шој земљи, већ и у Европи. Ове године учествовала 
су 54 друштва са 1.200 учесника, што је импозантан 
број”, додаје Весовић. С обзиром да се ближи „Кул-
турно лето” на Златибору, истиче да се редовно ода-
зивају позивима локалне самоуправе и радо насту-
пају на различитим манифестацијама. У плану им је 
организовање заједничког концерта са ветеранима 
из Требиња, који у скорије време планирају посету 
Златибору како би представили своје туристичке 

потенцијале. Иначе, ова два удружења су 
склопила споразум о братимљењу у мар-
ту, када је у Требињу организован фести-
вал ветерана. 

„Ветерани Златибора” имају одличну 
сарадњу са свим друштвима ветерана из 
Србије, али и околних земаља који их ре-
довно позивају на гостовања.

„Приликом гостовања акценат ставља-
мо на очување традиције. Првенствено иг-
рамо кола из златиборског краја и цен-
тралне Србије, мада у нашем репертоару 
имамо игре из Босилеградског крајишта, 
Кобишнице, Мачве и других крајева Ср-
бије. Поставили смо циљ да сваке године 
припремимо једну нову кореографију и 
купимо једну ношњу. С обзиром да под 
овим именом функционишемо пет годи-
на, ми смо тај план премашили. Имамо 

шест постава ношње и шест кореографија”, понос-
но ће Весовић.

Постоји сарадња и са златиборским хотелима и 
ресторанима који их редовно позивају да предста-
ве нашу традицију гостима из Кине, Холандије, Бел-
гије, Јапана.  Имају огромну подршку локалне само-
управе, без које, како Весовић каже, не би могли 
да функционишу. Позив за чланство је отворен, не 
само за некадашње чланове КУД-а, већ и за рекре-
ативце. Драгана Росић

Млађи ансамбли Култур-
но-уметничког друштва 
„Златибор” употпунили су 

програм Дечјег фестивала „Деца међу 
нарцисима”, који се не може замисли-
ти без њиховог наступа. Као што увек 
бива, сала је била попуњена до по-
следњег места, а публика задовољна 
оним што су показали млади фолклор-
ци. Укупно116 чланова, разврстаних у 
пет селекција, представило се играма 
из ужичког краја па све до источне Ср-
бије, те је било кореографија за свачији 
укус. Културно-уметничко друштво 
„Златибор” се сваке године радо ода-
зове да својом игром употпуни не само 
ову манифестацију, већ и остале које се 
организују током трајања „Културног 
лета” на Златибору.

„Ми смо увек ту да испоштујемо 
сваку манифестацију коју организује 
Туристичка организација Златибор, 
Дом културе или Спортски центар 
Чајетина. Сваке године пратимо 
фестивал „Деца међу нарцисима”. 
И овога пута смо овде да са нашим 
млађим селекцијама учествујемо, и 
да дамо допринос томе, али и самом 
развоју и едукацији деце. Што више 

оваквих манифестација, то боље, и за 
ментално и за физичко оспособља-
вање деце” истакао је Владан Миле-
кић Лики, уметнички руководилац 
КУД-а „Златибор”.

Квалитет игре чланова млађих 
селекција, према Милекићевој оце-
ни, задовољавајући је, али би био на 
много већем нивоу када би се ре-
шио проблем недостатка адекватног 
простора за пробе. Међутим, публи-
ка није имала никаквих замерки, 
те је сваку кореографију наградила 
аплаузима.

Kада је реч и о првом ансамблу, 
Милекић не хвали превише. Каже да 
је задовољан њиховим радом, али је, 
са друге стране, добро упознат са њи-
ховим квалитетом и способностима, 
те са сигурношћу тврди да они могу 
још више и још боље. 

Овај фолклорни ансамбл из Чаје-
тине је вредним радом, под Миле-
кићевим руководством, успео да 
освоји велики број награда на так-
мичењима и заслужи многоброј-
не позиве за гостовања у земљи и 
иностранству. У својој средини и даље 

су најтраженији, а у наредном перио-
ду очекује их још изазова. У плану је 
одлазак на Охрид, затим у Италију, а 
оно на шта су посебно усмерени је од-
лазак за Светог Саву у Лондон. 

Иначе, КУД „Златибор„ постоји и 
ради више деценија. Окупља децу 
и омладину у оквиру фолклорне и 
музичке секције, где свака од њих у 
укупним активностима заузима зна-
чајно место. Кроз друштво је до сада 
прошло преко хиљаду младих са Зла-
тибора, Чајетине и околине.

Драгана Росић

Аплаузи публике кореографијама 
КУД-а „Златибор”

„Ветерани Златибора” 
неуморни у неговању 

традиције 

КУД – млађе селекције
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Пред ста ва „Зла же на” за ба ви ла  
ча је тин ску пу бли ку

Уиграна глу мач ка еки па испунила је очекивања

Други фестивал пољског цвећа у   биб-
лиотеци „Љубиша Р. Ђенић”   отворен 
је 21. маја химном фестивала коју су 

претходне године написали ђаци Основне шко-
ле „Димитрије Туцовић”, а компоновао профе-
сор Драган Мирчић. Отварајући фестивал,  ди-
ректорка библиотеке Снежана Ђенић истакла 
је са поносом врлине златиборског краја као 
ваздушне бање на чијим падинама расте чак 
440 различитих биљака од којих је већина ле-
ковитих својстава, подсетивши још једном 
присутне на важност очување хортикултур-

не Србије коришћењем дигиталних формата. 
Гости библиотеке били су ученици ОШ „Душан 
Томашевић Ћирко” из Пријепоља који су пре-
зентовали свој електронски хербаријум пољског 
цвећа, а током трајања фестивала овај простор је 
оплемењен изложбом радова ученика ОШ „Ди-
митрије Туцовић” из Чајетине посвећених цвећу . 

Овом приликом додељене су и награде са 
конкурса „Дигитални свет пољског цвећа” на 
који се пријавило  33 аутора у обе категорије: 
фото и видео. Плакета „Нај видео дигитални 
свет пољског цвећа 2019.” за јутјуб канал „Цвет-

ни поздрав” и прилог „Лепо као пољско цвеће” 
додељена је Драгану Цајићу из Љига.

Плакета „Нај фото дигитални свет пољског 
цвећа 2019.” за електронски албум „Златиборска 
цветна прича” уручена је Драгану Никићу, влас-
нику „Фото студио Никић” из Чајетине.

Због изузетног квалитета радова који су ушли 
у ужи избор, жири је доделио посебне похвале 
и симболичне награде за још две фото секције: 
Драгану Ђукићу из Лучана и Светлани Рајковић 
из Ниша, а представници чајетинске и прије-
пољске школе, вртића, библиотеке и медија из 
Чајетине добили су по цветну садницу којом ће 
наставити своју хортикултурну мисију.

Фестивал цвећа настављен је наредног 
дана омажом песнику пољског цвећа, Добри-
ци Ерићу. Овом приликом Љиљана Ракић, за-
меник директорке библиотеке, подсетила је 
младу читалачку публику на књижевно ства-
ралаштво Добрице Ерића, бројне награде које 
је добио не само у Србији већ и ван ње, а једна 
од  последњих је била и  награда „Витез поезије” 
коју додељује општина Чајетина.  

О њему су говорили и Мирко С. Марковић, 
књижевни критичар и Мирјана Ранковић Лу-
ковић, књижевница. Последња жеља Добрице 
Ерића била је да почива у Доњој Црнући,  у ми-
рису цвећа и трава родног краја, а над будућим 
генерацијама кроз бројна писана дела остаће 
да бди његов дух .

Мирјана Ранковић Луковић 

Хортикултурна мисија 
фестивала пољског цвећа

Фото Никић

Пред ста ва „Зла же на” од и гра на 
је 13. ма ја у До му кул ту ре. Глу-

мач ка еки па до бро зна на ча је тин-
ској пу бли ци и ово га пу та је ус пе ла 
да оства ри свој циљ и до бро за ба ви 
пу бли ку, за хва љу ју ћи ко ли ко свом 
та лен ту, то ли ко и ве штом вођ ству 
Би ља не Здрав ко вић ко ја пре ко 15 
го ди на успе шно во ди драм ске гру пе 
До ма кул ту ре. 

„Ру жа оста је ру жа, ако ће нас два-
де сет ре ди на дан убо сти”, на пи сао је 
из ме ђу оста лог Јо ван Сте ри ја По по-
вић у свом (ша љи вом или не) пред-
го во ру ко ма да „Зла же на”. У вре ме ну 
у ко јем је ко ме ди ја пи са на ве ро ват-
но је би ло же на ко је су пи сца пре ко-
ре ва ле због на чи на на ко ји је опи-
си вао жен ски род, од но сно по је ди не 
жен ске осо би не, али их је, и по ред 
љут ње, са свим си гур но до бро за сме-
јао па му је би ло опро ште но. Век и по 
је про шао од та да, а пред ста ва и да ље 
жи ви, ра до игра на и ви ђе на, што је 
по ко зна ко ји пут по твр ђе но и у ча-
је тин ском До му кул ту ре.

„Пре срећ на сам што је би ло ово-
ли ко пу бли ке; око 300 љу ди је од-

гле да ло ову пред ста ву и сви ови 
апла у зи и њи хо ве ре ак ци је го во ре 
све. Ја сам ина че и зна ла да ће то 
та ко би ти, јер је еки па то по ка зи ва-
ла и на про ба ма”, ре кла је Би ља на 
Здрав ко вић.

Без гла му ро зне сце но гра фи је, 
али уз по моћ све тло сних ефе ка-
та и уз од лич но ода бра ну му зи ку 

ко ју је од ра дио Ни ко ла Пе јо вић из 
ужич ког по зо ри шта, глу ма ама тер-
ске гру пе До ма кул ту ре је до шла до 
из ра жа ја.

Што се ти че да љих пла но ва за 
пред ста ву, Би ља на Здрав ко вић ка же 
да су се при ја ви ли за су сре те ама-
тер ских тру па у Гор њем Ми ла нов цу, 
и ако про ђу се лек ци ју игра ће „Злу 

же ну” у ју лу. Све ово се де ша ва за-
хва љу ју ћи из у зет ној са рад њи ко ја је 
оства ре на са ди рек то ром Спорт ског 
цен тра и за по сле ни ма у До му кул ту-
ре, ис ти че Би ља на. 

По треб но је још по ме ну ти да под 
умет нич ким ру ко вод ством Здрав-
ко вић ке  Деч ји драм ски сту дио „Би-
стри чак” ове го ди не има  пет раз ли-
чи тих уз ра сних гру па. Сред ња гру па, 
у ко јој су сред њо школ ци, не дав но је 
има ла пре ми је ру пред ста ве „Ча роб-
но дрв це”, ко ја је та ко ђе по бра ла оду-
ше вље ње код мла ђе пу бли ке.  

„У овој го ди ни ми слим да има мо 
око 60 чла но ва та ко да смо мо ра ли да 
рас по ре ди мо де цу, по де ли мо по сао и 
за и ста сти же мо да до кра ја ма ја иза-
ђе мо са свим пре ми је ра ма”, ка же Би-
ља на Здрав ко вић. А глум це ама те ре  у 
ко ме ди ји „Зла же на” у ко јој су Ми ре-
ла Мар ја но вић, Жар ко Бо жа нић, Јан-
ко Ра ди шић, Је ла Па вло вић, Та ма ра 
Де спић и Вук Здрав ко вић, гле да ће мо 
по но во у ре при зи за ко ју је већ ис ка-
за но ве ли ко ин те ре со ва ње, нај ве ро-
ват ни је у ју ну.

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић
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Књижевници Мирја-
ни Ранковић Луко-
вић уручена је награ-

да „Хаџи Драган Тодоровић” 
за књигу „Тајне наше мале” у 
библиотеци „Љубиша Р. Ђе-
нић” у Чајетини.

Књига „Тајне наше мале” 
осим добрих реакција пуб-
лике, има добар пријем и 
код критике што је потврђе-
но освајањем првог при-
знања, награде „Хаџи Дра-
ган Тодоровић”. Ова награда 
се додељује од 2009. године 
у знак сећања на песника из 
Пожеге Драгана Тодоровића, 
а претходни лауреати су ис-
такнути писци, углавном из 
западне Србије.

„Најважнија је реакција 
када прво чујете да сте доби-
ли награду, а још је лепше и 
већа срећа када је нисте ни 
очекивали. Нисам нигде 
књиге слала, у смислу кон-
курса, јер има тих књижев-
них конкурса за награде. 
Када ме је Милијан Деспо-
товић позвао и рекао да сам 
добила награду, и још и која 
је то награда, била сам дир-
нута као што сваки норма-
лан човек мора бити дирнут 
на признањима која добија, 
не само од читалачке публи-
ке због које писци и постоје 
већ и од колега књижевни-
ка и књижевних критичара. 
Драго ми је што је то награ-
да која носи име Хаџи Дра-
гана Тодоровић, кога нажа-
лост нисам имала прилике 
да познајем ближе, да се 
дружимо на песничким су-
сретима ,али сам ја у улози 
страственог читаоца дошла 
једне књижевне вечери и ту 
слушала његову поезију која 
је тако топла и људска, а сам 
Драган Тодоровић је на пуб-
лику оставио утисак скром-
ног, дивног, топлог човека 
који исто тако и пише”, каже 
Мирјана Ранковић Луковић.

Осим ње, за збирку пое-
зије је ове године награђена 
Јевросима Ристовић, којој 

ће признање бити уручено 
у Ариљу. Награду додељују 
књижевне новине „Свитак” 
из Пожеге које прослављају 
25 година од оснивања, а ове 
године ће изаћи и 100. број. 
Поред награде „Хаџи Дра-
ган Тодоровић”, „Свитак” до-
дељује и награде „Паун Пе-
тронијевић”, као и „Момчило 
Тешић” за поезију за децу, 
што даје публицитет и са-
мим новинама које излазе 
два пута годишње.

„Ја сам имао улогу да 
селекторки предам књиге 
да их тумачи, а и сам сам 
их прочитао и одабрао у пр-
вом налету. Задовољан сам 
пре свега језиком и начи-
ном писања, оним темама 
које нам некако измичу у 
савременој цивилизацији 
враћају нас на другачији 
однос према људима, поро-
дици, поштовању. Верујем 
да ће књига „Тајне наше 
мале” имати своје читаоце, 

ако ништа људи да пожеле 
да виде шта је то било”, каже 
Милијан Деспотовић, уред-
ник „Свитка”.  

Одлуку о добитницима на-
граде донела је песникиња и 
књижевна критичарка Милу-
ника Митровић која је у об-
разложењу навела да је пое-
тика свакодневице тематски 
оквир књиге „Тајне наше 
мале”. У конкуренцији за ову 
награду је било тридесетак 
издања из прошле године.

„Није био неки посе-
бан проблем да се уоче те 
нијансе између других, јер 
Мирјана Ранковић Луко-
вић је присутна својим це-
локупним опусом поетским 
и прозним и иначе, поготово 
у нашем Златиборском окру-
гу. Ове су приче својом гус-
тоћом, питкошћу, језиком и 
такорећи душевношћу на је-
дан необичан начин, из по-
себног угла испричале нам 
причу о нама самима, о овој 
стварности, о животу какав 
јесте. Леп, тужан или весео”, 
сматра селекторка награде 
Милуника Митровић. 

Троје књижевника окупље-
них у библиотеци „Љубиша Р. 
Ђенић” овом приликом чита-
ли су своје песме чајетинској 
публици. Награђена збирка 
прича „Тајне наше мале” је 
девето издање Мирјане Ран-
ковић Луковић које је до сада 
представљено читаоцима у 
Чајетини, Ужицу и Београду.
 З. В.

Награда Мирјани Ранковић 
Луковић за „Тајне наше мале”
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У чајетинском Дому кул-
туре не памте да је за 
пројекцију неког филма 

владало толико интересовање, 
што потврђује податак да су у 
рекордном року подељене све 
карте за премијеру филма „Иза 
затворених врата” аутора Дави-
да Колаковића. Управо је екипи 
младих филмских ентузијаста 
из општине Чајетина пошло за 
руком да на једном месту оку-
пе првенствено своје суграђане, 
како би им приказали резултате 
свог двоипогодишњег напорног 
рада, преточеног у дугометраж-
ни филм са примесама хоро-
ра. Какве су реакције изазване 
код публике након премијере, 
најбоље говоре њихови комен-
тари.

„Задовољена су очекивања 
свих нас, с обзиром да је реч о 
аматерском филму који је, као 
што су и сами рекли, сниман по-
моћу штапа и канапа. Најбит-
није је то да је испуњен сам 
циљ, да су нас унели у филм и 
у причу, што је на крају испало 

сасвим добро”, рекао је Никола 
Пантелић.

Милован Маричић на то до-
даје: „Свака част овим мла-
дим момцима који су пуни ен-
тузијазма припремили овако 
нешто. Сви смо пуни утисака. 
Аматеризам даје посебну драж 
овом филму, који се нимало не 
разликује од професионалног” .

„Пре свега је поучан. За све 
генерације, и за старе и за мла-
де. Једноставно су фантастично 
одглумили момци који су веро-
ватно први пут пред камерама”, 
истакао је Мирослав Буквић на 
кога је филм, такође, оставио 
упечатљив утисак.

Међу најмлађом публиком 
била је једанаестогодишња Јана 
Дидановић која каже да јој се 
филм много допао: „Иако сам 
мислила да ће бити много страш-
но, нисам се много уплашила”.

Захтевно по много чему, ово 
филмско остварење рађено је у 
предивној природи златибор-
ског краја кроз сва четири го-
дишња доба, са доста сценских 

ефеката, укључујући и снимке 
из ваздуха, захваљујући којима 
је дошао до изражаја не само 
Давидов сниматељски дар, већ 
и велико умеће у режији, сце-
нарију и монтажи.

„Презадовољан сам одзи-
вом људи. Мислио сам да ће 
сала бити мање напуњена. За 
први филм и за прву салу коју 
пунимо стварно сам презадо-
вољан”, каже Колаковић.

Много је разлога за задо-
вољство публике, али и филмске 
екипе која је са нама поделила 
своја искуства и утиске.

„Најпотреснија је, свакако, по-
следња сцена где убијам брата. 
Зато сам био баш спреман. Када 
сам добио сценарио рекли су: 
„Ако можеш ово, да радимо. Ако 
не можеш, онда нећемо ни ра-
дити. Ушао сам у лик и схватио 
да могу то да урадим”, истиче-
Теодор Ђенић коме је поверена 
главна улога.

Општи утисак глумца Благоја 
Радишића, како и сам каже, је 

феноменалан: „У току снимања 
нисам имао толико тешких сце-
на, али емотивно, у току филма, 
дефинитивно је на мене оста-
вио тај крај кад брат убија бра-
та. Иако сам био учесник сни-
мања и био на лицу места, и 
даље се најежим када гледам ту 
сцену”, додаје Радишић.

Сценариста Ђорђе Жиловић 
каже да су му након премије-
ре емоције потпуно помешане: 
„Када погледам ове људе који 
нам аплаудирају и честитају, који 
су пуни импресија, онда и ми мо-
рамо да будемо поносни. Радили 
смо ово чисто из ентузијазма, из 
наших идеја, тако да мислим да 
смо урадили праву ствар”.

Глумице Дијана и Дејана 
Берлић истичу да им снимање 
филма није било тешко већ за-
нимљиво, као и да су се добро 
уклопиле у целокупну глумач-
ку екипу. Иако нису очекивале 
да ће на премијеру доћи огро-
ман број људи, драго им је што 
су били ту да их подрже.

Свечана премијера још више 
је добила на значају када се на 
сцени, у оригиналним костими-
ма појавила целокупна глумач-
ка екипа, која је за кратко вре-
ме окупирала пажњу присутних.

Након више пројекција у 
Дому културе у Чајетини, филм 
„Иза затворених врата” прика-
зиван је и у ужичком биоскопу, 
где је такође побрао симпатије 
гледалаца и изазвао већу пажњу 
од многих хитова стране продук-
ције. Прича о овом филмском 
остварењу далеко се чула, па су 
његови актери убрзо доспели у 
жижу јавности, гостујући у еми-
сији „150 минута” на Првој те-
левизији. Очекује их учешће на 
Пулском филмском фестивалу 
(у категорији аматерских фил-
мова), најстаријем фестивалу у 
Хрватској и у Европи.

Драгана Росић

Изузетан успех филма  
„Иза затворених врата” 
Рекордна посета премијери у Чајетини, велика пажња за филм  
и у ужичком биоскопу, предстоји учешће на фестивалу у Пули

Теодор Ђенић

Давид Колаковић
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Може се рећи да је он урбани сељак, 
човек који бекством у свет књижев-
ности и поезије доводи себе у стање 

несвакидашњег начина живота. Маштар, 
боем, љубитељ филма, музике и књижев-
ности, Миломир Вермезовић из Трипкове је 
човек који још увек покушава да пронађе пут 
ка смислу и суштини живота. Један од тих 
начина је поезија којом је почео да се бави 
још у основној школи. 

Видео је Миломир да му стих иде од руке, 
па је тако почео и да се изражава. Свој дар је 
поткрепљивао свакодневним  читањем и на 
тај начин обогаћивао свој фонд речи. 

„Тематски моја поезија иде од љубавне, 
мисаоне, па све до сатиричне која је најза-
ступљенија у мом опусу”, објашњава нам Ми-
ломир. „У периоду мојих раних двадесетих 
година живота читао сам годишње и до 100 
књига различитих жанрова, што је утицало 
на широк дијапазон различитих тема и мој 
песнички изражај”. 

С обзиром да до сада није објавио ни 
једну збирку песама (а има око 5.000 песа-
ма), појавом друштвених мрежа пружила 
му се шанса да његове песме допру до ве-
ликог броја читалаца и љубитеља писане 
речи. Коментари су углавном позитивни и 
јављају му се људи управо из његове бран-
ше који га охрабрују да настави истим тем-
пом и да покуша објавити нешто од тога. 
Само прошле године Миломир је написао 
око 500 песама. 

Тамо где се рађа зора 
у подножју Златибора 
и где пасе стадо бело
ту је моје родно село. 
Тамо где се српство чува, 
ракијица мека кува
и где људи живе згодно 
ту је моје село родно.
„Бавим се ратарством, воћарством и сто-

чарством, од тога и живим. Да бих допунио 
кућни буџет повремено радим приватно 
грађевинске послове или помажем ком-
шијама. Колико имам, мени је довољно и 
свој сам газда”. 

Живот на селу је у неку руку леп, али и 
мукотрпан. Није се оженио јер воли са-
мотњачки начин живота и бежи од брачне 
одговорности, мада још увек није рекао по-
следњу реч. 

„Било је много девојака и много љубавних 
веза. Све су биле бурне и краткотрајне. О тим 
стварима сам и писао у својој поезији, а и 
једна песма говори о томе”.

Не треба песнику заносна бринета,
која је обишла скоро пола света
па на селу неће нипошто да живи,
јер не воли крушке, већ манго и киви.
Обожава шкампе, јастоге и дагње,
а ја могу само понудит› јој јагње. 
Узалуд сам шљиве купио и трес›о
кад не пије љуту, већ кратки еспресо. 
Мени треба жена, чиста попут сузе,
да ми пасуљ скува и краву помузе. 

Најчешће питање за песника је како до-
лази до инспирације, надахнућа. Миломир 
је проналази у свему. Живот је сам по себи 
неисцрпна и бескрајна инспирација. Тру-
ди се да тешка животна и филозофска пи-
тања објасни на што једноставнији начин, 
што му полази за руком. Већина познавала-
ца поезије и књижевности сматра да он то 
ради на оригиналан начин, а све то преко 
писане речи. 

 Храброст није храброст,  
све док има страха,
борићу се са њим до последњег даха.
Уметник без маште птица је без крила,
зато сам и пост›о поета од стила.
Лењост троши душу, као рђа гвожђе,
засадићу зато купину и грожђе.
А буде ли хтела у том› да ме прати
на јесен ћу вином са њом наздрављати.

„Кажу ми да су емоције оно најлепше у 
мојим песмама, да сам једна топла душа и 
да сам то уткао у све моје песме. И да су моје 
животне истине, које кроз поезију описујем, 
апсолутно тачне и животно потврђене”.

Ненадмашни, јединствени Ноле, 
идол ђака из основне школе, 
понос сваког Србина одавно, 
има име познато и славно. 
Представљаш нас у најлепшем светлу,
а притом си најбољи на свету!
Зато краљу, теби капа доле!
Живео нам сто година Ноле!!!
„Дешава се да ми људи и наруче песме. 

То иде јако тешко, јер морам да уђем у њи-
хов унутрашњи свет и њихов живот. Некад 
је писање песме теже него копање канала. 
Тежим томе да моја поезија не буде банал-
на, већ да допре до сваког читаоца, и старог 
и младог”, завршава нам своју причу Мило-
мир Вермезовић.  Мирослав Весовић
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Ча је тин ка Алек сан дра Спа се-
нић по ста ла је пр ва ки ња Ср би је 
у од бој ци са еки пом лај ко вач ког 
„Же ле зни ча ра”. Њен тим је у од-
лу чу ју ћој, пе тој утак ми ци фи нал-
не се ри је као гост био успе шни ји са 
3:0 (25:13, 25:23, 25:21) у се то ви-
ма од „Је дин ства” из Ста ре Па зо ве.

Тим из Сре ма је у фи нал ној се-

ри ји во дио са 2:0 у по бе да ма, али 
су Лај ков чан ке ус пе ле да са три 
уза стоп не по бе де до ђу до пр вог 
пе ха ра у исто ри ји клу ба. Ово је 
пр ви пут да је дан тим у фи нал ној 
се ри ји по сле 0:2 до ђе до по бе де.

На овај на чин „Же ле зни чар” је 
на ста вио са по сти за њем исто риј-
ских успе ха клу ба, по што је прет-

ход не го ди не до шао и до пр вог пе-
ха ра у Ку пу Ср би је, а с об зи ром да 
су ове се зо не од бра ни ле овај тро-
феј, до шле су до ду пле кру не. Та-
ко ђе, ове се зо не су игра ле и ЦЕВ 
куп, у ко јем су сти гле до ше сна е-
сти не фи на ла, где су по ра же не од 
ру мун ске „Стин це Ба кау” (3:2 и 
3:0). И. Ј.

Алек сан дра Спа се нић пр ва ки ња  
Ср би је у од бој ци

У организацији Савета за безбедност сао-
браћаја општине Чајетина средином маја 
одржан је први тренинг безбедне вожње 

на стази НАВАК (Национална возачка акаде-
мија), јединој лиценцираној за одржавање 
оваквих активности у Србији. Ана-
лизом статистике броја настрада-
лих мотоциклиста у саобраћају, Са-
вет за безбедност општине Чајетина 
донео је одлуку да спроведе овак-
ву акцију. Идеја је да се возачи на-
рочито спортских мотоцикала, који 
уједно и највише страдају, повуку 
из саобраћаја како би открили нову, 
безбеднију димензију уживања у ча-
рима мотоциклизма.

СЗБСО  Чајетина обезбедио је 
свим заинтересованим возачима са 
територије oпштине Чајетина који 
до сада нису возили на стази да то 
ураде, уз надзор троструког шампиона држа-
ве Горана Стојановића, који се као члан СЗБСО 
Чајетина прихватио улоге инструктора.

„Сматрам да је велики успех открити људима 
да постоји други, безбеднији начин уживања у 

вожњи мотоцикла. Првенствено мислим на во-
заче спортских мотоцикала  јер су они највећа 
опасност у саобраћају, с обзиром да њихови мо-
тоцикли развијају брзине далеко веће од доз-
вољених”, каже Стојановић.

На први тренинг одазвало се пет возача. У 
току дана било је предвиђено шест излазака од 
по 20 минута, што је омогућило возачима да 
се добро упознају са стазом и савладају прве 
кораке вожње на стази, заправо једином месту 

на којем могу искористити перформансе свог 
мотоцикла.

„Са оваквим начином едукације настављамо 
и даље, јер као успех нашег рада имамо јасну 
намеру возача да своје моторе прилагоде ис-

кључиво за употребу на стази, чиме 
сматрамо да смо остварили циљ”, 
истакао је Стојановић.

Акцију је, поред општине Чаје-
тина, подржала и Асоцијација за 
безбедност мотоциклиста и компа-
нија „Live Rich” која је Мото клубу 
„Златибор” поклонила мотоцикл за 
потребе такмичења као и за тренин-
ге безбедне вожње.

Мото клуб „Златибор” учествовао 
је и на првој трци за Балкански шам-
пионат и за Шампионат Србије у Гр-
чкој на стази Серес, освојивши прво 
место у екипном такмичењу. „Има-

ли смо два прва, два друга и једно треће ме-
сто. То је за нас велики успех. Настављамо даље. 
Следећа трка је у Краљеву где такође очекујемо 
добре резултате”, закључује Горан Стојановић.

Драгана Росић

Шампион државе као 
инструктор безбедне 
вожње мотоциклом
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Емилија на врху Србије  
у нордијском скијању

Емилија Бућић (2005.) из Сму-
чарског клуба „Златибор” у ге-
нералном пласману за Куп Ср-

бије у нордијском скијањује заузела 
је друго место, што је само једна у 
низу признања којa је ова такмичар-
ка освојила у претходном периоду. 
По речима тренера Радосава Јели-
сијевића, то није право мерило, 
јер је Емилија на Првенству Србије 
освојила прво место, а била је на 
постољу и на свим тркама Купа Ср-
бије. Да у генералном пласману не 
буде прва, утицао је изостанак са 
једне трке.

„Имала је успеха и медаља на тр-
кама у Босни. Прошле године је на 
пробном такмичењу за Европску 
олимпијаду младих, која се ове го-
дине одржала у Сарајеву, освојила 
прво место у конкуренцији такми-
чара из региона. Ми имамо девојчи-
ца 2005., 2006. годиште које су ве-
ома квалитетне, које ће уз појачане 
тренинге доста напредовати и, на-
дам се, представљати нашу земљу. 
Првенство Србије, на коме је Еми-
лија била прва, одржано је у Сјени-
ци крајем фебруара. После тога смо 
имали само тркe у Босни са којима 
је и завршена сезона”, каже тренер 
СК „Златибор” Радосав Јелисијевић.

Награда за овај успех уручена јој 
је 12. маја у свечаној сали Скупшти-
не Града Београда. Том приликом  

додељене су награде најбољим 
појединцима у свим узрасним ка-
тегоријама такмичара, као и клу-
бовима екипним победницима 
у алпском, нордијском скијању и 
сноуборду.

„Претпрошле године сам освоји-
ла треће место и такође ишла у Бе-
оград по пехар. Ове године за друго, 

па се надам да ћу наредне освојити 
прво место”, каже Емилија. 

За све њене досадашње успехе, 
како каже, заслужни су тренери: Ра-
досав Јелисијевић, Никола Кутле-
шић и Сањин Диздаревић, али и 
она сама. 

„Да нема воље и љубави према 
овом спорту ја не бих дошла до ових 

резултата”, истиче Емилија, откри-
вајући нам један од својих наред-
них циљева – да представља Србију 
на Светском првенству, те у наред-
ном периоду планира да интензи-
вира тренинге.

Смучарски клуб „Златибор” већ 
19 година ради са децом са под-
ручја општине Чајетина  и тренутно 
окупља око 50 такмичара узраста од 
6 до 17 година. Ове године се доста 
радило па су остварени и добри ре-
зултати. Са такмичења за Куп Србије 
донели су преко 60 медаља, а има-
ли су успеха и на међународним тр-
кама. О плановима за наредну сезо-
ну Јелисијевић каже:

„Настављамо са припремама за 
следећу сезону, појачавамо ритам 
тренинга зато што их са година-
ма очекују веће дистанце на који-
ма ће наступати. Главни циљ нам 
је да се ова генерација талентова-
не деце појави на следећој Олим-
пијади младих која ће се одржати 
2023. године у Верони”, закључује 
Јелисијевић.

 Драгана Росић

Ла зар Јок си мо вић ви це шам пи он 
Ср би је са „Цр ве ном Зве здом”

Ка де ти КК „Цр ве на Зве зда МТС” ни су ус пе ли 
да од бра не ти ту лу пр ва ка Ср би је. Иза бра ни ци 
Сло бо да на Кли пе по ра же ни су у фи на лу за вр-
шног тур ни ра Три глав ка дет ске ли ге од „Ме га Бе-
мак са” са 102:100 по сле про ду жет ка. Еки пе „Ме-
ге” је по твр ди ла до ми на ци ју у Ср би ји ове го ди не, 
с об зи ром да су и ли га шки део так ми че ња за вр-
ши ли на во де ћем ме сту. Ча је ти нац Ла зар Јок си-
мо вић по сти гао је 10 по е на за „Зве зду”.

У ве о ма из јед на че ном ме чу цр ве но-бе ли су 
три че твр ти не ре ши ли у сво ју ко рист, али ни јед-
ном са раз ли ком ве ћом од два по е на. „Ме га” је 
тре ћи пе ри од до би ла са 24:19, а у про ду жет ку су 
би ли бо љи са 9:7.

–Од и гра ли смо ве о ма до бру утак ми цу, пре 
све га смо тим ски би ли до бри. Ушли смо у меч 
ве о ма мо ти ви са ни и са же љом да до стој но пред-
ста вља мо „Зве здин” дрес. Има ли смо пред ност 
од 13 по е на раз ли ке, али је „Ме га” ус пе ла да сма-
њи за о ста так на три по е на и да се вра ти у меч. 
У дру го по лу вре ме смо ушли са истом же љом, 
али смо има ли до ста осци ла ци ја, ве ро ват но због 

па да кон цен тра ци је. У про ду жет ку ни смо има-
ли стр пље ња у на па ду, при ми ли смо трој ку ко ја 
је про тив ни ци ма до не ла по бе ду… Све че сти ти-
ке „Ме ги” на за и ста до број се зо ни. Иако су би ли 
бла ги фа во ри ти, ми смо „по ка за ли зу бе” и бо-
ри ли се до по след њег да ха. Мо јим са и гра чи ма 
се за хва љу јем на за и ста од лич ној се зо ни, а ми 
на ста вља мо да тре ни ра мо и спре ма мо се за на-
ред ну се зо ни – ка же Јок си мо вић. И. Ј.



32МАЈ 2019. ГОДИНЕ СПОРТ

Фудбал и спорт не познају гра-
нице, бар не на овим просто-
рима. Ове године, други пут 

заредом Златибор, у овом тренутку 
свакако најатрактивнија планинска 
туристичка дестинација у нашем ре-
гиону, угостиће од  4. до 9. јуна фуд-
балску будућност најбољих клубо-
ва из бивше Југославије. Други Куп 
пријатељства европских клубова јес-
те јединствена прилика да се обно-
ве фудбалска пријатељства тимова 
из Србије, Хрватске, Словеније, Ма-
кедоније, Црне Горе, Босне и Хер-
цеговине.

Према речима организатора тур-
нира, на предстојећем другом Купу 
пријатељства учествоваће 12 екипа 
које ће бити распоређене у четири 
групе. За вредан пехар надметаће 
се млади фудбалери (кадети) „Бу-
дућности” из Подгорице, „Црвене 
звезде”, „Динама” из Загреба, „Ма-
рибора”, „Олимпије”, „Осијека”, 
„Партизана”, „Сарајева”, „Слободе”, 
„Вардара”, „Војводине” и „Жељез-
ничара”.

Такође, очекује се да наредних 
дана гости Златибора буду многи 
познати фудбалски посленици, који 
би свакако својим присуством уве-
личали овај турнир. Трофеј освојен 

прошле године бране млади игра-
чи „Сарајева”, који су у финалној 
утакмици после бољег извођења 
једанаестераца били успешнији од 
„Партизана”. 

Почетком јуна, када већина клу-
бова почиње своје припреме за нову 

такмичарску сезону, не само из Ср-
бије него и из Црне Горе, Македо-
није, Босне и Херцеговине, углавном 
се одлучује да прву фазу припрема 
обаве на Златибору, где се већ неко-
лико година одржавају и многи по-
знати фудбалски кампови, између 

осталог и онај који води Дејан Стан-
ковић, познати бивши српски фуд-
балер. Све се то ради у циљу по-
пуларизације фудбалског спорта 
у нашој земљи, али и афирмације 
српске туристичке дестинације. 
Овај, други по реду Куп пријатељст-
ва европских клубова, одржава се уз 
подршку Фудбалског савеза Србије 
и Скупштине општине Чајетина. Све 
утакмице турнира биће на каналима 
„Спорт клуба”, а играће се на попу-
ларној „Швајцарији”, дому фудбале-
ра „Златибора”, члана Прве лиге Ср-
бије”. Д. Тодоровић

Бивша Југославија на Златибору
Играчи млађи од 18 година надметаће се од 4. до 9. јуна на популарној „Швајцарији”, трофеј брани екипа „Сарајева”

ДРУГИ ПИШУ...  ПОЛИТИКА

Распоред група

А група: Црвена звезда, Марибор, Жељезничар
Б група: Сарајево, Војводина, Будућност
Ц група: Динамо, Олимпија, Вардар
Д група: Партизан, Осијек, Слобода

Заједничка слика са прошлогодишњег Купа пријатељства на Златибору

Фото Куп пријатељства

Фудбалери „Златибора” пласманом 
у бараж за улазак у Суперлигу 

Србије крунисали су дебитантску 
сезону у Првој лиги Србије. Екипа 
Предрага Ристановића је у плеј-офу 
другог ранга такмичења  заузела шесто 
место са 32 бода, али ју је у полуфиналу 
баража зауставила „Инђија”.

Већ током пролећа било је јасно 
да измењена екипа „Златибора” не 
може поновити партије из првог 
дела првенства када је била у самом 
врху табеле. Одласци неколицине 
најбољих играча нису адекватно 
надомештени, али је чајетински састав 
одиграо довољно добро да се пласира 
међу првих осам екипа и настави у 
доигравање. 

„Златибор” је после поделе лиге 
на плеј-оф и плеј-аут и половљења 
бодова у седам утакмица плеј-офа 
уписао две победе на домаћем терену, 

против „Синђелића” (4:0) и „Бежаније” 
(1:0), уз четири пораза и један реми. 

У баражу су играле четири екипе 
од трећег до шестог места – „Инђија”, 

„Раднички”, „Металац” и „Златибор”, 
а „Инђија” је као боље пласирана 
била домаћин против „Златибора”. 
Зелено-бели су славили резултатом 
2:1 и окончали сезону Златибораца. 
Стрелци за тим из Срема били су Срђан 
Димитров и Никола Димитријевић, 
док је гол за госте постигао Богдан 
Миличић из пенала.  Успешна прича 
„Инђије” се наставила, јер су у финалу 
баража елиминисали крагујевачки 
„Раднички” на пенале, а потом у првом 
мечу за улазак у елитни ранг са 3:0 сав-
ладали „Динамо” из Врања, екипу са 
14. места Суперлиге.

Да подсетимо, у Суперлигу су се 
директно пласирали „ТСЦ” из Бачке 
Тополе који је био први са 53 бода и 
другопласирани „Јавор” из Ивањице са 
46 бодова. Из лиге су испали ужичка 
„Слобода”, „Телеоптик”, „Нови Пазар” 
и „Бечеј 1918”, са бодом мање од 
чачанског „Борца” који је успео да се 
спаси у последњем колу. M. J.

У дебитантској сезони „Златибор”  
стигао да баража за Суперлигу


