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Осим завршетка Култур-
ног центра, куповине 
спортске хале и осни-

вања Агроиндустријског цен-
тра на Златибору, до краја ове 
године завршићемо гондолу, 
постројење за пречишћавање 
отпадних вода на Златибору и 
реконструкцију спортске хале у 
Чајетини. Све то не бисмо успе-
ли без поштеног односа према 
послу и велике подршке грађа-
на Чајетине“, каже у разгово-
ру за „Данас” Милан Стамато-
вић, председник општине који, 
вољом Чајетинаца, ту дужност 
обавља од 2004. године. 

Он додаје да се из буџета, који 
је ове године пројектован на око 
2,2 милијарде динара и један је 
од највећих у земљи по глави 
становника, око 70 одсто одваја 
за инфраструктурне пројекте и 
развој, а свега пет одсто за плате 
запослених. 

Како је Чајетина, као једна од 
ретких опозиционих општина 
у Србији, што подразумева раз-
не врсте притисака централне 
власти, успела да постане јед-
на од најразвијенијих локалних 
самоуправа? 

- Чајетина је пример да ло-
кална самоуправа не мора да 
буде део владајуће коалиције, 
али да може да буде успешна. 
Ослањали смо се на  сопствене 
ресурсе, јер нисмо били миље-
ници Београда. Свакодневно 
смо вредно радили, постављали 
стратешке циљеве и примењи-
вали искуства скандинавских 
земаља Норвешке и Шведске, 
са којима успешно сарађује-
мо и са којима смо реализова-

ли важне пројекте. Студијски 
боравци наших представника 
у тим земљама су били драго-
цени, због сазнања да и у јед-
ној малој локалној самоупра-
ви, каква је Чајетина, можемо 
да направимо велике помаке, а 
да не будемо део владајуће ко-
алиције централне власти. Кроз 
пројекат швајцарске владе мо-

дернизовали смо и општинску 
управу, како бисмо постали ис-
тински сервис грађана. Усвоји-
ли смо стратегију развоја, све 
потребне планске докумен-
те и одлуке, које су предуслов 
за изградњу инфраструктуре, 
а то су препознали инвестито-
ри. Равномерно развијамо целу 
општину, улажемо у село, а нис-

мо занемарили културне садр-
жаје, ни разне врсте подстицаја 
и субвенција како бисмо задр-
жали младе на селу. 

До краја ове године, осим из-
градње савременог Културног 
центра, куповине спортске хале 
и оснивања Агроинудстријског 
центра на Златибору, најавили 
сте да ће бити завршена гон-
дола, постројење за пречишћа-
вање отпадних вода на Злати-
бору и реконструкција спортске 
хале у Чајетини.  Хоће ли се то 
остварити?

- Наравно да хоће. То су изу-
зетно важни пројекти за Чаје-
тину. За тако малу локалну са-
моуправу то су пројекти који су 
довољни за један век. То не бис-
мо успели без поштеног и не-
себичног односа према послу, 
али и подршке грађана Чајети-
не, добре сарадња са одборни-
цима и већницима, којима се 
често чинило да су ти пројекти 
преамбициозни.  У свему томе 
подржавали су нас и инвестото-
ри.  Упоставили смо и нови мо-
дел односа локалних самоупра-
ва са инвеститорима, тако што 
новац, који смо приходовали од 
накнада за уређење грађевин-
ског земљишта враћамо кроз 
улагања у важне инфраструк-
турне и друге пројекте. Због так-
вог пословног амбијента инвес-
титори долазе на Златибор, јер 
локална самоуправа  разуме 
и њихове потребе и интересе 
грађана. То је добра и кретивна 
синергија између грађана, ин-
веститора и општинске управе, 
која даје одличне резултате. 

Многи су били сумњичави 

ДРУГИ ПИШУ...  

МИЛАНСТАМАТОВИЋ,ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕЧАЈЕТИНА

Велики пројекти  
до краја године

„Загондолуопштинасезадужилакредитом7,6милионаевраивратилисмоокочетиримилиона
евра,штозначиданисутачнеоптужбедасмозадужилибудућегенерације.Дајегондолазавршена
претригодине,какосмопланирали,досадабисмоупотпуностивратиликредитиприходовали
профит.Ипак,некатослужиначастонимакојисукочилитајпројекат”,изјавиојеСтаматовић
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према тако амбициозним и ску-
пим пројектима, посебно према 
гондоли коју је Чајетина сама 
финансирала са 13 милиона 
евра, а чију градњу је критико-
вао и део државних функционе-
ра. Гондола је у завршној фази 
и како, са ове дистанце гледате 
на тадашње сумње и критике?

- Мислим да ће се макар по-
стидети сви они који су били у 
прилици да подрже наше пројек-
те, а то нису урадили. Сви наши 
пројекти су проистекли из сту-
дија, анализа, потреба грађа-
на, тржишта и савремених то-
кова у туризму. Те људе треба да 
буде срамота што нису подржа-
ли такве пројекте који су од на-
ционалног интереса. Гондола ће 
привући нове инвеститоре, а по-
стројењем за пречишћавање  от-
падних вода, штитећи речицу 
Обудојевицу и Рзав, штитимо и 
реку Дрину. За гондолу општина 
се задужила кредитом 7,6 мили-
она евра и вратили смо око че-
тири милиона евра, што значи 
да нису тачне оптужбе да смо 
задужили будуће генерације. 
Да је гондола завршена пре три 
године, како смо планирали, до 
сада бисмо у потпуности врати-
ли кредит и приходовали про-
фит. Ипак, нека то служи на част 
онима који су кочили тај проје-
кат. Брука и срамота ове држа-
ве и Владе је министарка Зорана 
Михајловић, која је била највећи 
кочничар овог пројекта и највеће 
опструкције стизале су од минис-
тарства које она предводи. 

Утисак је да су, након међу-
собних оптужби и сукоба - а је-
дан од разлога за то је тај што 
предводите опозициону стран-
ку Здраву Србију – односи чаје-
тинске и републичке власти 
бољи или, бар, у јавности ти су-
коби нису видљиви као раније... 

- Нема никаквих договора 
са СНС, али очигледно је да је 
та странка схватила да смо од-
говорни људи и озбиљни по-
литички противници. Могуће 
је да су они променили начин 
свог политичког деловања, па 
су схватили да неистинама не 
могу да нам нашкоде. Могуће је 
да се створио привид о некак-
вом политичком договору са 
напредњацима, што апсолут-
но није тачно. Здрава Србија и 

Чајетина имају свој пут и про-
грам, а према независним ис-
траживањима рејтинг Здраве 
Србије расте, што је резултат 
нашег поштеног рада и односа 
према грађанима.    

Многи указују на превелику 
урбанизацију самог центра Зла-
тибора, па и на урбанистички 
хаос. Постоји ли начин да се за-
устави таква градња?

- Стално смо истицали и ука-
зивали на проблем бесправне 
или непланске градње. Поје-
дини инвеститори су у Минис-
тарству грађевинарства нашли 
„пролаз“ да граде тако што од-
ступају од грађевинских дозво-
ла, које издаје наша општинска 
управа. То им је омогућено За-
коном о озакоњењу за који сам, 
као једини председник општи-
не у Србији, тражио оцену ус-
тавности. То је најкоруптивнији 
закон и за то мора да одговара 
Зорана Михајловић. Не може 
онај ко гради нелегално да има 
више права од онога ко поштује 
закон. Такви инвеститору су, 
користећи намерно остављене 
„рупе“ у том закону, користили 
могућности за легализацију.

Да ли локална самоуправа 
може то да спречи? 

- Нисмо могли да се избо-

римо са тим. Нашим планови-
ма је прописан изглед објеката 
и фасада у планинском стилу, 
али немамо могућнисти да то 
контролишемо. Ми издамо доз-
волу, у складу са општинским 
планом, али инвеститори у 
пројекту прикажу таван, а по-
том дограде два спрата. Имамо 
само једног грађевинског ин-
спектора и често смо указивали 
и на тај проблем, јер он не може 
да постигне да контролише то-
лику градњу на Златибору. Он 
нема заштиту, ни асистенцију 
полиције када изађе на терен, а 
инвеститори често и прете. Под-
носили смо кривичне прија-
ве, али такви инвеститори су 
осуђивани износима од 40.000 
до 100.000 динара, што је сти-
мулативно за бесправну градњу. 
Не може се нама пребацивати 
одговорност, јер смо захтевали 
да се промени закон, успоставе 
јасна правила и да онај ко гра-
ди бесправно мора кривично да 
одговара и да буде кажњен за-
твором. Очигледно је да овакво 
стање некоме одговара. 

Јавна тајна је да се градњом 
на Златибору, повремено „перу 
паре“ стечене криминалом и 
да се такви „инвеститори“ нај-
чешће не појављују као власни-

ци тих објеката, већ се крију иза 
других људи. Може ли ту локал-
на самоуправа да реагује? 

– Ако неко поднесе захтев 
за грађевинску дозволу нема-
мо ингеренције да проверава-
мо порекло његовог новца. Када 
нам се уплати новац са рачуна 
неке банке, ваљда би то неко 
други требало да проверава, а 
не локална самоуправа. Често 
помињем Зорану Михајловић, 
која нас је називала разнораз-
ним именима, али она је пот-
председница владе и требало 
би да провери сумње у „прање 
новца“, а тиме би требало да се 
баве и друге државне инсти-
туције. Има инвеститора који 
се доводе у везу са лицима са 
друге стране закона, који упла-
те накнаду општини и чак гра-
де са грађевинском дозволом. 
Већи проблем су они људи који 
су блиски власти, који граде 
бесправно или при градњи од-
ступају од грађевинске дозволе. 
Обично граде на друга лица, а 
потом политичким везама све 
то успевају да „среде“.  Највећи 
проблем су корумпирани по-
литичари који за један мандат 
зараде десетине милиона евра. 
Извор корупције је у политици, 
а политичари који су на сумњив 
начин дошли до новца најлак-
ше га „оперу“ кроз градњу. То је 
системски проблем ове државе 
и требало би да се испита поре-
кло новца, првенствено полити-
чара, а онда бисмо лако решили 
и остале проблеме. И катастар 
је такође „рак-рана“, јер  такви 
инвеститори могу те објекте да 
преведу на друга лица, а да се 
не види ко је стварни власник. 

За крај, Ваша порука о перс-
пективи Чајетине? 

– У туристичкој понуди Чаје-
тина је изашла изван национа-
них оквира и позивам инвес-
титоре да и даље улажу у нашу 
општину, јер имамо озбиљне 
развојне планове. Има Чајети-
на перспективу, као мало која 
локална самуоправа у Србији. 
Не бавимо се политичким и 
другим интригама и подме-
тањима, већ добре резултате 
постижемо поштеним радом и 
односом према послу, грађани-
ма и сарадницима.   

(Лист „Данас”)

Здрава Србија и Савез за Србију 

Ви сте и лидер Здраве Србије, која је међу оснивачима Савеза за 
Србију и чији је оснивачки скуп одржан у јулу прошле године Зла-
тибору. Због чега сте се пасивизирали у том Савезу?  

- Најважније је да се створе фер услови за изборе и да се ослобо-
де медији, али и да се створе услови за децентрализацију Србије. 
Због тога јачамо Здраву Србију као регионалну политичку партију, 
да бисмо сутра могли да утичемо на то да се коначно Србија децен-
трализује. Тада би се и видело ко и како ради, добро или лоше за 
своју општину.  С друге стране, лидери који се сада истичу у Савезу 
су, вероватно, проценили да они могу да направе боље резултате. 
Ја сам скроман човек и не желим да се намећем. Гледам да ура-
дим оно што је добро за Чајетинце и грађане западне Србије, а ако 
је то добро за њих, добро је и за Србију – каже Милан Стаматовић. 

Потребна децентрализација Србије 
„Децентрализација је једина шанса за развој Србије, а то, поред 

осталог, значи успостављање система одговорности јавних функцио-
нера и институција. Неспособни кадрови у локалним самоуправа-
ма увек се крију иза политичких партија, али ми смо у Чајетини до-
казали да се само несебичним радом и поштеним односом према 
јавном послу, грађанима и институцијама могу направити резулта-
ти за пример свима“.
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Капитални пројекти које 
у овој години заврша-
ва општина Чајетина, 

улажући у њих велика средства, 
ипак неће утицати на општинска 
улагања у путеве, јавну расвету 
и друге инфраструктурне пројек-
те. Новца има довољно и за те на-
мене, потврдио нам је заменик 
председника општине Чајетина 
Арсен Ђурић.   

По његовим речима, због ка-
питалних пројеката (гондоле, по-
стројења на Златибору, Кулгурног 
центра, златиборске хале, чајетин-
ске дворане) у првобитном буџе-
ту општине за ову годину било је 
мање новца за друге инфраструк-
турне пројекте него прошле годи-
не. Али тај износ је повећан не-
давним ребалансом буџета.  

– Буџет се пуни боље него што 
је планирано, због чега је усвојен 
ребаланс у износу од 250 мили-
она динара. Тако ће ове године у 
путну инфраструктуру бити уло-
жено скоро 200 милиона, у јавну 
расвету око 15 милиона динара и 
то ће бити равномерно распоређе-
но, како на Златибору и у центру 
Чајетине тако и у сеоским месним 
заједницама – напомиње заме-
ник председника општине. 

Изградња водовода  
Сушичко врело

Поред ових улагања, Ђурић 
најављује да је за наредну годи-
ну планиран почетак изградње 
водовода Сушичко врело, као и 
реконструкција постојеће фа-
брике воде на Рибничком језеру. 
У току је израда документације за 
изградњу постројења за прераду 
отпадних вода у Чајетини. 

– Таква постројења у наредним 
годинама градићемо и за Сиро-
гојно и Мачкат, а надам се да 
ћемо успети да их финансирамо 

делом из сопствених средстава, 
а делом из донација – додаје он.

На питање шта ће општини 
донети завршетак капиталних 
пројеката, Арсен Ђурић одгова-
ра да ће пројекти попут гондо-
ле, постројења за пречишћавање 
отпадних вода и реконструкције 

спортске хале у Чајетини који ће 
бити завршени до краја ове годи-
не, као и новотворени Културни 
центар и купљена спортска хала 
на Златибору, потпуно промени-
ти имиџ Чајетине. 

– Гондола као нова и једин-
ствена атракција у овом делу 

Европе покренуће и нову пер-
пективу у туристичком развоју, 
привући нове инвеститоре и дати 
нову димензију будућем развоју 
целог Златибора, као важног ту-
ристичког центра Србије – уверен 
је наш саговорник.  

Културни центар  
недостајао Златибору

За новоотворено здање Култур-
ног центра Ђурић оцењује да је 
такав објекат недостајао Златибо-
ру, јер у зимским и јесењим месе-
цима нису могле да се организују 
поједине манифестације због не-
достатка адекватног затвореног 
простора. У новом објекту, који је 
изграђен и опремљен по најса-
временијим стандардима, осим 
постојећих и културних деша-
вања моћи ће да се приређују 
нови културни и уметнички 
садржаји који ће додатно афир-
мисати Златибор, употпунити 
његову туристичку понуду и по-
бољшати квалитет живота локал-
ног становништа. 

– Изградњом постројења за пре-
чишћавање отпадних вода на Зла-
тибору, ранијим решавањем про-
блема одлагања чврстог отпада, 
санацијом постојећих депонија 
и уклањањем дивљих депонија, 
као и планираном изградњим по-
стројења за пречишћавање отпад-
них вода у Чајетини, Сирогојну и 
Мачкату, Чајетина ће постати еко-
лошка општина. 

Ђурић такође наводи да је ку-
повином спортске хале на Зла-
тибору, као и реконструкцијом и 
проширењем хале у Чајетини, уз 
три фудбалска стадиона која су у 
власништву општине, заокруже-
на понуда у спортском туризму. 
Све ће то, како истиче, привући 
већи број спортских екипа из Ср-
бије и света.  З. В.

За путну инфраструктуру  
и у овој години око  
200 милиона динара

КапиталнипројектикојисезавршавајупотпуноћепроменитиимиџЧајетине,
аунареднојгодинипочињеизградњаводоводаСушичковрелоиреконструкција

фабрикеводенаРибничкомјезеру,кажеАрсенЂурић

Ускоро и аква парк
Арсен Ђурић открива да је неколико инвеститора заинтересовано за 

изградњу аква парка и да је могуће да током ове или наредне године 
почне градња. – Постоје инвеститори који су већ купили земљиште од 
приватних власника и припремају пројектну документацију. Неки су 
заинтересовани и за општинске парцеле, тако да сам убеђен у то да 
ће се и та врста садржаја реализовати веома брзо. Због временских 
прилика на Златибору то би био углавном затворени објекат, који би 
имао и мањи отворени део – најављује Ђурић.
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На ста вље ни су ра до ви на 
по ди за њу сту бо ва за зла-
ти бор ску гон до лу .На кон 

17 сту бо ва ко ји су по ста вље ни 
до Риб ни це, 11. ју ла је по диг нут 
стуб број 27 на тра си од Риб нич-
ког је зе ра ка вр ху Тор ни ка. 

Од 36 сту бо ва, ко ли ко је пред-
ви ђе но за зла ти бор ску гон до лу, 
до са да их је по диг ну та по ло ви-
на. Стуб број 27 пр ви је у ни зу 
оних ко ји се по ста вља ју на тра си 
од Риб ни це ка Тор ни ку.

„По за вр шет ку бе то ни ра ња и 
по след ње сто пе кре ће и по ди-
за ње пре о ста лих сту бо ва. То ће 
би ти до ста атрак тив но та ко да, 
у скла ду са вре мен ским усло ви-
ма и вре ме ном, ме сец да на на-
кон тих бе то ни ра ња за вр ши ће се 
сви сту бо ви. Кре ћу и ра до ви на 
ме ђу ста ни ци. Ра ди се при пре ма 
те ре на по ред Риб нич ког је зе ра 
и то ће за и ста би ти јед но див но 

ме сто где ће мо ћи да се на пра ви 
па у за то ком во жње гон до лом и 
по сма тра ња Зла ти бо ра из птич-
је пер спек ти ве. Ми смо од ра ди-
ли при каз у 3Д фор ми ко ји при-
ка зу је во жњу из над Зла ти бо ра 
и за и ста, ка да уз ме те 3Д на о ча-
ре то из гле да вер но“, об ја шња ва 

Бо ја на Бо жа нић, ди рек тор ка ЈП 
„Голд гон до ла Зла ти бор”.

У овом јав ном пред у зе ћу за-
до вољ ни су ди на ми ком ко јом 
се од ви ја ју ра до ви и на да ју се 
да ће вре мен ске при ли ке би ти 
по вољ не ка ко би се тим тем пом 
на ста ви ло.

„По ме ну ла сам пред у зе ће „Је-
дин ство”, а ту су и „Ами га“ , „Хи-
дро мон та жа“,  „Ел комс“ ко је ра-
де у кон зор ци ју му и за и ста смо 
за до вољ ни њи ма до са да. Ди на-
ми ка је ис по што ва на мак си мал-
но и на дам се да ће мо се до кра ја 
го ди не во зи ти овом гон до лом“, 
ис ти че Бо жа ни ће ва.

Под се ћа ња ра ди, ду жи на тра-
се гон до ле ко ја ће по не ти ти ту-
лу нај ду же на све ту, из но си де вет 
ки ло ме та ра. Укуп но 36 сту бо ва 
но си ће 55 ка би на но си во сти до 
800 ки ло гра ма. Та ко ђе су пред ви-
ђе на ме ста на и у ка би на ма, где 
љу би те љи по је ди них спор то ва 
као што су: би ци кли зам, сно у бор-
динг и ски ја ње, мо гу од ло жи ти 
сво је ре кви зи те. Пре ма ре чи ма 
ди рек тор ке гон до ле, раз ма тра се 
мо гућ ност да се у ка би не угра де 
још не ки до дат ни са др жа ји.

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

По ди жу се сту бо ви гон до ле на 
тра си од Риб ни це ка Тор ни ку

„Задовољнисмодинамикомкојомсеодвијајурадови,надамседаћемо
седокрајагодиневозитигондолом”,кажеБојанаБожанић

Бо ја на  
Бо жа нић
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Огранак библиотеке на Зла-
тибору, свечано отворен на 
Видовдан у склопу новоса-

грађеног Културног центра, почео 
је са радом. Постепено расте број 
чланова међу којима има и локал-
ног становништва и туриста.

Писац за децу Игор Коларов  не-
када је рекао  „Свет без библиоте-
ке је једно веома погрешно место“. 
Тако су и људи из општине Чаје-
тина видели и осетили потребу за 
библиотеком на туристичкој пла-
нини Златибору. Значајним ула-
гањима ове локалне самоуправе и 
Министарства туризма саграђена 
је модерна и вишенаменска згра-
да Културног центра и у њој отво-
рен огранак библиотеке „Љубиша 
Р. Ђенић’’. Неговање писмености и 
ширење писане речи по златибор-
ским селима развијао је библиоте-
кар Љубиша Ђенић Пујо, по коме 
ова библиотека и носи име, а који 
је за своју мисију добио Вукову на-
граду.

„Библиотека на Златибору је по-
чела да ради. Можемо да кажемо 
да већ има доста интересовања. 
Чланови су постали деца, радни-

ци и пензионери, како наше ста-
новништво тако и туристи свраћају, 
распитују се и учлањују. Тако да 
мислим да је пун погодак отварање 
ове библиотеке на Златибору“, каже 
Љиљана Ракић из библиотеке „Љу-
биша Р. Ђенић’’.

С обзиром да је однедавно от-
ворена, библиотека   располаже 
фондом од око 3.500 књига. У току 
даљег рада пратиће се потребе и 
интересовања читалаца и допуња-
ваће се фонд актуелним и траже-
ним издањима.

„Што се тиче будућности, тру-
дићемо се да изађемо у сусрет и 
што се тиче и књига а вероватно ће 
и неких културних дешавања бити 
у библиотеци на Златибору, јер смо 
добили заиста леп простор и биће 
нам драго да га искористимо мак-
симално“, рекла је Љиљана Ракић.

Свим заинтересованим поред 
књига   биће доступна и дневна 
штампа, коришћење интернета и 
читаоница у којој ће моћи да ужи-
вају у свим садржајима ове библио-
теке, која је отворена сваког радног 
дана од 8 до14 часова.

Данка Миловановић

Отварање библиотеке на 
Златибору пун погодак

„Имадостаинтересовања,члановисупосталидеца,раднициипензионери,
свраћајуитуристиинашестановништво,распитујусеиучлањују’’,

кажеЉиљанаРакићизбиблиотеке„ЉубишаР.Ђенић”
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Златиборско читалиште свечано је отворено 
на Видовдан, када библиотека „Љубиша Р. 

Ђенић” обележава свој дан. Под кровом но-
воотвореног Културног центра уређен је леп 
простор за љубитеље књиге, стилски опле-
мењен детаљима, у коме ће посетиоци моћи 
пријатно и садржајно да проводе своје слобод-
но време.

Отварању овог новог храма културе прису-
ствовале су многе званице. По речима председ-
ника општине Чајетина Милана Стаматовића, 
ово је значајан догађај за Златибор и ову општи-
ну. – Ми смо у Чајетини имали људе визионаре 
који су основали ту матичну библиотеку, нама 
створили могућност да отворимо овде овај огра-
нак и да развијамо своју локалну заједницу – ре-
као је на отварању председник.

Директорка библиотеке Снежана Ђенић 
подсетила је да је традиција ове најстарије ус-
танове културе у Чајетини дужа од века, а сада 
је, ево, отворен и огранак на Златибору: – Ако 
кажу да је библиотека слика једног друштва и 
града, сигурна сам да ће ова библиотека бити 
најлепша слика Златибора – напоменула је она. 

Познати песник Љубивоје Ршумовић указао 
је на значај златиборске књижевне мисије Љу-
бише Пуја Ђенића по коме се зове библиотека: 
– Он ми је био школа, препоручивао ми књиге 
које треба да читам преко лета. Готово да сам 

сигуран да ће ова библиотека бити нека врста 
школе неким младим писцима који тек стаса-
вају – казао је Ршум.

По речима Гордане Брун, председнице удру-
жења „Школа за опстанак”, библиотеке можда 
никада нису биле потребније и имале већи зна-
чај него данас: – То су светионици културе, нешто 
што мора да успе у овом времену дигиталног оп-
исмењавања, јер је тај доживљај сусрета с књи-
гом нешто најлепше. 

На отварању је било и поклона за ново чи-
талиште. Сузана Данилова, директорка библи-
отеке „Браћа Миладиновци” из Скопља донела 
је 40 књига, значајних наслова светске књижев-
ности преведених на македонски језик који ће 
оплеменити књижни фонд и користити маке-
донским туристима током одмора на Злати-
бору. А песник Ршум поклонио је своје четири 
књиге, одабравши најлепше које је написао и 
објавио у последње време. З. В.

Најлепша слика Златибора

Музеј „Конак” са 1.200 предмета
Чајетинска библиотека  је карактеристична по музејској збирци, по чему 

се и разликује од осталих библиотека. Давне 1951. године почела је своје 
прикупљање и све до данас се допуњавала, тако да тренутно броји око 1.200 
предмета.Предмети  су разврстани у природњачку, нумизматичку, историјску, 
етнографску и друге збирке.  У склопу библиотеке налази се и спомен збирка 
генерала Крсте Смиљанића, прослављеног војсковође из Првог светског рата. 
Крста је иначе био родом из Љубиша и спада у ред знаменитих Срба 20.века.

Библиотека „Љубиша Р. Ђенић’’ покренула је иницијативу за оснивање 
музеја под називом „Конак“ као самосталне институције, где би сви пред-
мети које поседује били представљени на адекватан начин и презентова-
ни туристима и становништву Чајетине и Златибора. Одлуком Скупштине 
општинe Чајетина музеј је основан. Из бибилиотеке очекују ће ускоро бити 
обезбеђен и простор за зграду, као и да ће музеј бити један од репрезента-
тивних примера са Златибора. Д. М.
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У Кри вој Ре ци, у за се о ку 
Зла ти ћи, у сеп тем бру ће 
би ти отво ре на ни ви ше- 

ни ма ње не го – би бли о те ка. Са 
фон дом од око 15.000 књи га, 
ова се о ска ку ћа књи ге би ће ме-
сто где ће се мо ћи про на ћи мно-
го број ни на сло ви из обла сти на-
у ке, бе ле три сти ке,књи жев но сти 
за де цу, исто риј ске и ро ман си-
ра не би о гра фи је, вој не и дру ге 

ен ци кло пе ди је, за сва чи ју ду шу 
по не што. У њој ће по треб ну лек-
ти ру са свим си гур но по тра жи-
ти и ђа ци из мач кат ске шко ле 
са сво јим из дво је ним оде ље њи-
ма у Кри вој Ре ци, Шљи во ви ци и 
Трип ко ви.

Ову при чу не ће би ти ла ко ис-
при ча ти, али је по треб но. Вла-
ди сла ва Ва ња Зла тић би ла је 
из у зет но та лен то ва на де вој чи-
ца за мно ге спор то ве, а од лич не 
ре зул та те по ка зи ва ла је у свим 
школ ским пред ме ти ма .Из над 
све га, Ва ња је во ле ла да чи та па 
не чу ди то што је због то га ви ше 
пу та осва ја ла чи та лач ку знач ку. 
Да је жи вот дру га чи је хтео, Ва ња 
је мо гла по ста ти шта год по же ли. 
То ме на пут стао је, у ње ној 13. 

го ди ни, је дан пи ја ни во зач. Али 
ка кве то ве зе има са би бли о те-
ком ко ја се опре ма у Зла ти ћи ма 
у Кри вој Ре ци?

Фонд од 15.000 књи га 
„Дру ги пра ве ка фа не ци глу 

по ци глу, ја сам до шао на иде-
ју, књи га по књи га па би бли о те-
ка, па сам кре нуо та ко. Основ ни 
ми је мо тив што сам хтео да ове-

ко ве чим и обе ле жим се ћа ње на 
по кој ну кћер ку ко ја је на стра да-
ла у сед мом раз ре ду док је би ла 
ве о ма ма ла, а во ле ла је књи гу. И 
ја сам исто та ко као де те тр чао за 
књи гом“, ка же Ми ли сав Зла тић, 
осни вач би бли о те ке.

Док се још за ми сао о би бли-

о те ци ни је са свим об ли ко ва ла, 
Зла тић је обо га ћи вао сво ју кућ-
ну би бли о те ку на раз ли чи те на-
чи не: ку по ви ном на сај мо ви ма, 
по кло ни ма, раз ме ном…

„На дру гом ме сту по се до ва-
ња књи га на ла зи се вр шач ка 
би бли о те ка, јер сам ја њи ма до-
ста књи га до но сио ко је не ма ју, 
а они ме ни да ју оне ко је има ју 
и та ко је то по че ло. Ја сам то до-

но сио ов де и пр во сам ми слио 
да то не бу де би бли о те ка, не го 
имам је дан по дру мић у ку ћи и 
ту сам хтео да их сла жем, да да-
јем на ро ду да чи та. Ка да сам ви-
део ко ли ко сам књи га не све сно 
ску пио, на ба вио, ку пио и на го-
ми лу ста вио, он да сам до шао на 

иде ју да на пра вим ову би бли о-
те ку“, при ча  Зла тић.

Већ у стар ту би бли о те ка „Ва-
ња“, ко ја се ових да на, уз по моћ 
не ко ли ко књи жни ча ра из би-
бли о те ке „Љу би ша Р.Ђе нић“ из 
Ча је ти не при пре ма за отва ра ње 
ко је је пред ви ђе но за сеп тем бар, 
има фонд од око 15 000 књи га. 
За не се бич ну по моћ ко ју ње го вој 
ми си ји пру жа ју би бли о те ка , Фо-
то сту дио Ни кић и мно ги до бри 
љу ди Зла тић је не из мер но за хва-
лан. А пла но ва за рад бу ду ће би-
бли о те ке је мно го.

Пре да ва ња, књи ге, кур се ви
„Ја имам у пла ну да ов де спро-

во дим од ре ђе не ак тив но сти. Се-
ло је бо га то, ве ли ко, па ћу до ве-
сти пре да ва че о пче лар ству, а 
на кон то га има ће књи га код ме-
не да чи та ју. Та ко ђе, би ће и ра чу-
нар ских кур се ва ко је ће др жа ти 
мој унук. Де ци од об да ни шта па 
док не за вр ше осми раз ред би-
ће до ступ ни и књи ге и кур се ви, 
а ако им тре ба не ка књи га ко је 
не ма у би бли о те ци на ба ви ћу је 
за 24 са та! Све због де це! “ ис ти-
че Ми ли сав Зла тић.

Ми ли сав Зла тић, ина че пу ков-
ник у пен зи ји, ро ђе ни је Кри во ре-
ча нин, али је због слу жбе са по ро-
ди цом жи вео у Вр шцу. Ту је Ва ња 
учи ла шко лу, али је во ле ла вре ме 
про ве де но у оче вом се лу. Због то-
га је већ 15 го ди на Ми ли сав, у до-
го во ру са ОШ „Ми ли во је Бо ро вић“ 
из Мач ка та, у знак се ћа ња на Ва-
њу књи гом на гра ђи вао нај бо ље 
уче ни це 4.и 7.раз ре да. У по след-
њих пар го ди на на гра ђу је и де ча-
ке. По кло ње не књи ге већ одав но 
има ју пе чат на ста ју ће би бли о те ке 
ко ја по но сно но си име јед ног пре-
ра но убра ног цве та.

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

Би бли о те ка  
у Кри вој Ре ци  

– се ћа ње на Ва њу
„Хоћудаовековечимиобележимсећањена

покојнукћеркукојајенастрадаладокјебилавеома
мала,аволелајекњигу”,кажеМилисавЗлатић,
оснивачбиблиотекекојасеотвараусептембру
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Н а Зла ти бо ру се при во де 
кра ју ра до ви на По стро-
је њу за пре чи шћа ва ње 

от пад них во да, а при пре ма се 
про јект на до ку мен та ци ја за по-
стро је ња за Ча је ти ну, Си ро гој но 
и Мач кат. Из град њом ових по-
стро је ња под зем не и дру ге во де 
на те ри то ри ји оп шти не Ча је ти на 
би ле би за шти ће не од за га ђи ва-
ња, што иде у при лог те жњи да 
се ство ри еко ло шки здра ви је и 
леп ше окру же ње.

Уз ра до ве на гра ђе вин ским 
објек ти ма зла ти бор ског По стро-
је ња за пре чи шћа ва ње от пад них 
во да, ко ји би тре ба ло да бу ду за-
вр ше ни до кра ја сеп тем бра ка ко 
би се мон ти ра ла опре ма чи ме би 
по стро је ње би ло пу ште но у рад, 
ЈКП „Во до вод Зла ти бор“ Ча је ти-
на при пре ма ујед но и про јект ну 
до ку мен та ци ју за из ра ду та квих 
по стро је ња за Ча је ти ну, Си ро гој-
но и Мач кат. 

– Пре ма сту ди ји ко ју је ра ди-

ла аген ци ја „Ни ва“ пре не ко ли ко 
го ди на, ло ка ци ја за ово по стро-
је ње би тре ба ло да бу де на Су-
ши ци. Та ло ка ци ја би омо гу ћи-
ла да се на ње га при кљу чи це ло 
Бра не шко По ље,  де ло ви Ро си-
ћа, Ра јев ци, Ло ја ни це, чак и део 
Мач ка та ко ји је у сли ву  Су ши це 
– ка же за Зла ти бор ске ве сти Ра-
де Јо ва но вић, ди рек тор ЈКП „Во-

до вод Зла ти бор“ Ча је ти на. – 
Тре нут но тра жи мо до на то ре. 
Ве ро ват но ће и др жа ва по мо ћи 
да се што пре ура де та по стро је-
ња за пре чи шћа ва ње от пад них 
во да. Кон ку ри са ће мо и код сло-
ве нач ке вла де, а у не ким пре го-
во ри ма смо са Вла дом Швед ске 
ко ја је из ра зи ла за ин те ре со ва-
ност за про јек те ко ји се ти чу 

еко ло ги је, а не ма бо љег про јек-
та за очу ва ње жи вот не сре ди не 
од ових ко ји ма се ми ба ви мо.

Да би се за шти ти ле по вр-
шин ске и под зем не во де „Во до-
вод Зла ти бор“ ће на ста ви ти и са 
ши ре њем ка на ли за ци о не мре-
же ка Оку. 

– То је пла то где се на ла зе сер-
пен тин ске сте не на   ко ји ма су 
во де из у зет ног ква ли те та и мо-
ра мо их са чу ва ти. Јер ако кре-
не град ња, а не бу де ура ђен ка-
на ли за ци о ни ко лек тор, он да ће 
сеп тич ким ја ма ма би ти угро же-
не под зем не во де. 

На овом ме сту те рен је та кав 
да ће мо ра ти да се ура ди си стем 
за пре пум па ва ње  ка ко би и 
овај део Зла ти бо ра био укљу чен 
на По стро је ње за пре чи шћа ва-
ње от пад них во да , чи ме би би-
ла за о кру же на при ча о за шти ти 
над зем них и под зем них во да у 
овој оп шти ни.

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

За вр шни ца град ње зла ти бор ског 
по стро је ња, но во на Су ши ци

„Ди но парк“ на Зла ти бо ру је 
до бит ник још јед ног при зна-
ња, а то је „Нај по пу лар ни ја де-
сти на ци ја за де цу и по ро ди-
цу у 2018. го ди ни“. При зна ње 
је уру че но на Кра љев ском 
Оска ру по пу лар но сти у окви-
ру ме ђу на род ног кар не ва ла у 
Вр њач кој Ба њи где се тра ди-
ци о нал но  на гра ђу ју  ис так-
ну ти при вред ни ци, ту ри стич-
ке де сти на ци је и по пу лар не 
јав не лич но сти .

Не дав но је „Ди но парк” на 
Зла ти бо ру про сла вио свој дру-
ги ро ђен дан. То ком тог вре-
ме на кроз ње га је про шло око 
400.000 по се ти ла ца и 90.000 
де це у ор га ни зо ва ним ђач ким 
екс кур зи ја ма, што до вољ но го-
во ри о то ме ко ли ко је парк сво-
јим атрак ци ја ма  обо га тио ту-
ри стич ку по ну ду ове пла ни не. 

За свој рад, „Ди но парк” је до-
био мно штво за хвал ни ца и на-
гра да.

„Ми смо по но сни на те на гра-
де, али оно на шта смо ви ше по-
но сни је су мно го број не за хвал-
ни це. Има мо их пре ко 50 у овој 

го ди ни, а то су деч јом или ро-
ди тељ ском ру ком ис пи са не за-
хвал ни це из 15 бол ни ца ко је 
смо ус пе ли да оби ђе мо у овој го-
ди ни. Све је то од де це ко ја су се 
на ла зи ла на ле че њу. Наш циљ је 
био да сва ко деч је оде ље ње, сва-

ка со ба у деч јој бол ни ци има те-
ле ви зор . Же ли мо да де ца што 
кра ће бу ду у бол ни ци, а да им 
што бр же про ђу ти да ни“, ис та-
кла је овом при ли ком Сла ви ца 
Ма рић, пи-ар „Ди но пар ка”.

У сво јој ху ма ни тар ној ми-
си ји „Ди но парк” је по се тио 17 
гра до ва и уго стио де цу из со-
ци јал но угро же них ка те го ри ја. 
Ово га ле та сво јим но вим са др-
жа ји ма по бу ди ће још ве ћу па-
жњу не са мо де це, већ и од ра-
слих. М. Р. Л.

„Ди но пар ку” 
при зна ње за  
по пу лар ност

Кроз зла ти бор ски „Ди но парк” 
за две го ди не ра да про шло око 

400.000 по се ти ла ца  
и 90.000 де це у ор га ни зо ва ним 

ђач ким екс кур зи ја ма



10ЈУЛ 2019. ГОДИНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Од лу ком струч ног жи ри ја, на-
гра да Пр ва тру ба 46. Са бо ра 
тру ба ча за пад не Ср би је на 

Зла ти бо ру (пред так ми че ња за Гу чу) 
при па ла је Ива ну Јо ва но ви ћу из Ужи-
ца ко ји је са сво јим ор ке стром осво-
јио још две на гра де на овом так ми че-
њу. За Гу чу су се, по ред Јо ва но ви ће вог, 
пла си ра ла још три ор ке стра: Мар ка 
Гли го ри је ви ћа, Бе о град ски тру бач-
ки ор ке стар и ор ке стар Иго ра Ми три-
ћа. Од ти ту ле „мај стор тру бе” Ива на 
Јо ва но ви ћа де ли још са мо јед на на-
гра да, за ко ју се на да да ће је за слу жи-
ти на пред сто је ћем так ми че њу у Гу чи.

О  ово го ди шњем са бо ру тру ба ча 
на Зла ти бо ру, где је Ива нов ор ке стар 
од сви рао ну ме ре “Ми ли цу Сто јан во-
лео” и “Ра до во ко ло” и осво јио три на-
гра де: за нај бо љи ор ке стар, нај и звор-
ни је му зи ци ра ње и на гра ду жи ри ја 
пу бли ке и но ви на ра за нај бо љег тру-
ба ча, Јо ва но вић  ка же:

“Ова го ди на је би ла по себ на за нас, 
јер смо до би ли три на гра де нај вред-
ни је на овом са бо ру. Пре сре ћан сам! 
Још сам под ути ском...” 

Овај мла ди чо век  се так ми чи пре-
ко 15 го ди на и за свој труд и уме ће 
по след њих го ди на уби ра на гра де. За 
од ла зак у Гу чу ка же да ће на ста ви ти 
да ве жба ју до са мог од ла ска и оче ку-
је до бар ре зул тат. 

О по ја ви да се по след њих не ко ли-
ко го ди на за зла ти бор ски са бор при-
ја вљу је ма ње ор ке ста ра, ми сли да је у 
пи та њу мо жда не стр пље ње да се бр зо 
до ђе до на гра да.

“Ни кад се не зна ка да мо же да се 
до би је на гра да. Ја се так ми чим 15 

го ди на и сва чи је вре ме не кад до ђе 
ако се тру ди и ра ди на то ме. Не мо-
же  пре ко но ћи ни шта ве ли ко да се 
оства ри. Вре ме, рад и ве жба - то је 
кључ успе ха.”

Ме мо ри јал на на гра да “Ми ћо Пе-
тро вић” за нај бо љег тру ба ча ове го ди-
не  је при па ла Мар ку Гли го ри је ви ћу 
чи ме је   по твр дио про шло го ди шњи 
успех и ти ту лу. На гра да за нај бо ље 
од сви ра ну пе сму је при па ла орек стру 
Иго ра Ми три ћа из Си ро гој на за пе-
сму “Ка лу ђе ру мој”, док је на гра да за 
нај бо ље ко ло при па ла “Бе о град ском 
тру бач ком ор ке стру” за ну ме ру “Ма-
ту ши ће во ко ло”. 

Што се ти че по је ди нач них на гра-
да, за нај бо љег буб ња ра је про гла шен 
Мар ко Кр стић (Бе о град ски тру бач ки 
ор ке стар), за нај бо љег ба си сту Ву ја-
дин Ла за ре вић (ор ке стар Иго ра Ми-
три ћа), за нај бо љег те но ри сту Го ран 

По по вић (ор ке стар Мар ка Гли го ри-
је ви ћа).

За Дра га чев ски са бор тру ба ча су се 
овом при ли ком пла си ра ли ор ке стри 
Ива на Јо ва но ви ћа, Мар ка Гли го ри је-
ви ћа, Бе о град ски тру бач ки ор ке стар 
и ор ке стар Иго ра Ми три ћа.

Пред сед ник струч ног жи ри ја Дра-
го слав Ста ни са вље вић, ина че пр ва 
тру ба “Биг бен да” РТС-а , по за вр шет-
ку так ми че ња из ја вио је за ме ди је да 
је пред так ми че ње би ло успе шно, да 
ор га ни за то ри за слу жу ју све по хва ле 
и да жи ри сва ке го ди не има све те жи 
за да так, јер ор ке стри све бо ље сви ра-
ју, а да, на жа лост не ма до вољ но на-
гра да да би се сви на гра ди ли.

“Ни је би ло мно го не до у ми ца, јер 
ка те го ри је су вр ло ја сне и све се ис-
кри ста ли ше то ком слу ша ња ко је ви-
ђен за на гра ду”, ис та као је Ста ни са-
вље вић.

Ди рек тор СЦ Ча је ти на Ни ко ла 
Сми ља нић је  ис та као да је био пра-
ви по тез вра ћа ње на ста ро ме сто са-
бо ро ва ња, на Кра љев трг, и да је то 
је дин стве на при ли ка да ве ли ки број 
љу ди ви ди и чу је тру бач ке окре стре, 
што је и за њих са ме од лич на ре кла-
ма: “Ови ор ке стри ко ји су се так ми чи-
ли ов де су из у зет но ква ли тет ни, ме ђу 
нај бо љим у Ср би ји, што ми слим да ће 
Гу ча и по ка за ти”.

О ор га ни за ци ји са бо ра и уче сни-
ци и жи ри су има ли са мо ре чи хва-
ле, а и ре ак ци је пу бли ке го во ри ле су 
у при лог то ме. Ипак,оста ла је  ма ла 
гор ка кап због то га што се при мет но 
по след њих не ко ли ко го ди на за зла-
ти бор ски са бор при ја вљу је ма ње ор-
ке ста ра.

“Оно га тре нут ка ка да се у Гу чи 
оства ри то мај стор ско пи смо ор ке-
стри се по вла че, а сти ца јем окол-
но сти мо ра ју и да се еко ном ски по-
зи ци о ни ра ју, да, на род ски ре че но, 
на пла те сво то зна ње и ква ли тет . 
А ме ња се и вре ме, ду вач ки ин стру-
мен ти стаг ни ра ју сву да. И у свим 
гра до ви ма у му зич ким шко ла ма 
има све ма ње ду вач ких ин стру ме-
на та, што се ре флек ту је и на наш ет-
нос и на на ше ор ке стре ко ји сви ра-
ју тра ди ци о нал ну му зи ку”, ре као је 
Ста ни са вље вић.

И ово го ди шњи Са бор тру ба ча за-
пад не Ср би је ор га ни зо вао је Спорт-
ски цен тар Ча је ти на под по кро-
ви тељ ством оп шти не Ча је ти на, уз 
по др шку Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Зла ти бор и мно го број них спон зо ра.

Mирјана Ран ко вић Лу ко вић

По бе да Ива на Јо ва но ви ћа на 
зла ти бор ском са бо ру тру ба ча

„Неможепреконоћиништавеликодасеоствари.Време,радивежба
–тојекључуспеха”,кажепобедник46.сабора

Владимир Живановић и Иван Јовановић
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О двајкада се српски народ окупљао око 
својих храмова и богомоља, углавном 
у време црквених празника или неких 

већих догађаја. Главни део сабора је Света ар-
хијерејска литургија која у црквама окупља ве-
лики број верника ради заједничке молитве и 
других црквених обреда.

Традиција саборовања и вашара одржала се 
и до данас, тако да се у Сирогојну сваке године 
на Петровдан 12. јула прославља црквени и на-
родни празник посвећен Св. апостолима Петру 
и Павлу. То је и слава цркве испред које се одр-
жава и пригодан културно-уметнички програм 
у организацији Месне заједнице Сирогојно. 

Програм је почео у јутарњим часовима Све-
том архијерејском литургијом у цркви Св. апос-
тола Петра и Павла. Затим је у Музеју на от-
вореном „Старо село“ уследила реконструкција 
обичаја везаних за Петровдан, прављењем 
венаца од петровског цвећа којима се ките 
привредни и стамбени објекти у сеоским до-
маћинствима као заштита од атмосферских 
неприлика и разних болести. Поподневни про-
грам започео је дефилеом матураната и учес-
ника програма од библиотеке до цркве, где се 
и одржао културно-уметнички програм. На са-
мом почетку програма присутнима се обратио 
старешина храма јереј Бојан Сујић. 

„У години у којој прослављамо стогодишњи-
цу од ослобођења 1919. заиста, браћо и сестре, 
то заједничарење и та жртва коју треба једни за 
друге да поднесемо, а које нам Бог даје, треба 

да буде и у икони наших предака којима није 
било тешко да оду чак до Солунског фронта и да 
се боре за нас и за наше претке. И да данас ми 
овде у Сирогојну испред храма Св. апостола Пе-
тра и Павла слободно и на свом језику, са својом 
културом исповедамо и проповедамо име Бо-
жије,имена Светих апостола и љубав Божију 
према свима нама“. 

Програм су отворили чланови КУД-а „Злати-
бор“ из Чајетине који су се представили са две 
кореографије, кореографа Николе Секулића. Го-
шћа програма била је и Мирјана Ранковић Лу-
ковић, завичајни песник и писац која је својим 
новим стиховима учинила да овај дан буде још 
лепши. 

Петровдане, Петровдане, лепи дане,
петровац се у коси заплео.
Чуј ти тајну: мој се драги
у тебе заклео:
да ће доћи да ме проси,
његова ћу завек бити,
око мене, као венчић,
живот ће овити!
Петровдане, свети дане,
навијај за мене!
Да те славим, да те чувам
као успомене!

Учесници ове свечаности били су и трубачки 
оркестар Игора Митрића, мали гуслар Вукашин 
Станић и ученици основне школе из Сирогојна. 
Вечерњи програм почео је концертом Елизабе-
те Бети која је на фестивалу у Врњачкој Бањи 
добила награду за најбољу певачицу дијаспо-
ре, а главни догађај вечери био је солистички 
концерт естрадне уметнице Снежане Ђуришић. 

Организатор манифестације била је Месна 
заједница Сирогојно уз подршку општине Чаје-
тина, ТО Златибор, СЦ Чајетина, Музеја „Старо 
село”, „Златиборског еко аграра” и ТО Сирогојно. 

Мирослав Весовић

Петровдан леп 
дан у Сирогојну

Литургијауцркви,петровданскиобичајиуМузеју
„Старосело”,дефилематуранатаиучесника,богат

програмсконцертомСнежанеЂуришић
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У врелим данима свима 
прија свежина водопада 
у златиборском селу Гос-

тиљу, које и овог лета у великом 
броју посећују домаћи и страни 
туристи. Привлачи их лепота 
овог 22 метра високог водопа-
да на речици Врело, испод кога 
је још 15 мањих слапова. Поред 
тих атракција води уређено ше-
талиште са дрвеним мостићима, 
клупама, видиковцима, све до 
ушћа Врела у реку Катушницу.

Природа је овде очувана и шу-
мовита, а на водопаду се вода, 
уз снажан хук, са висине стропо-
штава ка тлу. Многи фотографи-
шу ову природну атракцију как-
ве нема надалеко. Низводно су 
слапови мањи, с тим што се сун-
чева светлост до њих једва про-

бија кроз густо дрвеће, па се боја 
речне воде прелива у нијансама. 

Цео овај простор, као и прос-
трани улазни парк, Гостиљци су 
у сарадњи са општином Чајети-

на уредили с пажњом, на понос 
златиборском туризму. На таб-
ли постављеној код улаза пише 
да је водопад посебна атрак-
ција села, те да се у његовим ви-
ровима, према легенди, купају 
виле: „На реци Врело налази се 

обновљена воденица поточа-
ра, остаци старе хидроцентрале 
и неколико сеоских воденица. 
Даљим током, испод самог во-
допада, река гради низ вирова 

и мањих водопада на наслага-
ма бигра, после којих се улива у 
реку Катушницу”.  

А чаролију воде у Гостиљу до-
пуњује и велики базен на отво-
реном (35 са 15 метара) напуњен 
чистом изворском пијаћом во-

дом. Крај њега су лежаљке и 
сунцобрани, идеално је место 
за љубитеље купања. У селу су 
и друге занимљивости намење-
не гостима: рибњаци пастрмке, 
терени за параглајдере и пла-
нинаре, лепа излетишта, уређе-
на родна кућа Димитрија Туцо-
вића, туристичка домаћинства, 
коначиште с рестораном...

Зато је све више и посетилаца, 
последњих сезона преко 30.000 
годишње. Мирослав Туцовић, 
председник Туристичког удру-
жења Гостиље, каже да су се за 
ово лето добро припремили, лепо 
је кренуло што се тиче броја гос-
тију и то може бити наговештај 
можда и рекордне туристичке 
посете водопаду и Гостиљу.

 З. В.

Чаролија 
воде у 

Гостиљу

Цео овај простор, као и 
пространи улазни парк, Гостиљци 

су у сарадњи са општином Чајетина 
уредили с пажњом, на понос 

златиборском туризму
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В ећ тра ди ци о нал но, на 
Зла ти бо ру нај ви ше бо-
ра ве го сти из Бе о гра да, 

Но вог Са да, Су бо ти це као и из 
дру гих ве ћих гра до ва Ср би је, а 
су де ћи пре ма по да ци ма ТО Зла-
ти бор,зна чај но је то што се на за-
до во ља ва ју ћем ни воу одр жа ва и 
број ту ри ста из Ре пу бли ке Срп-
ске, БиХ, Цр не Го ре. Та ко ђе, у по-
след ње вре ме све је ви ше го сти-
ју из  Ки не. За све њих, као и за 
до ма ће ста нов ни штво,Ту ри стич-
ка ор га ни за ци ја је при пре ми ла 
за ни мљив кул тур но-умет нич ки 
про грам то ком це лог ле та.

У ју ну ове го ди не, пре ма по да-
ци ма ТО Зла ти бор, на овој пла-
ни ни ре ги стро ва но је око 2.200 
др жа вља на Ки не ко ји су део свог 

од мо ра про ве ли на Зла ти бо ру 
оби ла зе ћи за ни мљи ве ло ка ли-
те те (Му зеј на отво ре ном „Ста ро 
се ло“ Си ро гој но, Сто пи ћа пе ћи ну 
и дру ге). До кра ја го ди не, пре ма 
на ја ва ма, број го сти ју из ове да-

ле ке зе мље до се ћи ће ци фру од 
око 12 000.

„Из у зе тан број, с об зи ром да 
ре ци мо, прет про шле го ди не ско-
ро да ни је би ло ре ги стро ва них 
Ки не за, а сад их има баш пу но. 

Ра сте број го сти ју и из Хр ват ске, 
Ма ке до ни је, по ла ко се та не ка-
да шња тр жи шта вра ћа ју на Зла-
ти бор, та ко да око 30 од сто по-
се та чи не др жа вља ни дру гих 
зе ма ља. До ста го сти ју иде на 
ми кро ло ка ли те те у на шој око-
ли ни, из ле ти шта сва ра де ско ро 
це ле го ди не, од Ко ки ног Бро да 
па до ма на сти ра Ра ча, Си ро гој-
на, Сто пи ћа пе ћи не... При ме ра 
ра ди, Сто пи ћа пе ћи на је у про-
шлој го ди ни за бе ле жи ла 81 хи-
ља ду по се та. А пре се дам- осам 
го ди на би ло је не где од 25 до 27 
хи ља да по се та и ми смо та да би-
ли из у зет но за до вољ ни ми сле ћи 
да је то им пре сив на број ка“, ис-
ти че Јо ван Па вло вић из  ТО Зла-
ти бор.

Кул тур но ле то по че ло је 
атрак тив ном се о ском ма ни фе-
ста ци јом „Пе тров дан ски да ни” 
ко ја се од ви ја де ли мич но у Му-
зе ју „Ста ро се ло“, а де лом пред 
цр квом Све тих апо сто ла Пе тра 
и Па вла. Ве ћи део Кул тур ног 
ле та од ви ја се на Кра ље вом тр-
гу: 13. ју ла се у ср цу Зла ти бо ра 
пред ста вио град Тре би ње, а одр-
жан је и кон церт „Ве те ра на Зла-
ти бо ра“. Све је на ста вље но кон-
цер том гру пе „Ван Гог“, стенд ап 
на сту пом Не ше Бри џи са, тра ди-
ци о нал ним Са бо ром тру ба ча, 
кон цер том Де ја на Ма ти ћа и Ку-
ма нов ских там бу ра ша, пред ста-
ва ма за де цу, кон цер том жен ске 
пе вач ке гру пе „Огр ли ца од би-
се ра“, док је 30. јул тре нинг дан 
„Ак тив на Ср би ја“  и кон церт гру-
пе „Др Иги“. 

У ав гу сту ће до ста про гра ма 
би ти из ме ште но на дру ге ло ка-
ли те те: у Го сти ље где ће се ор га-
ни зо ва ти „Илин дан ски су сре ти”, 
у Љу биш у ко јем се сла ве „Да ни 
па стрм ке”, у Ча је ти ни ће се дру-
жи ти го сти и до ма ћи ни на Лет-
њем улич ном ер ском ка ба реу, у 
Тр на ви се већ тра ди ци о нал но 
оку пља ју сли ка ри, на Тић по љу 
му зи ча ри, у Ро жан ству на род ни 
пе ва чи....

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

Ту ри сти из Ки не све број ни ји 
на Зла ти бо ру

РастеибројгостијуизХрватске,Македоније.–ПрограмКултурноглетазасвеукусе

Про грам Кул тур ног ле та на Зла ти бо ру за ав густ

01. ав густ Тур нир у ба ске ту 3х3 - Кра љев трг, Зла ти бор

02. ав густ Илин дан ски спорт ски су сре ти - Го сти ље, це ло днев ни про грам

03. ав густ Да ни па стрм ке - Љу биш, це ло днев ни про грам

03. ав густ  Ер ски ка ба ре - Ча је ти на, пла то ис пред би бли о те ке  
„Љу би ша Р.  Ђе нић”, 20 ча со ва

03. ав густ 6. Са лон ви на - хо тел “Зла ти бор Мо на”, 17 ча со ва

04. ав густ Ер ски ка ба ре - Кра љев трг Зла ти бор, 20 ча со ва

05. ав густ Кон церт Ива не Пе терс - Кра љев трг Зла ти бор, 20 ча со ва

07. ав густ Кон церт Да ни це Кр стић - Кра љев трг Зла ти бор, 20 ча со ва

07. - 11. ав густ Ли ков на ко ло ни ја “Тр на ва 2019” - Тр на ва, це ло днев ни про грам

08. ав густ Пред ста ва за де цу “Ов ца Ро зи” - Кра љев трг Зла ти бор, 18 ча со ва

09. - 11. ав густ Му зич ки фе сти вал “Хилз ап” - Тић по ље, Зла ти бор

12. ав густ Кон церт Ан дре а не Че кић - Кра љев трг Зла ти бор, 20 ча со ва

16. и 17. ав густ  Ме ђу на род ни фе сти вал деч јег фол кло ра “Ли ци дер ско ср це”  
- Кра љев трг Зла ти бор

18. и 19. ав густ  Са бор из вор не на род не пе сме “Без из во ра не ма во де”  
- Ро жан ство, це ло днев ни про грам

20. ав густ кон церт Џе на на Лон ча ре ви ћа - Кра љев трг Зла ти бор, 20 ча со ва

22. ав густ Кон церт Ни ко ле Ни ко ли ћа - Кра љев трг Зла ти бор, 20 ча со ва
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П едесетих година у са-
мом центру Шљивови-
це, у Саиновини, имао 

је Благоје Станић своју кафа-
ну која је опслуживала мешта-
не целог села. Предност је била 
и аутобуска линија на старом 
путу за Биоску и Кремна. Путни-
ци су волели да сврате код Бла-
гоја и да се окрепе од пута, али 
и да нешто презалогаје. Благоје 
је увек имао да послужи добру 
домаћу ракију, а у пекари су се 
пекла јагњад. Често су људи до-
лазили да узму запоњце „за ус-
пут“ и наставе даље... То су били 

почеци угоститељства породице 
Станић. Његов син Остоја није 
хтео да се бави угоститељством. 
Он је био миран човек, није ни 
алкохол волео. Следећа генера-
ција је Предраг, кога су од ми-
лоште звали Пего. Он наставља 
дедину традицију и 1985. годи-
не отвара кафану којој даје име 
„Пего“. Кафана се налази на од-
личном месту, поред саме ма-
гистрале Београд-Сарајево, што 
умногоме доприноси добром 
пословању кафане. 

Посећују нас фини гости
– Нашу кафану посећују како 

домаћи гости тако и многоброј-
ни туристи, међу којима има и 
доста странаца: Јапанаца, Кине-
за, Руса, па и Американаца. То су 
културни гости и нису много за-
хтевни – прича нам Остоја који 
после оца Предрага наставља да 
води ову кафану. 

Странци углавном посећују 
Мокру Гору или настављају пут 

за Босну. Кафана ради од 6 сати 
изјутра до 23 часа увече, а некад 
и дуже, све до када има гостију. 

– Често нам сврате аутобуси 
пуни туриста и морамо све да 
их услужимо, без обзира коли-
ко их има. У таквим тренуцима 
сви радимо, ако треба и по више 
послова одједном. Сваки конобар 
поред свог посла зна и да испече 
јагње и да сервира печење.Тре-

ба знати услужити госта, погото-
во кад је печење у питању. Неко 
хоће посебно ребра, неко посеб-
но бут, а да притом није масно. 
Мора да се купи дебело јагње, 
са мршавим не можеш ништа – 
објашњава Остоја. 

Кафана нуди широк асорти-
ман домаће кухиње. Поред вр-
хунског јагњећег печења по коме 
је кафана позната, у понуди се 
може наћи и телећа и јагњећа чо-
рба, све са роштиља (на ћумур), 
домаћа пастрмка из Шљивовице, 
све салате, домаћи сир и кајмак, 
као и домаћа воловска пршута. 

– Имам пекару на дрва која 
пече само лепиње. Ту печемо и 
комплет лепињу која се умного-
ме разликује од осталих, управо 
због пећи на дрва, домаћег кај-

мака и домаћих јаја. Код нас је 
све домаће. Што се тиче јагња-
ди, купујем их на подручју Зла-
тибора и Таре, искључиво домаће 
расе, „праменке“ и „сјеничке“ 
овце. Сматрам да је то најбоља 
раса за печење на ражњу. 

У плану градња хотела
Од посластица овде су у по-

нуди домаће баклаве, палачин-
ке и сладолед. Гости обично на-
кон доброг јела воле да поједу и 
нешто слатко, деси се да наруче 
и „за понети“. 

– Кад је гост задовољан и ја 
сам задовољан. Најважније је да 
гост буде квалитетно услужен и 
то нам је најбоља реклама. Јер ко 
једном дође, опет се враћа. 

У ресторану „Пего” ради се 
много. Остоја малтене и не изла-
зи из кафане, сем кад оде кући 
да се одмори. Помаже му њего-
ва супруга Биљана, иначе Јабла-
ничанка, која вредно обавља све 
послове као и њен супруг. Овде 
нема лаког посла, сви раде све. 

Остоја планира да уз кафану 
направи и неки мањи хотелчић, 
где би се бавио сеоским тури-
змом. Сматра да ће тако да упот-
пуни понуду, где ће гости имати 
пун пансион. За сада је задо-
вољан постојећим, а остало о 
том-потом. Остоја нигде не жури. 

Мирослав Весовић

Биљана Станић Млађен Миловић

Поред јагњећег печења нуди се и широк асортиман домаће кухиње 

У ресторану „Пего” јагњетина 
за сладокусце

ПознатукафанууШљивовиципоредмагистралепосећујудомаћиистранигости,
међукојимаЈапанци,Кинези,Руси,паиАмериканци
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Ц рква на Златибору, пос-
већена Преображењу 
Господњем, једно је ве-

лелепно здање, сазидано љу-
бављу и вољом неимара овога 
краја, а сама чини бисер овог 
места и сија нестварном лепо-
том. У њој саслужују два свеште-
ника: старешина храма јереј Не-
над Ивановић и протојереј Давид 
Селаковић. Нешто више о цркви 
рекао нам је старешина храма је-
реј Ненад Ивановић:  

– Црква Преображења Гос-
подњег на Златибору је међу 20 
највећих цркава у Републици Ср-
бији. У самој основи она покрива 
површину 850 квадратних мета-
ра. Пројекат за цркву израдили 
су професори са Архитектонског 
факултета у Београду, њих троји-
ца, давне 1993. године. Здање је 
замишљено да споји традицио-
нално и модерно. Када приђете 
цркви Преображења Господњег 
замислите се пред њом и каже-
те: „Да ли оваква црква још негде 
постоји“. Изграђена је у духу срп-
ске средњовековне архитектуре, 
као наследница чувене визан-
тијске културе. Она је троброд-
на грађевина која са попречним 
бродом прави крст издуженог 
типа, висока је преко 25 метара.

Крстионица од мермера
Црква је у потпуности обло-

жена мермерним плочама и 
оно што представља раритет ове 
цркве јесу и два мања паракли-
са. То је одлика српских саборних 
средњевековних храмова и њихо-
ва намена је да се у њима служи 
када су мањи празници и када је 
мало хладније време. Параклиси 
су посвећени старозаветним про-
роцима Боговидцу Мојсеју и Про-
року Илији. Оно што представља 
још једну посебност ове цркве јес-
те преображењски крст који има 
четири слова „С“ који су окренути 

једни према другим и она чуве-
на крилатица „Само слога Србина 
спасава“ на нашем Преображењс-
ком храму добила је свој потпуни 
израз – истиче  старешина Ненад. 

У првом делу цркве са леве 
стране налази се крстионица 
која је архитектонски „испошто-
вана“. С обзиром да је крштење 
прва света тајна и представља 
обред у којој човек постаје члан 
цркве. Крстионица је изграђена 
на улазу у цркву. На тај начин ри-
там човековог кретања и напре-
довања у животу цркве (у кре-
тању ка Христу) архитектонски 

је исправна. Овде се не кршта-
вају само људи из овог краја 
већ из читаве Србије, из читавог 
света. Крстионица је направље-
на од мермера и намењена је 
првенствено крштавању деце, 
где свештеник може испоштова-
ти древну праксу крштења, где 
може погрузити дете и крсти-
ти га у име Оца и Сина и Светог 
Духа. Амин.

Десни параклис цркве пос-
већен је Светом пророку Бого-
видцу Мојсеју и то не без разло-
га, већ зато што је Пророк Мојсеј 
поред Пророка Илије и апостола 
Петра, Јована и Јакова учество-
вао у догађају и празнику коме 

је овај храм посвећен. У овом па-
раклису, све до великог освећења 
храма 2013. године, служене су 
свете литургије. Данас овај па-
раклис служи за исповест где 
људи долазе да пред свештени-
ком и Богом окају своје грехе. 

Осликавање храма у току
Протојереј Давид Селаковић 

рекао је следеће: 
– Ми се данас трудимо да за-

вршимо цркву и да она буде 
лепша него што јесте. Чујем ко-
ментаре од људи да је ово један 
од најлепших храмова и заиста 

верујем да јесте. Храм је рађен 
20 година, темељи су освешта-
ни 1993. године, а 2013. године 
преосвећени владика Јован Шу-
мадијски, тада администратор 
жички, освештао је храм. Вели-
ки број мештана долази у храм, 
а поред њих и велики број турис-
та свакодневно посећује нашу 
цркву и ми се трудимо да и њима 
удовољимо.   

Црква се осликава. До сада је 
осликана олтарска апсида, коју 
је иконописао академски сли-
кар из Новог Сада проф. Видоје 
Туцовић. Прошле године је ос-
ликана централна купола хра-
ма, коју је осликао академски 

сликар Константинос Стергију 
из Атине. Тренутно је у току ос-
ликавање поткуполног дела цен-
тралног брода цркве. Очекује се 
да се радови окончају до краја 
месеца јула текуће године, када 
ће бити потписан нови уговор за 
осликавање преосталих неосли-
каних површина.

Мајстор који је задужен за уле-
пшављње Преображењског храма 
на Златибору је Грк Константинус 
Тергију, иначе српски зет који већ 
23 године живи и ради у нашој 
земљи. У разговору похвалио је 
услове за рад, као и сам простор. 

У оквиру црквеног комплекса 
налази се и продавница са бога-
тим асортиманом црквених ар-
тикала: икона, кандила, књига, 
бројаница и свега осталог што је 
неопходно за један хришћански 
дом. Одмах поред је и горионик 
за паљење свећа који је у потпу-
ности осликан са представама 
догађаја из Христовог живота. Уз 
то, комплекс је употпуњен  паро-
хијским домом у оквиру кога се 
налазе станови за свештенство, 
црквена библиотека, салон за 
пријеме и сала намењена кул-
турним дешавањима у оквиру 
цркве. 

Мирослав Весовић

Црква Преображења 
Господњег бисер 

Златибора
Посебностхрамасудвапараклисаипреображењскикрстсачетири

слова„С”.–Грк,српскизет,осликавазлатиборскуцркву
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З
а ни мљи во оку пља ње љу би те ља по пу лар ног олд тај ме ра у зла ти бор ском ауто-
кам пу. – „Бу бе’’ ни су страст, већ бо лест за ко ју још не ма ле ка, ка же При мож 
Уран Ше сто из да ње смо тре љу би те ља Фол сква ге но ве „бу бе“ на про сто ру зла ти-
бор ског ауто-кам па и ове го ди не је оку пи ло љу де из чи та вог ре ги о на, али и из 
де ло ва ис точ не и се вер не Евро пе. Скуп су ор га ни зо ва ли Ту ри стич ка ор га ни за-
ци ја Зла ти бор и „Бу ба клуб Ср би је“.

Ме ђу во зи ли ма ко ја су би ла сме ште на у Ауто-кам пу на шле су се „бу бе“ са 
пре ко 40 го ди на ста ро сти, а јед на од њих, ко ју је до ве зао При мож Уран (у све-
ту ауто мо би ли зма по зна ти ји као Blue Ke e ber), ове го ди не на вр ши ће 
по ла ве ка по сто ја ња. Овај Сло ве нац ко ји жи ви у Аустри ји већ 
ви ше од две де це ни је ауто мо би лом оби ла зи Евро пу, о че-
му је и при ре дио мо но гра фи ју об ја вље ну на три је зи ка: 
сло ве нач ком, не мач ком и ита ли јан ском. 

– Већ не ко ли ко пу та сам до ла зио ов де, на дру же ње 
са при ја те љи ма из чи та ве бив ше Ју го сла ви је. Овај ауто 
имам 12 го ди на, а већ око 22 го ди не кр ста рим Евро пом. 
Те шко је то об ја сни ти... “Бу бе” ни су страст, већ бо лест, за 
ко ју тре нут но још не ма ле ка. По ку ша ва мо да се “ле чи мо” пи-
вом и ра ки јом, али не по ла зи нам за ру ком. У ства ри, ми ни не же-
ли мо да се из ле чи мо. 

Сто ја ну Вла чи ћу из Би је љи не те шко је да об ја сни сво ју ве за ност за “бу бу”. – Мој ауто мо-
бил је стар 43 го ди не, а у мом вла сни штву је 12 го ди на. Од то га сам пет го ди на по тро шио у 
ње го ву оправ ку, али ми ни је жао ни вре ме на ни нов ца ко ји сам уло жио. Све је то љу бав пре-
ма “бу ба ма”. Ја је ни кад не те рам у га ра жу по ки слу, мо кру... Шта ви ше, сма трам је чла ном 
по ро ди це - ка же Сто јан ко ји је тре ћи пут по се тио зла ти бор ску “Бу би ја ду”, до да ју ћи да у ме-
се ци ма па у зе увек с не стр пље њем оче ку је но ва оку пља ња љу би те ља “бу бе”.

Ве ћи број “бу ба” ви ђе них ов де на Зла ти бо ру про из ве де не су се дам де се тих го ди на, у де-
це ни ји ка да је кре нуо сво је вр сни пад Фол ксва ге но вог аута, ко ји се су о чио са ја ком кон ку-
рен ци јом европ ских, али пре све га ја пан ских про из во ђа ча. Та ко ђе, раст не мач ке еко но ми је 
про у зро ко вао је и раст це на са мог ауто мо би ла. Тих го ди на је про да ја у Се вер ној Аме ри ци 
би ла и да ље ве о ма успе шна, са ско ро по ла ми ли о на про да тих ауто мо би ла го ди шње. По след-
ња “бу ба” стан дард ног ти па про из ве де на је по чет ком овог ве ка, у Мек си ку.

-Мо ју “бу бу” је ку пио још мој де да, 1972. го ди не. По сле га је во зио мој отац, а са да ја. 
Ве о ма сам ве зан за овај ауто, иако сам во зио и не ке дру ге. “Бу бу” по след њих 

не ко ли ко го ди на ко ри стим као је ди но во зи ло. Не ма ту не ке пре те ра-
не удоб но сти, али то је про сто на чин жи во та – ка же До ма гој 

Цин дрић из Пе три ње, тре ћа ге не ра ци ја сво је по ро ди це ко ја 
ко ри сти исту “бу бу”.

Вла ди мир из Би то ља пр ви пут је на зла ти бор ској “Бу-
би ја ди”. Ауто мо бил ко ји је 1973. го ди ште у свом вла сни-
штву има од про шле го ди не. – Про шли смо 620 ки ло-

ме та ра у јед ном прав цу, без про бле ма. Укуп но сам тре ћи 
вла сник овог ауто мо би ла. Осим не ких ко зме тич ких про ме на 

на ауту, све је стан дард но. Мо тор је мо жда не што сла би ји пре ма 
мо дер ним стан дар ди ма, али смо то ли ку ки ло ме тра жу пре шли без про-

бле ма, а ве ру јем да мо же мо пре ћи још ма кар де сет пу та то ли ко.
У свом ма тич ном под не бљу овај олд тај мер се и да ље ве о ма до бро ко ти ра, о че му све до чи 

и При мож Уран, по пу лар ни Blue Keеber:
-Има слич них су сре та и у гер ман ском све ту, али ти ску по ви су дру га чи ји не го на Бал ка ну. 

У Не мач кој и у Аустри ји тра ју је дан, нај ви ше два да на и ви ше су то му зеј ске из ло жбе ста рих 
ауто мо би ла. На про сто ру бив ше Ју го сла ви је, као и у Ру му ни ји и у Бу гар ској, ску по ви тра ју 
два-три да на и то су ви ше су сре ти при ја те ља, с ак цен том на дру же њу. З. В.  
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„Бу ба’’ над моћ на  
у од но су на кон ку рен те 

На ше стој „Бу би ја ди’’ на Зла ти бо ру би ло је пре ко 70 
„бу ба’’ ра зних из гле да, бо ја и ве ли чи на, са ви ше од 

150 чла но ва по са да. Из свих ре пу бли ка бив ше СФРЈ, као 
и из Аустри је, Ма ђар ске... Би ла је то са др жај на из ло жба 
по пу лар ног олд тај ме ра у пре ле пом ам би јен ту уре ђе ног 
зла ти бор ског ауто-кам па, ко јој су, по ред вла сни ка „бу-
ба’’, при су ство ва ли и мно ги зна ти жељ ни ци, ту ри сти ко ји 
се од ма ра ју на Зла ти бо ру.

А пре ма по зна тим по да ци ма о овом во зи лу, „бу ба” је 
у сво јој стан дард ној ва ри јан ти про из во ђе на од 1938. до 
2003. го ди не и сма тра се нај ду го веч ни јим ауто мо би лом 

у сми слу ис тра ја ва ња на пр во бит ном ди зај ну. Ини ци ја-
ти ву за ма сов ну про из вод њу “аута за на род” по кре нуо је 
Адолф Хи тлер, же ле ћи да ста нов ни штву обез бе ди јеф тин 
и јед но ста ван ауто мо бил. Ди зај ни ра на је пре ма на цр ти-
ма Аустри јан ца Бе ле Ба ре њи ја, иако се зва нич но ње го-
вим твор цем сма тра Фер ди нанд Пор ше. Пр ву ма сов ни ју 
про из вод њу до жи вео је тек по сле Дру гог свет ског ра та. 
На из бо ру за “Ауто мо бил ве ка” 1999. го ди не за у зео је че-
твр то ме сто.

Фа бри ком “Фол ксва ген” по сле Дру гог свет ског ра та 
упра вља ли су Бри тан ци и би ло је пред ви ђе но да се она 

у пот пу но сти пре се ли на Остр во. Али, ни је дан та мо шњи 
про из во ђач ни је био за ин те ре со ван за то, прав да ју ћи од-
лу ку ти ме да је “ауто не при вла чан про сеч ном куп цу” или 
да про из вод ња “не би би ла ко мер ци јал но оправ да на”. 
Фа бри ка оп ста је и про из во ди ауте за бри тан ску ар ми ју. 
Вре ме ном, “бу ба” је по ста ла над моћ на у од но су на кон-
ку рен те, а по ста је по го то во по пу лар на у САД. По чет ком 
се дам де се тих го ди на про шлог ве ка “бу ба” је пре шла 15 
ми ли о на про из ве де них мо де ла, зба цив ши са тро на до та-
да шњег ре кор де ра „форд Т’’. Већ до кра ја 1973. го ди не 
би ло је ви ше од 16 ми ли о на про из ве де них “бу ба”. З.В.
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J едан од најбољих срп-
ских боксера, освајач 
олимпијског злата и 

професионални првак света 
Слободан Качар боравио је у 
„Чиготи” на Златибору у ок-
виру програма „Олимпијско 
срце“ за истакнуте спортисте 
старије од 65 година.

Једно од највећих имена 
српског спорта Слободан Ка-
чар у пензионерским данима 
пријатно се осећа на Злати-
бору. Са некадашњим весла-
чем Милорадом Стануловим 
зна се из активних спортских 
дана када су били међу фи-
зички најспремнији спортис-
тима Југославије, а овде су 
време проводили заједнички 
шетајући Златибором.

„Ово је земаљски рај. Оду-
шевљен сам како је прелеп 
амбијент. Још ћу долазити 
и убудуће са фамилијом на 

ову прелепу планину“, каже 
Качар, који се за бокс као де-
чак заинтересовао уз ста-
ријег брата Тадију. Па је у 
родној Перућици почео раз-
вој најпознатије и најуспеш-
није боксерске браће који се 

наставио и пресељењем у 
Нови Сад.

Узори су им били Мате Пар-
лов и Мухамед Али, тада Ка-
сијус Клеј, због ког су пеша-
чили да би гледали преносе 
мечева, а Слободан је касније 
и упознао свог идола.

На Олимпијским играма у 

Москви 1980. године Слобо-
дан Качар, уз помоћ свог бра-
та, долази до златне медаље 
у веома јакој конкуренцији 
после четири борбе. Након 
врхунца аматерске каријере 
најбољи спортиста Југосла-

вије за 1980. годину остварио 
се и у професионалном бок-
су где је у 24 меча остварио 22 
победе, а осам година и чети-
ри месеца није био поражен. 
Радећи са Анђелом Дандијем, 
једним од најчувенијих свет-
ских тренера, долази до титу-
ле првака света и постаје 15. 

светски шампион којег је Дан-
ди водио, укључујући и Муха-
меда Алија.

 У начину како Качар гово-
ри могу се видети последице 
и терет боксерске каријере , 
али као прави шампион томе 
не придаје значај:

„Има других боксера који 
су имали теже мечеве него ја 
па немају никакве последи-
це, тако да је то све релатив-
на ствар, како кога задеси“, 
објашњава он.

По завршетку активне ка-
ријере, Качар је живео и у 
Америци, био је тренер, а по-
том и председник Боксерс-
ког савеза Србије, за шта га 
не вежу лепе успомене. Ипак, 
богата спортска каријера пуна 
је оних лепших сећања која 
су освежена током програма 
„Олимпијско срце“ на Злати-
бору. З. В.

Слободан Качар: Златибор 
је земаљски рај

„Одушевљенсамкакојепрелепамбијент,долазићуисфамилијом
наовупрелепупланину”,каженекадашњипрослављенибоксер

којијеосвојиозлатнумедаљунаОлимпијади1980.године

Богата спортска каријера пуна је 
оних лепших сећања која су  
освежена током програма 

„Олимпијско срце“ у „Чиготи”  
на Златибору
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Н а Во ди ца ма   код хо те ла 
„Ло вац“ одр жан је Иван-
дањ ски на род ни ва шар и 

пе та „Штра па ри ја да”, ву ча на вла-
ци коњ ском за пре гом Так ми ча ри 
су се над ме та ли у три ка те го ри је: 
ла ки дво пре зи (до 1.110 кг), сред-
њи (до 1.310 кг) и те шки дво пре зи 
(пре ко 1.300 кг).

Ле по вре ме ишло је у при лог 
и так ми ча ри ма  и мно го број ним 
по се ти о ци ма пе те „Штра па ри ја-
де”.  У ди сци пли ни ла ки дво прег 
се над ме та ло 14 коњ ских па ро ва, 
а тру пац су ус пе ла да из ву ку три 
па ра. Пр во ме сто је при па ло ко-
њи ма Не зи ра Му ра то ви ћа ко ји су 
тру пац пре ву кли за два ми ну та и 
41 се кун ду. Дру го ме сто су осво ји ла 
гр ла Си ме Си ми ћа Пет ко и Го луб у 
вре ме ну од че ти ри ми ну та и осам 
се кун ди, док су гр ла Жа ра Ни ко ли-
ћа би ла тре ћа са вре ме ном че ти ри 
ми ну та и 21 се кун да. 

У ка те го ри ји сред њи дво прег, 
пар Со ко и Ја дран Не ма ње Цве ти-
ћа био је пр ви. Ко њи Си ме Си ми-
ћа Пет ко и Де ли ја су би ли дру ги са 
46,85 ме та ра. По себ но је би ла не-
из ве сна бор ба за тре ће ме сто. Ду го 
су ту по зи ци ју др жа ли ко њи Јо ва-
на Ву ло ви ћа (34 ме тра), за тим ју је 

пре зео дво прег  Ма рин ка Ђо ки ћа 
са 35.4 ме та ра, да би у по но вље ном 
стар ту гр ла Дра га на Ди ми три је ви-
ћа ус пе ла да осво је тре ће ме сто са 
ду жи ном 42.4 ме тра.

Пу но уз бу ђе ња би ло је и у так-
ми че њу у те шкој ка те го ри ји. Пр во 
ме сто у овој ка те го ри ји осво јио је 
дво прег Џа фе ра Чар ка џи ћа. Дру го 
ме сто је при па ло дво пре гу Не зи-
ра Му ра то ви ћа, а као тре ћи је за-
вр шио дво прег Не ма ње Цве ти ћа.

По ро ди це Ву ло вић и Цве тић, ко-
је ор га ни зу ју „Штра па ри ја ду”, учи-
ни ле су све да ма ни фе ста ци ја бу де 

на вр хун ском ни воу и да ко њич ки 
спорт бу де по пу лар ни ји у Ср би ји. 
А сва ка ко би, пре ма ми шље њи ма 
по што ва ла ца ова квих над ме та ња, 
тре ба ло ра ди ти и на то ме да ова-
кве ма ни фе ста ци је бу ду брен ди-
ра не и за шти ће не. Љу би те љи ко-
ња и „Штра па ри ја де” већ сле де ћег 
ви кен да су мо гли да ви де нај ја че 
ко ње Ср би је у Кру шев цу, а по том 
у Ло зни ци (11.ав густ), Жар ков ци-
ма (18.ав густ) и По пуч ка ма код 
Ва ље ва .

“При ме тан је ве ћи број по се ти-
ла ца и так ми ча ра у од но су на про-

шлу го ди ну. Ове го ди не усло ви су 
иде ал ни и на ста зи и око ста зе. По-
себ на па жња по све ће на је пра ви-
ли ма па је ове го ди не уки нут кон-
такт са ко њи ма, та ко да так ми ча ри 
ви ше не сме ју да уда ра ју ко ње ни 
ру ком , а до зво ље но је ко ман до ва-
ње са мо по ви ком. Пу бли ка је ужи-
ва ла”, ре као је Ста ни слав Ја ки ца, 
но ви нар БН те ле ви зи је, во ди тељ 
про гра ма на Во ди ца ма и је дан 
од нај ве ћих про мо те ра „Штра па-
ри ја де”.

М. Ран ко вић Лу ко вић  
С. Асла ни

Сна жни ко њи у дво пре гу на 
ивањ дан ској „Штра па ри ја ди” 

Пр ви круг  упи са уче ни ка за но ву школ ску го ди ну у гим на зи ја ма и 
сред њим струч ним шко ла ма за вр шен је 9.ју ла.  Сред ња Уго сти тељ ско 
ту ри стич ка шко ла у Ча је ти ни има још 15 сло бод них ме ста за смер ко-
мер ци ја ли ста. Без об зи ра на то,  је ди на сред ња шко ла на те ри то ри ји 
оп шти не Ча је ти на ис пу ни ла је план упи са фор ми рав ши че ти ри оде-
ље ња пр вог раз ре да  за сме ро ве: ту ри стич ки тех ни чар, ку ли нар ски тех-

ни чар, ку ва ри и ко но ба ри. Пре ма по да ци ма Ми ни стар ства про све те, 
по пр вој же љи у сред ње шко ле упи са но је 64,62 од сто, по дру гој 15,03 
од сто, а по тре ћој же љи се дам од сто уче ни ка, од но сно по јед ној од пр-
ве три же ље упи са но је 86,65 од сто ђа ка. У школ ској 2018./2019. го ди-
ни осми раз ред је за вр ши ло 69.388 уче ни ка, а број сло бод них ме ста у 
гим на зи ја ма и сред њим струч ним шко лам је 76.239. З. В.

Уго сти тељ ско-ту ри стич ка шко ла  
у Чајетини ис пу ни ла упи сни план
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Рожанство – Заклоњена од по-
гледа, у завученој удолини на 
километар-два од пута Рожан-
ство-Сирогојно недалеко од 
Стопића пећине, налази се не-
кадашња бања и у њој велика 
незавршена грађевина са кулама 
налик дворцу. Избија попут как-
вог привиђења, у трњу и корову, 
тај необични бањски комплекс у 
коме је време одавно стало. Аве-
тињску тишину и усред дана овде 
ремети само шум оближње речи-
це Приштавице, док пред глав-
ном грађевином ове запуштене 
бање снажан млаз воде (да ли и 
у ово време лековите) тече из две 
спојене цеви.

То је Тошина бања или од пам-
тивека бања Вапа, у којој је народ 
овог златиборског краја векови-
ма тражио лека: да боље види, 
живце да смири, кожне болести 
да залечи. А можда би ова вода 
била свуда чувена да је упорни 
Тоша Лазовић из Рожанства до 
краја спровео у дело оно што је 
седамдесетих овде започео и чет-
врт века градио, желећи да у за-
бити направи бањски комплекс 
за понос. Али започето није успео 
да заврши, и мада је велике паре 
уложио и много тога направио, 
овде су сада руине и коров.

До заборављене Тошине бање 
стигли смо пешке поред Пришта-
вице, зараслом стазом (петнаес-
так минута пешачења) која креће 
изнад велике озидане флаше 
приметне поред асфалтног пута 
испод Рожанства.           

Улаз у бању је преко бетон-
ског моста са металном оградом, 
кроз полукружну зидану капију. 
Код капије је узидана плоча: „Од 
1974. до 1999. године све бањске 
објекте, новопронађено изво-
риште и пут за производно-ко-
рисну задужбину лично градио 
Тоша Лазовић, рођен у Рожанству 
1914. године”.

Има још једна улазна капија, 
поред друтог мостића који се, оро-
нуо, једва држи. На њеном врху 
крупним словима је исписано: 
„Извориште лековите воде”, а ис-
под „Производно-корисна задуж-
бина Тоше и Јелке Лазовић”. 

Кад се ступи у комплекс прво 
се примети поменута вишесп-
ратна грађевина попут дворца 
од црвене фасадне цигле, која 
је ваљда требало да буде глав-
ни смештајни бањски објекат. 
На њој су куле и терасе, у врху 

видни натписи „Тошина бања”, 
личи на незавршени хотел који 
унутра ваља опремити. Некад је 
то било здање које је наслућива-
ло лепу будућност ове бање, да-
нас су запуштене зидине које, 
неупотребљене, ипак одолевају 
зубу времена. 

Око комплекса су поплочане 
стазе за шетаче, крај речице је и 
невелики базен већ сасвим пре-
кривен муљем и жабокречином. 
Пред главном грађевином при-
метно је неколико озиданих го-
лемих флаша, да гост одмах схва-
ти да га овде чека лековита вода. 
На једној од њих дословце пише: 
„Главно, право и древно изво-
риште, бања Вапа, по причама 
ова вода лечи девет болести и 
то: кожне болести, као екцеми, 
ранице, лишајеви, перут у коси, 
знојење ногу, шугу, пробавне ор-
гане и нерве”. 

Сада су на тим флашама суве 
цеви, из њих не тече вода, с тим 
што који метар испод избија 
млаз из две шире цеви. Људи у 
овом крају кажу да је то лекови-
та вода (температура 17 степени, 
није слана), верују да погодује 
здрављу, с тим што би њену ле-
ковитост сада у овом запуштеном 
простору свакако ваљало струч-
но испитати. Кружи у селу прича 
да у недовршеном бањском ком-
плексу нису решени ни имовин-
ски односи. 

У тим опустелим руинама слу-
чајно смо срели две туристкиње 

из Црне Горе, једна рече да се 
зове Весна Чавор, из Котора је, 
и да се одмара на Златибору. На 
интернету је прочитала о лекови-
тости Тошине бање, па са сестри-
чином кренула да се у то увери. 
Али кад су набасале на запуште-
но, уплашене да по жези не иско-
чи шта из високе траве и камења-
ра, само су погледале оронуле 
бањске зидине и журно се вра-
тиле до аута паркираног поред 
асфалтног пута.

Наишао је тада и један мешта-
нин, дошао по воду у Тошину 
бању. То је старији човек Петко 
Павловић из оближњих Никоје-
вића, још је давних година у ову 
бању Вапу доводио стару мајку 
да лечи реуму. Каже да је Тошу 
Лазовића познавао, сећа се и ње-
гових радова на обнови бањског 
лечилишта: 

– Тоша је родом из Рожанства 
и пре рата је живео у оскудици. 
Преноси се у народу прича, не 
знам да ли је тачна, да је млад 
отишао у Београд и тамо радио 
код неког Јеврејина. Био вредан 
и честит, стекао газдино пове-
рење. Кад су Немци у окупацији 
прогањали Јевреје повели су и тог 
Тошиног газду. Веле да је он тада 
Тоши оставио суму новца. Имао 
је, по тој причи, и услов: ако се 
жив врати, да му Тоша пола те 
суме врати. А ако не, онда да Тоша 
од тога направи нешто за добро 
народа. И заиста, Лазовић је кас-
није уложио приличан новац да у 
свом завичају сагради ове бањске 
објекте. Створио је све ово што се 
овде и сада види, сећам се да је 
једно кратко време ову лековиту 
воду флаширао и продавао. Али 
старост и смрт су га спречили да 
започето заврши. После Тошине 
смрти све ово је запуштено и за-
борављено. Ипак, понеко и сада 
овде дође, попије воду, умије се, 
испере очи, а ја је повремено ко-
ристим због пробаве. Наравно, 
воду треба испитати, обавезно и 
ову стазу уредити – казивао нам 
је Петко у Тошиној бањи.

(Објавила „Политика”  
8. јула 2019.)

Од Тошине бање и дворца 
остале зидине

ДРУГИ ПИШУ...  ПОЛИТИКА

Улаз у Тошину бању

Незавршена грађевина налик дворцу у Тошиној бањи
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Вече за незаборав с „Кумановским 
тамбурашима’’ на Краљевом тргу

Сјајним певањем, свирком и избором песама вече за неза-
борав 23. јула приредили су гостима Златибора „Кумановски 
тамбураши’’ на Краљевом тргу. Оркестар врсних музичара, који 
предводи искусни певач Нино Величковски коме се с микрофо-
ном за ову прилику придружила и певачица Сандра Милковска, 
направио је у топлој вечери одличну атмосферу и одушевио пуб-
лику. Звуцима тамбурице и хармонике ређале су се познате ма-
кедонске песме („Јовано, Јованке’’, „Македонско девојче’’, „Стани 
моме’’ и друге), али и наше народне („Ко те има тај те нема’’, 
„Ноћас ми срце пати’’, „Иванова корита’’, „Имам један живот’’...). 
Окупљени на Краљевом тргу певали су с „Кумановским тамбу-
рашима’’ задовољни наступом ових македонских мајстора добре 
песме. Био је то још један програм по укусу посетилаца у оквиру 
садржајног Културног лета, које организују општина Чајетина и 
ТО Златибор.  З. В.

У ма ју ове го ди не Ту ри-
стич ка ор га ни за ци ја 
Зла ти бор се пред ста ви ла 

у Тре би њу где су до ма ћи ни по-
ка за ли из у зет но го сто прим ство 
и од лич ну ор га ни зо ва ли пре зен-
та ци ју нај по се ће ни је пла ни не у 
Ср би ји. За уз врат, 13. и 14. ју ла 
Зла ти бор ци су се по тру ди ли да 
го сти ма из Тре би ња учи не при-
ја тан бо ра вак у сво јој сре ди ни, 
ујед но упо зна ју ћи сво је су гра ђа-
не и го сте са бла го де ти ма „Гра-
да сун ца“.

„Ја ко пу но го сти ју из БиХ, из 
око ли не Тре би ња, до ла зи на 
Зла ти бор. На ма су то и да ље 
нај број ни ји ино стра ни ту ри сти 
та ко да смо ове го ди не упра-
во и про мо ци ју на шу ба зи ра ли 
на том де лу БиХ, да пред ста ви-
мо лет њу се зо ну на Зла ти бо-
ру. Ве ли ком бро ју го сти ју ко ји 
је тре нут но ов де сва ка ко је ин-
те ре сант на ту ри стич ка по ну да 
Тре би ња, што се већ мо же ви-
де ти на по чет ку ове про мо ци је 
по ве ли ком ин те ре со ва њу ко је 
вла да ме ђу љу ди ма на Кра ље-
вом тр гу. Мо гу са мо да ка жем да 
се на дам да ће се ова успе шна и 
див на са рад ња на ста ви ти да ље“, 
ре кла је овом при ли ком Не ве на 
Че пић из ТО Зла ти бор.

И го сти из Тре би ња ис ка за ли 
су за до вољ ство сво јом по се том и 
мо гућ но шћу да за ин те ре со ва не 
упо зна ју са ле по та ма свог кра ја, 
али и са не ким спе ци фич но сти-
ма. „По ред кла сич не ту ри стич ке 
по ну де ко ју ну ди ТО гра да Тре-
би ња, ту смо још да пред ста ви мо 
и га стро но ми ју где „Хер це го вач-
ка ку ћа“, ко ја по слу је у скло пу 
Аграр ног фон да Тре би ње, пре-
зен ту је ве ли ки број аутох то них 
про из во да по се ти о ци ма. Ов де 
је град ско кул тур но-умет нич ко 
дру штво „Алат Сви сла јон“ из-
ве ло од ре ђе не игре, чи ме пре-
зен ту је кул ту ру и оби ча је на шег 

кра ја“, ис ти че Дра ган Ми ло ше-
вић из ТО Тре би ња.

Они ко ји су се за те кли на Кра-
ље вом тр гу мо гли су да ужи ва-
ју у де гу ста ци ји хер це го вач ких 
про из во да. „Хер це го вач ка ку-
ћа на Зла ти бо ру се пред ста вља 
до ма ћим хер це го вач ким про-
из во ди ма, пре све га ви ни ма, 
си ре ви ма из уља, пр шу том, ле-
ко ви тим би љем“, ре кла је Дра-
га на Ча лак из „Хер це го вач ке 
ку ће“.

Да су се уку си ових про из во-
да од лич но укло пи ли са до брим 
зла ти бор ским ва зду хом, сло жи-
ли су се они ко ји су их де гу сти-

ра ли. „Про из во ди су до бри, ле пи, 
а ја Тре би ње во лим и то је пра ви 
срп ски на род“, ка же Ми ро слав 
Сте ва но вић ко ји је на Зла ти бор 
до шао из Вр њач ке Ба ње.

„Имао сам при ли ку и пре да 
про бам про из во де и див ни су 
сви, од си ра, пр шу та, ло зе, ви на, 
све га“, при зна је Са ша Ча прић из 
Бе о гра да.

У ве чер њим са ти ма КУД “Алат 
Сви сла јон” упот пу нио је сли ку 
овог хер це го вач ког гра да игром 
и пе смом де ле ћи би ну на Кра ље-
вом тр гу са до ма ћи ни ма КУД-а 
„Ве те ра ни Зла ти бор“.

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић 

Игре и уку си Тре би ња пред 
по се ти о ци ма Зла ти бо ра 
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По че так ју ла обе ле жи ле су 
из у зет но ви со ке тем пе ра-
ту ре ва зду ха, ка рак те ри-

стич не за ово до ба го ди не. Њи хов, 
као и ути цај кли мат ских про ме на 
ко је их чи не те же под но шљи вим, 
до при но се мо гу ћем по гор ша њу 
здрав стве ног ста ња бо ле сни ка, али 
и здра вих љу ди. Ка ко би се из бе гле 
не же ље не по сле ди це по жељ но је 
при др жа ва ти се пре по ру ка ле ка-
ра. То се на ро чи то од но си на оне 
ко ји су ових да на,због ку пље ња се-
на, бра ња ма ли на или дру гих пољ-
ских ра до ва би ли ду же вре ме из ло-
же ни сун цу.

Нај че шће те го бе на ко је се љу ди 
жа ле то ком ле та су уче ста ле ва ри-
ја ци је крв ног при ти ска, вр то гла ви-
це, те го бе црев ног си сте ма. Ова кве 
вре мен ске при ли ке пред ста вља ју 
сво је вр стан стрес за ор га ни зам и 
узроч ник на ве де них те го ба. Нај у-
гро же ни ја су де ца, труд ни це и ста-
ри ји па ци јен ти, по себ но хро нич ни 
бо ле сни ци.

„Пре све га ми слим на кар ди-
о ва ску лар не бо ле сти, ди ја бе ти-
ча ре, али и не у ро ло шке па ци јен-
те. Они већ зна ју да мо ра ју да се 
при др жа ва ју од ре ђе них ле кар ских 
са ве та. Ме ђу тим, на ма ве ћи про-
блем пра ве љу ди ко ји су здра ви, а 
ко ји ду жи вре мен ски пе ри од бо-
ра ве на сун цу. При ли ком из ла га-

ња пре ве ли кој то пло ти до ла зи до 
ши ре ња крв них су до ва, са мим тим 
до па да при ти ска. Наш цен тар за 
тер мо ре гу ла ци ју се тру ди да обо-
ри тем пе ра ту ру ти ме што сти му-
ли ше лу че ње зно ја. Са мим ис па-
ра ва њем зно ја са по вр ши не те ла 
гу би мо теч ност, ши ре се крв ни су-
до ви, при ти сак па да“,  ка же док-
тор ка Гор да на Бо јо вић, на чел ни-
ца Оп ште слу жбе До ма здра вља 
Ча је ти на.

Упра во због то га што у то пли-
јем лет њем пе ри о ду до ла зи до 
па да при ти ска, те ра пи ја тре ба да 

бу де ко ри го ва на, па ле ка ри опо-
ми њу па ци јен те ко ји па те од хи-
пер тен зи је да до ђу за са вет код 
свог ле ка ра ка ко би из ба лан си ра-
ли те ра пи ју. Да би се по гор ша ње 
здр ва стве ног ста ња спре чи ло по-
треб но је при др жа ва ти се са ве та 
ле ка ра, на ро чи то ка да су хро нич-
ни бо ле сни ци у пи та њу.

„До вољ но би би ло да пра ве па у-
зе на не ких два до три са та. Да бо-
ра ве у хла ду, да пра ве че шће па у зе, 
да узи ма ју што ви ше теч но сти. Ка-
да то ка жем, ми слим на ли тре теч-
но сти, а не ча шу, и да из бе га ва ју 

да бо ра ве на отво ре ном у вре ме ну 
од 11 до 15 са ти. Уко ли ко у том пе-
ри о ду баш мо ра ју да бу ду на по љу, 
оба ве зно да пра ве што че шће па у-
зе у хла ду и да се ре хи дри ра ју. Ва-
жно је и хра ни ти се ла га но и обла-
чи ти ла га ну оде ћу отво ре них бо ја, 
од при род них ма те ри ја ла. Уко ли ко 
је ко жа ди рект но из ло же на сун цу, 
ни је пре кри ве на ни чим, он да ма-
за ти кре ма ма са што ве ћим фак-
то ром за шти те. Да под се тим, фак-
тор за шти те уко ли ко је 50, то ли ко 
ми ну та сте за шти ће ни. Да кле, по-
сле 50 ми ну та, или сат вре ме на, 
мо ра те се по но во на ма за ти. По-
себ но уко ли ко сте на мо ру, уко ли-
ко се ква си те, са мим тим ски да те 
тај слој кре ме па се мо ра об но ви ти 
оба ве зно“, до да је док тор ка Бо јо вић.

У ово до ба го ди не че сти су и ује-
ди ин се ка та и кр пе ља, што та ко ђе 
мо же до ве сти до по гор ша ња здрав-
стве ног ста ња услед ја ких алер гиј-
ских ре ак ци ја и дру гих вр ста ком-
пли ка ци ја ко је та да мо гу на ста ти, 
или алер ги ја на дру ге вр сте алер-
ге на при сут них у ово до ба го ди-
не. Нео п ход но је да љу ди скло ни 
алер ги ја ма увек са со бом но се ан-
ти хи ста ми ни ке. Уко ли ко је не ко 
угро жен и у ло шем ста њу, од мах 
се мо ра ја ви ти свом иза бра ном 
ле ка ру или по зва ти хит ну по моћ.

 Дра га на Ро сић

Са ве ти ле ка ра за очу ва ње 
здра вља то ком ле та

Најчешћетегобенакојесељудижалетоком
летасуучесталеваријацијекрвногпритиска,

вртоглавице,тегобецревногсистема

На Златибору пет пута мање 
алергених полена него у Београду 

Златибор је једна од првих туристичких дестинација на којој је успостављено 
мерење алергених полена. У летњим данима када буја вегетација, карактеришу 
га ниске вредности алергеног полена, а посебно амброзије. Полен амброзије је 
један од најјачих познатих алергена који се веома тешко сузбија. Најделотвор-
нији приступ њеном сузбијању укључује механичке, агротехничке и хемијске 
мере. Полен се везује за загађујуће материје, за чађи у ваздуху и тада је кли-
ничка слика у урбаним, индустријским срединама још тежа за људе који пате 
од алергија. Микроклима Златибора је специфична са честим кишама које спи-
рају све нечистоће из ваздуха, па и алергени полен. 

– Златибор је специфичан по јако малим вредностима алергеног полена ам-
брозије. Од свих 24 колико пратимо, амброзија има 52 протеинске материје у 
себи и изазива веома бурне реакције код особа које пате од алергија. То је пе-
риод када највише што медији што суграђани питају каква је то ситуација да се 
из војвођанских градова, који су црна тачка што се тиче овог корова, преместе 
и буду мање изложени, јер није свеједно да ли је неко изложен 50-60 дана пре-
кограничним вредностима овог полена или је изложен три-четири, до 10 најви-
ше. Успут, није свеједно да ли су те вредности 30 поленових зрна у једном дану 

или 800 колико бележи Суботица и још неки градови Војводине, а кажемо да 
је гранична вредност 15 – каже Мирјана Митровић, координатор мониторинга 
алергеног полена из Агенције за заштиту животне средине. 

Највећа дневна концентрација на Златибору је била 134 поленова зрна, док 
су те вредности у Београду 630, а у Војводини прелазе и 1.000 поленових зрна. 
Овакво стање се бележи и преко 90 дана, а на Златибору свега 30. – Из тог раз-
лога су и странци и домаћи гости јако заинтересовани како за Златибор тако и 
за друге туристичке дестинације, као што су бање које нажалост немају мерења 
али мислим да ће у догледној будућности просто морати туристима такву ин-
формацију да пруже – додаје Мирјана Митровић. Д. М.

Гор да на  
Бо јо вић
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Хаџи Радомир Антић је пот-
пуковник у пензији и бави 
се послом костоломца. Ово 

је породична традиција стара пре-
ко 150 година из околине Дечана. 
Радио је његов деда, мајка, а кас-
није је и он као дечак учио ову 
вештину. 

Било их је осморо деце и увек 
су посматрали како је мајка по-
магала и лечила народ коме је по-
моћ била потребна. А они, деца к’о 
деца, свађали су се, рвали, па је до-
лазило и до падова и одмах су се 
жалили: „Мама, боли ме раме“, на 
шта је она одговарала: „Дођите, сад 
ће мајка то да истрља“. Управо то 
трљање рамена, лево, десно, горе, 
доле, оно се врати у лежиште, а бол 
одмах нестаје.

Механичари за коштани 
систем

Радомирови преци су прича-
ли да је све у намештању стати-
ке зглобова и то је један од усло-
ва дуговечности и дугог живота. 
Деда је увек говорио: „Синко, све 
иде из главе, кичмене можди-
не, из коске. Кост је крива за сва-
ку болест која се дешава у чове-
чијем организму“. Као мали дечак 
дешавало се да Радомир повреди 
колено. Деда одмах дође, намес-
ти колено „под винклу“ и за десет 
секунди бол нестане. Временом, 
како је стасавао Радомир на-
ставља традицију предака. Људи 
су мало зазирали од тога кад им 
каже да је костоломац. „Како кос-
толомац, ломи коске?“ Морао је 
Раде да објашњава да он не ломи, 
већ намешта, па је чак са својим 
сином Бојаном написао и књигу 

„Намештање статике зглобова – 
матрица дуговечности“. 

На самом почетку књиге пише: 
„Зову нас лекари без скалпела, 
ништа не сечемо нити ушивамо. 

Вршимо генерални ремонт, а не 
мењамо делове, они се сами реге-
неришу. 

Механичари смо за коштани 
систем човека. Отварамо кружну 
синаптичку циркулацију и струј-
но коло у организму. 

Ко се с нама дружи, живот му је 
и лепши и дужи, јер нема нијед-
не болести“. 

Одбор Конгреса балканских зе-
маља почасно му је поред име-
на додао „Др“, пошто је на беџу 
било само име и презиме. Рекли 
су му да сертификат са „Др“ држи 
на зиду када дође у Србију, како 
нико не би могао да му каже да 
је надрилекар, док не дипломира. 
Након две године завршио је за 
вишег спортског физиотерапеута 
и положио државни испит. 

„Ово је природна метода 
исцељења и излечења организма“, 
објашњава Радомир. „Ништа ја ни-
сам измислио, само сам учио од 
мајке и деде. У својој 69. години ја не 
пијем ни један лек, нема болести“. 

Пут зацртан  
од више силе

Са својих 68 година кренуо је 
на ходочашће у Јерусалим. Сма-
тра да му је тај пут био зацртан 
од више силе. Обишао је пећину, 
место рођења Исуса Христа, На-
зарет, Голготу где је страдао наш 
Господ. На целом путу осећао је 
снажно надахнуће Божије љубави 
која је прожимала све његове удо-
ве, крвне судове, цело тело. Са тог 
ходочашћа се враћа као хаџија и 
још више са још већим жаром на-
ставља да помаже пастви Божијој 
којој и сам припада. 

„Какве су ти мисли, такав ти 
је живот“, рекао је старац Та-
деј. „Лек за душу су лепе мисли, 

речи и молитва. Зато – волите се 
људи као браћа и сестре, пружите 
лепу реч своме најближем! Лепа 
реч прија души и ушима. Када се 
насмејеш, тело прима осмех са ле-
пим осећајем у души. Ако вичете, 
тресете се, свађате се, пореметиће-
те померање течности у телу. Жи-
вот је једноставан и свака се болест 
може излечити. Шт сте мирнији у 
срцу и души, моћи ћете да чује да 
чујете свој тихи унутрашњи глас. 
Дајте од срца што можете дати 
онима којима је потребно и ра-
дујте се давању. Опраштање је 
здравље, то јест енергија усмерена 
ка духовном исцељењу и изградњи 
снажне личности“, између осталог 
пише у књизи. 

Радомир јесте снажна личност. 
Са својим наследницима, сином 
Бојаном и ћеркама Иваном и Јеле-
ном, успешно спроводи породичну 
методу – намештање кичме и згло-
бова, која траје преко 150 година. 
Иначе, своје слободно време про-
води на Рудинама, у Веланском 
гају где радо прима све оне који-
ма је помоћ потребна, а можемо 
добити и књигу са доста корисних 
савета. 

Ми смо били и видели, сведоци 
смо свега тога. Треба истаћи још и 
то да Радова супруга кува изврсну 
домаћу кафу. 

Мирослав Весовић 

Исцелитељ костоломац  
у Веланском гају

РадомирАнтићсасиномБојаномићеркамаИваномиЈеленомуспешноспроводи
породичнуметодунамештањакичмеизглобова,којатрајепреко150година
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З ла ти бор ца Ср ђа на Бо жи-
ћа ко шар ка шки пут по за-
вр ше ту играч ке ка ри је ре 

од вео је у да ле ку Ки ну, где сво-
је ко шар ка шко уме ће као тре-
нер пре но си мла дим Ки не зи ма. 
Не ка да шњи ба ске таш се до бро 
укло пио у дру га чи ји си стем нај-
мно го људ ни је зе мље све та, ко ја 
мно го ула же у раз вој ко шар ке.

По сле пар успе шних ба ске та-
шких се зо на 2017. го ди не за Ср-
ђа на Бо жи ћа отво ри ла се при ли-
ка да ра ди као тре нер за де цу у 
Ки ни у кам пу не ка да шњег НБА 
игра ча Јиа Ђи ан ли ја на. Усле дио 
је по зив ве ли ке ор га ни за ци-
је YBDL, ко ја има ко шар ка шке 
кам по ве ши ром Ки не, да пре-
ђе у Шан гај и ра ди као тре нер 
за де цу уз ра ста од че ти ри до 18 
го ди на. 

– Си стем ра да у Ки ни је до ста 
дру га чи ји. Де ца не ма ју то ли ко 
вре ме на као код нас. Тре ни ра ју 
јед ном сед мич но, а тре нин зи су 
слич ни као и ов де, са мо што де-
ца има ју ма ње вре ме на за тре-
ни ра ње. Ми у ком па ни ји ра ди-
мо са гру па ма ко је има ју је дан, 
евен ту ал но два тре нин га сед-
мич но, сра змер но мо гућ но сти-

ма и вре ме ну де це. За штит но 
ли це у на шој ком па ни ји је Алан 
Ај вер сон. Он ту до ла зи сва ке го-
ди не и дру жи се са де цом – ка-
же Бо жић.

Ки не ска ко шар ка шка ли га 
ЦБА је ве о ма ква ли тет на са по-
зна тим игра чи ма ко ји су игра ли 

и НБА и Евро ли гу. Ве ли ки ути-
цај има и су пер зве зда Јао Минг, 
а ула же се и у рад са нај мла ђи-
ма. Бо жић ис ти че да мла ди Ки-
не зи бр зо уче, иако не ма ју нај-
бо ље пре ди спо зи ци је. Те жња у 
ње го вом си сте му је да де ца кроз 
игру за во ле ко шар ку, да раз ви ју 
страст пре ма спор ту, а не да га 
схва та ју као но ву оба ве зу. 

– Ки на се до ста отво ри ла и по-

след њих го ди на до шло је до ста 
до брих и струч них љу ди ко ји ра-
де са мла ђом де цом. Ра ни је то 
ни је био слу чај. Ни су има ли ква-
ли тет не тре не ре и стру чан рад 
као са да, али овај рад ко ји се са-
да спро во ди са ки не ском де цом 
ми слим да ће до ћи до из ра жа ја 

за де се так го ди на. Та да ће има ти 
до бре спор ти сте, јер иду ка то ме 
– до да је наш са го вор ник.

Ки на је у сеп тем бру до ма ћин 
Свет ског пр вен ства у ко шар ци 
ко је се ве о ма жељ но иш че ку је.

– То се осе ћа још од про шле 
го ди не, та ко да све је под ре ђе но 
то ме да се ор га ни зу је ка ко тре-
ба, да бу де до бро. Кон крет но, у 
Шан га ју груп ну фа зу игра Аме-

ри ка та ко да ћу ићи да гле дам 
све те утак ми це. На дам се да ће 
на ши до гу ра ти да ле ко, па мо жда 
и њих бу дем гле дао у Шан га ју.

Ка ко Бо жић сам ка же, би ло је 
по треб но вре ме да се при вик не 
на си стем жи во та у нај мно го-
људ ни јој зе мљи све та. 

– Зе мља као зе мља је огром на. 
Све је аб нор мал но, кул ту ро ло-
шке раз ли ке су ве ли ке, али ме-
ни је ствар но су пер. Бр зо сам се 
при ви као на њи хов си стем, та ко 
да је Ки на за ме не пре ле па зе-
мља. Нај ве ћи про блем је био у 
по чет ку је зик. У пр вом гра ду где 
сам био вр ло ма ло љу ди је при-
ча ло ен гле ски. У Шан га ју, ко ји 
је свет ски град, мо го ви ше љу-
ди ко ри сти ен гле ски. То је би ла 
нај ве ћа ба ри је ра, као и хра на на 
ко ју сам ипак на ви као по сле ме-
сец, ме сец и по да на – за кљу чу-
је не ка да шњи ко шар каш ко ји је 
ка ри је ру гра дио у КК „Зла ти бор”, 
Про ку пљу, ма ке дон ском „Ра бот-
нич ком”, „Сло ги”, „Сло бо ди”, али 
и у Сло ве ни ји и на Ислан ду. Пот-
пи сао је но ви уго вор у Ки ни и 
бар још го ди ну да на ће про ве сти 
на овом за ни мљи вом за дат ку.

М. Је вре мо вић

Зла ти бо рац у Ки ни учи де цу 
да во ле ко шар ку 

СрђанБожићкаокошаркашкитренеррадиуШангајусдецомузрастаодчетиридо18година

Пензионери поново 
покренули шаховски 

турнир
Удружење пензионера из Чајетине организовало је после неко-

лико година паузе шаховски турнир са 10 учесника. Играло се у 
чајетинском дому, а учесници су међусеобно играли девет кола. 
Најбољи је био Радосав Мишовић са Златибора са осам победа, 
друго место је заузео Милисав Вирић из Kриве Реке са седам, док 
је трећепласирани био Слободан Алексић.

„Била је борба непрестана, конкуренција добра, играчи су били 
коректни и фер, па је све протекло у регуларном току. Једину партију 
сам изгубио од Вирића. Ово је веома занимљиво и требало би чешће 
да се срећемо. Ја играм дамин гамбит, са жртвом „ц” пешака, у шта 
углавном упадају они који не познају ту варијанту“, каже Мишовић 
који је играо шах за клуб „Чигота” и био судија у регионалној лиги. 

Сви учесници пензионeрског турнира задовољни су због прили-
ке за дружење: „Oво не практикујемо често, али ћемо убудуће прак-
тиковати, да играмо, да се дружимо јер имамо услове. У сваком 

случају то је добро за нас, да мало изађемо из четири зида јер ми 
смо у том трећем добу и ово нам прија. Било је занимљивих пар-
тија, неко је имао и више среће, углавном све је прошло у најбољем 
реду”, каже Дарко Милосављевић из Шљивовице. 

Пензионери поручују да ће се овакви турнири одигравати 
чешће, као и да ће сарађивати са децом из школе и шаховског 
клуба. За све учеснике турнира приређен је заједнички ручак на-
кон одиграних партија. З. В.
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П оловином 19. века Злати-
бор је постао важно мигра-
ционо подручје преко кога 

се кретао “народ са свих страна”. 
Српски живаљ из Црне Горе, Хер-
цеговине, Босне и Санџака жељан 
слободе, бежећи испред турског 
зулума, надирао је преко Злати-
бора у ослобођену Србију. Неки су 
продужавали ка Шумадији, Поса-
вини, Поморављу, а многи остајали 
на Златибору. Са тим дошљацима 
почиње новија историја овог краја 
Србије. Повећава се број глава на 
планинској земљи на којој није 
имало довољно хлеба за све, те су 
и дошљаци и староседеоци поче-
ли тражили нове могућности да 
се преживи. 

У то време Златибор је био из-
олован од путева и сваког сао-
браћаја. Једино саобраћајно сред-
ство био је мали златиборски коњ 
који је лагано, али сигурно пре-
лазио стрме козје стазе. Пре око 
150 година свака кућа на Злати-
бору имала је по неколико коња, 
и за све  је било довољно траве . 
Тадашње породице биле су бројне, 
живело се “ у задрузи” и за целу 
зиму која је на Златибору траја-
ла и по 0сам месеци требало је 
обезбедити намирнице, посебно 
жито. За куповину било је потреб-
но однети нешто за трампу. Жито 
су Златиборци најчешће добија-
ли трампећи за луч, катран, бели 
мрс. За оне који ће да носе, трампе 
и размењују одређиван је најпис-
менији и најспособнији човек из 
“задруге”. Он је био кириџија. За 
посао кириџије тражена је велика 

умешност, да се у путу и у свакој 
невољи уме и може снаћи. 

Када кириџија крене са својим 
караваном натовареним робом:  
катраном, лучем, дрвеним судо-
вима или белим мрсом, он се оба-
везно јавља неком од ужичких тр-
говаца за налог да му из Београда, 
Крагујевца потера робу или еспап. 
А свака трговачка кућа у Ужицу 
имала је своје кириџије преко којих 
је “извозила робу”, најчешће вуну и 

кожу, а “увозила” индустријску робу. 
Кириџијска награда зависила је од 
брзине којом ће трговац у вароши 
добити наручену робу.

Крамар на челу каравана
У прво време кириџијски ка-

равани бројали су обично 15- 20 
коња. На челу је био вођа карава-
на, а звао се крамар или калауз. 
Кириџијски караван се формирао 
најчешће од коња 4-5 кириџија. 
Поред умешности у трговини и на 
караванском путу, вођа каравана 
се од осталих кириџија разликовао 
и оделом. И лети и зими носио је 

црвени шал око главе замотан у 
облику турске чалме, а на себи је 
имао танку црвену кабаницу тка-
ну од домаћег сукна. Преко каба-
нице о појасу био је кожни каиш 
„јанжик”, за који је заденута кратка 
пушка „сребрњак”, а касније њу је 
заменио револвер „тулумбаш” или 
“црногорац”. Са десне стране каи-
ша висила је бритва „радикалка”. 
Преко кабанице вођа каравана је 
пребацивао сукнени прслук, преко 

њега лети гуњ, а зими зубун који се 
закопчавао пуцетима до грла. Од 
доње одеће носио је пеленгаће, а 
на ногама је имао опанке опута-
ше из којих су вириле везене ву-
нене чарапе. Крамаров коњ се 
звао предњак, а на врату овог коња 
било је обешено звоно. 

Са Златибора караван је путо-
вао кривудавим стазама и први 
одмор је био у једној механи ис-
под највећег брда Чиготе. Коначи-
ло се најчешће код познатих чаје-
тинских механџија: Караџића, 
Мићића, Смиљанића, Арсенија и 
Рајка Ђенића (деде и оца Љубише 
Ђенића). Рајко Ђенић био је по-
следњи кириџијски механџија у 
златиборском крају. И до Београда 
и до Крагујевца караван је стизао 
за око пет дана, кириџије су гово-
риле описно: ”стиже се за пет кона-
ка”. Луч и дрвени судови су најпре 
продавани у Крагујевцу, катран око 
Пожаревца, а бели мрс у Београду. 
Према роби коју су кириџије но-
силе одређиван је правац карава-
на. Бирао се најкраћи пут, по цену 
да је био лош, закрчен или опасан. 

Кириџију Петра Удовичића разбој-
ници су 1938. године код Петровца 
на Млави толико испребијали да је 
једва остао жив, а све паре које је 
добио продајући катран однели су. 

На пут кириџије су најчешће 
као храну носиле проју, тврди сир 
и лук, свој долазак у неко веће ме-
сто су најављивале не само звуком 
звона са коња предњака, већ и ки-
риџијском песмом : “Мој катране, 
мој драгане, кад што пане, кантар 
пише, мени више… а мој меду, а мој 
једу, мува пане, кантар вели, мени 
мање…” А када су се враћали кући, 
ако су добро прошли и терају жито, 
кириџије су на уласку у село пе-
вали: “Мила моја, јеси ли заспала, 
јеси мени места оставила…” До Пр-
вог светског рата гусле су биле веран 
пратилац кириџијских каравана. 
Златиборске кириџије су радо при-
мане у куће где су ерским причама 
пуним духа и хумора, и послович-
ким говором забављали укућане.

Гашење кириџилука
Са доласком првог воза “ћире” 

у Ужице 1912. ужички трговци 
престали су да робу наручују пре-
ко кириџија, па су се кириџијски 
каравани почели распадати. Нес-
тало је и крамара, престао и “из-
воз” белог мрса јер су то преузе-
ли трговци. Кириџијама је једино 
преостало да на пут крену са лу-
чем, катраном и дрвеним судови-
ма. Први светски рат уништио је 
много коња на Златибору, породи-
чне задруге су се почеле распада-
ти, а највећи кириџијски каравани 
бројали су тада 4-5 коња. Тради-
ција кириџилука се скоро одјед-
ном угасила. Кириџије више нису 
имале шта продавати. Катрана је 
било све мање, а неке катранџије 
су свој производ отпремале возом. 
Земљорадничке задруге појављују 
се као купци катрана, катран се 
сипа у лимену бурад и тако отпре-
ма возом. До осамдесетих година 
прошлог века на Златибору готово 
да није било ни једног кириџије. 

(са портала narodnatradicija.
wordpress.com)

Кириџија са Златибора стиже 
у Београд за пет конака

Запосаокириџијетраженајевеликаумешност,дасеупуту
иусвакојневољиумеиможеснаћи

Златиборски 
кириџија  
Тодор  
Удовичић 
Гајевић

Кириџијска роба на коњима
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Т рговачки путни пра-
вац од мора до Кокиног 
Брода, даље правцем Ја-

сеново-Бела Река-Љубиш-Дре-
нова-Трнава-Рожанство-Крива 
Река-Калдрма-Збојштица-Вре-
ла-Ужице и даље, имао је велику 
важност у свим периодима који 
се могу пратити. Сматрамо да су 
многи путни правци, па и овај, 
настали у предтурско време, од-
носно да су претежно Римљани 
изградили путну мрежу за по-
требе становништва и државе, 
што је и код Словена било у упо-
треби. Из римског периода оп-
стали су до данас топоними уз 
пут, као што је случај са Кавалом 
у Поповини (латинизам: кавале-
рија-коњица). У турском перио-
ду ово је путни правац који је 
многим селима кроз које је про-
лазио одређивао дербенџијски 
статус; у посттурском, периоду у 
Милошевом и времену кнеже-
вине поред овог пута грађене су 
кафане са пратећим објектима 
по инцијативи и наређењу кња-
за;  у време бановина овај путни 
правац имао је статус бановског 
пута другог реда; у периоду по-
сле Другог светског рата ранги-
ран је као магистрални пут. 

Означене оставе коњских 
потковица

Најстарија сачувана мапа пут-
не мреже Среза Златиборског је 
у„Описанију окружија Ужичког” 
Стојана Обрадовића. На упро-
шћеној, непрецизној али првој 
мапи (1987: 91) евидентиран је 
и путни правац Ужице-Збојшти-
ца-Никојевићи-Рожанство-Алин 
Поток-Гостиље. Уцртан је и пут-
ни правац Ужице-Љубање-Кри-
ва Река-Рожанство-Алин Поток. 
Као путеви веће важности на 
истој мапи уцртани су (дуплим 
линијама) путни правци Ужи-
це-Љубање-Мачкат-Чајетина као 
и Ужице-Стапари-Биоска-Крем-
на-Мокра Гора. Сви остали путе-
ви, па и овај кроз Рожанство и Тр-
наву, нижег су ранга. Занимљиво 
је да на мапама нема села Сиро-
гојна, јер вероватно није постојао 
пут кроз ово село. 

Управо овом стазом, ужич-
ким-златиборским источним 
путним правцем, дошли су пре-
ци многих златиборских поро-
дица. Често спашавајући главу, 
из Турске (до 1912), претежно из 
Херцеговине и Босне. Многи су 
продужили ка Ужицу, Чачку, Шу-
мадији и Београду. 

У турско време овај пут (ис-
точни) је је један од три глав-
на правца који просецају Зла-
тибор. Поред овог, у употреби је 

тзв. средњи правац Ужице-Мач-
кат-Златибор, као и западни пут 
поред Ђетиње-Биоска-Кремна- 
Мокра Гора- Вишеград- Босна 
(Мићић: 1924: 405). Према Горда-
ни Познановић (1984: 257-276), 
ова турска калдрма је важна 
комуникација у средњем веку, 
а одваја се од Которског друма 
негде из долине Лима. Додат-
на потврда да је овај путни пра-
вац од нарочите важности за све 
власти је одлука турске админи-

страције да„село Рожанско” има 
статус дербенџијски, чува кла-
нац„Приселицу” (према турском 
попису из 1525. године). На тере-
ну се и данас виде остаци турске 
калдрме, те се на основу тога и 
онога што су мештани запамти-
ли може одредити што тачна, у 
већем делу, што приближна тра-
са тог пута кроз села Трнава и 
Рожанство. Пут на подручје Тр-
наве улази из правца Гостиља на 
превоју Владаје, у трнавски за-
сеок Обрадовићи поред извора 
Шукина вода, близу раскрснице 
пута Трнава–Сирогојно–Гостиље, 
на непун километар према Гос-
тиљу, са десне стране, испод ас-
фалтног пута. По овом извору 
цео потес локално зову Шуки-
на вода. Од извора пут иде кот-
лином, саставом, контактом два 
брда, изложено је утицају воде. 
Идући низбрдо, трасом калдрме, 
кроз неких 150 метара налазе се 
остаци калдрме у дужини од око 
100 метара, а у континуитету је 
очувано око 30 метара пута ши-
рине око једног метра, калдрми-
саног округлим камењем. Пре-
ма Златић Ивковић (2004: 17, 18), 
на делу пута дугом десет мета-
ра означене су оставе коњских 
потковица. У њима су на дуби-
ни око 0,2 метара остављене пот-
ковице које су могле затребати 
коњима корисника пута, будући 
да у близини није било караван-
ских станица. 

Oдмориште код  
хладног извора

Траса пута на неких 650 мета-
ра силази у подножје брда и спаја 
се са данашњим магистралним 
путем Ужице-Кокин Брод и води 
кроз Трнаву према Рожанству. На 
удаљености од 1,2 километра од 
спајања са асфалтним путем, са 
десне стране била је Неранџина 
и Неђељкова (Обрадовић) кафа-
на, а чија се основа димензија 
око 4х4 метра препознаје и да-
нас. Кафана се памти из Првог 
светског рата у контексту сукоба 
Мирка (Божовог) Стопића, Дра-
гомира Ђоковића и власника ка-
фане са једним непријатељским 

Пут који је населио Златибор

Мапа турске калдрме

Народмислидајеокоовогпутаукопаносилнозлато;дасепонекад
поредпутавидиватраштоозначавагдејезлато
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војником, као и за време Другог 
по деловању четника и партиза-
на у Трнави.

У данашњем центру Трнаве, 
код старе школе пут-турска кал-
дрма одступа од данашње тра-
се магистрале па иде лево, та-
кође котлином, саставом два 
брда према локалитету Понор, 
пролазећи поред извора Студе-
нац. На овом делу је, по кази-
вању почившег уметника Вла-
димира Митровића из Трнаве, 
био „камен кавал” на коме су 
сјахивали или узјахивали коње. 
Могуће је да је овде било одмо-
риште због извора богатог хлад-
ном водом са кога су се Трнавци 
снабдевали пре него што су из-
градили водовод седамдесетих 
година. На овом потесу, са дес-
не стране пута, је пећина у коју 
понире поток Понор, да би се, 
потом, појавио у Стопића пећи-
ни. Из ове тачке траса пута иде 
узбрдо и пресеца магистрални 
пут Ужице-Кокин Брод на поте-
су Калдрма, да би се, при том, 
спустио поред дугура- вигледа, 
па лево према данашњем пар-
киралишту Стопића пећине, 
пролазећи изнад њега ободом 
потеса Тркова долина. Оваква 
конфигурација терена и објека-
та (турска калдрма, каравани, 
кириџије, трговина, пећина, ви-
гледи, кањон Приштавице, воде-
нице) иницирала је многе приче 
о закопаном злату и потрази за 
њим, хајдуковању, неприродним 
бићима и многим догађајијма. 

Стрма ливада  
зборно место 

На овом делу трасе видљив је 
остатак калдрме, али овде је веће 
камење култивисано, обрађено и 
сложено. У питању је горња иви-
ца пута, у дужини око три-чети-
ри метра. Одвајајући се од потеса 
Тркова долина калдрма пресеца 
асфалтни пут за Стопића пећи-
ну. На овом месту, испод трасе 
калдрме, до ње је Милун Стопић 
Трко изградио после 1960. годи-
не један привредни објекат за по-
требе свог домаћинства, коме је 
прилазио у почетку управо тра-
сом калдрме. Са тог места кал-
дрма се спушта осојном стра-
ном, кратко и стрмо према реци 
Приштавици, коју пресеца у бли-
зини (са леве стране) воденице 
старог Рада Стакића, изграђене 
крај овог пута 1932. године. На 

трнавској падини према реци је 
још једно место на коме је оста-
так калдрме сачуван до данас. 
Пресецајући Приштавицу траса 
иде узбрдицом, територијом села 
Рожанства, те се на врху брда 
спаја са данашњим асфалтним 
путем за Поповину у близини по-
теса Брданце. 

Крећући се од ове тачке на 
0,25 км изнад калдрме била је 
изграђена и радила кафана Пе-
рише (Станојевог) Стопића (око 
1829. – 1910.), па његовог сина 
Драгомира Стопића (1864.-1911.). 
Исту кафану су пре Стопића др-
жали Мићићи, Паун Мићић који 
се у вези са кафеџијским послом 
помиње у периоду од 1853. до иза 
1875. До 1884. кафану преузимају 
Стопићи, и то Периша, син дос-
ељеника Станоја, и она остаје у 
њиховом власништву најверо-
ватније до Драгомирове (Ста-
нојевог) смрти 1911. Видљива је 
основа кафане димензија 15х8 
метара. Кафана је изгорела у по-

жару које су нехотице „изазвале 
жене које су трлиле кучине”.  Из 
ове тачке калдрма је трасирана 
кроз Лазовиће према Рожањс-
ком пољу. У Лазовићима је испод 
овог пута била једна стрма лива-
да, одређена као зборно место за 
Србе након пропасти Првог срп-
ског устанка. Турци су у редов-
ним размацима позивали све 
мушкарце да дођу на ово место 
и седну за дугачке столове. Тада 
би одредили редослед по коме би 
вршили погубљења одсецањем 
главе, нпр. сваком четвртом, или 
сваком другом, петом. Уколи-
ко би се неко оглушио о наредбу 
уследило би потпуно уништење 
породице и имовине.

Сматра се да је у близини рас-
крснице у којој се данашњи ас-
фалтни пут из Поповине спаја са 
магистралним путем Ужице-Ко-

кин Брод била кафана коју је др-
жао Живојин Радибратовић у 
некаквој сарадњи са Борисавом 
Шаптовићем, после 1884. годи-
не. У овој години је на истој лока-
цији и општинска администра-
тивна зграда са управом и судом. 
Ову велику дрвену зграду народ 
је звао „Општина”, а локалитет и 
данас зове Мијанчина (од меха-
на – из персијског: друмска крч-
ма). То место било је дуго центар 
села Рожанства. Данашњи цен-
тар се формирао око школе која 
је 1923. године почела са радом.

Даље је пут водио кроз Ро-
жањско поље, шуму Глизу; између 
села Крива Река и Никојевићи; 
преко данашње Никојевићке 
калдрме; одавде је силазила у 
Збојштицу. Сматра се да је топо-
ним Збојштица сложеница наста-
ла спајањем речи збор и штица, 
односно да је ово некад било мо-
билизацијско-зборно место или 
нека врста војног полигона. Па је 
народ са околних врхова посма-

трао постројене војне формације 
са копљима (штицама) окрену-
тим у вис и прозвао место „Збор 
штица”, што је временом моди-
фиковано у Збојштица. Према 
другим мишењима, име села на-
стало је модификацијом топо-
нима Зборишница. Из ове тачке 
калдрма одступа од данашње тра-
се пута, идући углавном са леве 
стране потесом „Изнад Рида”, па 
се од Велике букве спушта испод 
Шанца, Липовца, Раонића и кроз 
Орловац силази у Ужице. Овај по-
датак је важан због усменог пре-
дања да су се Стопићи, досељени-
ци из Бабина, најпре настанили у 
брду Орловцу, односно данашњој 
Ужичкој падини, али су се, будући 
близу Турака (и потенцијалне ос-
вете), вратили калдрмом одакле 
су и дошли, према златиборским 
шумама, и настанили у Рожан-

ству, опет поред Калдрме. Па се 
одатле нова покољења у близину 
касније раселила. Да напоменемо 
да се на потесу „Изнад Рида” уоча-
вају остаци калдрме.

Мапе из турских архива
До података у овом делу рада 

дошли смо анализом расположи-
вих записа и мапа, укрштених са 
оним што су моји стари казива-
ли и са непосредним увиђањем 
на терену, како и по казивању 
Душана Обрадовића из Трнаве; 
Добривоја Дедовића, Миломира 
Илића, Радомира Пула Стопића, 
Предрага (Љубишиног) Стопића, 
Илије Стопића, Мијаила Тола 
Стопића, Станоја Стопића, Дра-
гомира Стопића и Данила Јолића 
из Збојштице. Ови и други саго-
ворници казују да народ мисли 
да је око овог пута укопано силно 
злато; да се понекад поред пута 
види ватра што означава где је 
злато; да се повремено (као што 
је то било 2015. године) крај овог 
пута на потесу Понор могу виде-
ти луксузни аутомобили ново-
пазарских таблица, затамњених 
стакала, што мештани доводе у 
везу са иницијативама из Тур-
ске где се у тамошњим архивима 
проналазе старе мапе места где 
су Турци, трговци или порезни-
ци, на брзину закопали злато по-
крај калдрме, бежећи од потера 
и изненадних напада разбојни-
ка и хајдука. Понекад су новине 
писале о ископаним ћуповима, о 
људима који су„сметнули са ума” 
јер су се суочили са страшним 
неприродним бићима тражећи 
злато у пећинским дугурама. 

Многе податке за потребе 
дела рада о„Општини”, кафанама 
и калдрми казивали су ми Ми-
лован Ристовић, Рожањац који 
живи и ради у Чајетини, и Бо-
рисав Ристановић Боре, који да-
нас са женом Мицом (родом из 
Трнаве) држи кафану у центру 
Рожанства. Борисав има и акти-
ван истраживачки однос и инте-
ресовање, па нам је у јесен 2017. 
године у својој кафани у више 
наврата говорио и о кафани„из-
над Приштавице која је мало од-
макнута од трасе турске калдр-
ме”, али је на траси старог колског 
пута, односно бановског пута дру-
гог реда, а коју је саградио и др-
жао Борисав Шаптовић који се у 
Рожанство доселио из Високе.

Мр Радоје Стопић 
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К о ми чар Не ша Бри џис 
(Не над Да ни ло вић) по 
пр ви пут је 16. ју ла био 

у при ли ци да на сме је зла ти-
бор ску пу бли ку на Кра ље вом 
тр гу. Од свог пр вог stand up на-
сту па пре де се так го ди на, ка да 
је си лом при ли ка узео ми кро-
фон у јед ном бе о град ском ло-
ка лу због от ка за бен да ко ји је 
те ве че ри тре бао да на сту пи, па 
до да нас Не ша Бри џис за бе ле-
жио је бли зу две хи ља де пред-
ста ва. По знат је по то ме што не 
при пре ма сво је на сту пе пре ма 
ша бло ну, а сма тра да stand up, 
као на чин пред ста вља ња ша-
љи вих са др жа ја, мо же да бу де 
ве о ма не за хва лан.

-Ме не је нај ви ше гле да ло 
две хи ља де љу ди у Ба ња лу ци. 
Сви гле да ју у те бе и сви оче ку-
ју не што од те бе. Сам од го ва-
раш за свој текст, сам га ре жи-
раш, ин тер пре ти раш... Не ма ту 
пред ра су да, ни ти “дла ке на је-

зи ку”.. Ни је ла ко да нас на сме-
ја ти чо ве ка, ја ето имам дар од 
Бо га, љу ди се про на ла зе у мо-
јим при ча ма и то ми је по себ-
но дра го. 

По ја вљи ва ње у шоу про гра-
му „Тво је ли це зву чи по зна-

то“ по слу жи ло му је као сво-
је вр сна од скоч на да ска, та ко 
да је чи та ва Ср би ја са зна ла за 
ње га. Бри џис сма тра да се ху-
мор раз ли ку је од јед ног до дру-
гог ге о граф ског под руч ја, та ко 
да ни ка да ни је имао же љу да 

по ку ша да се про би је на ан-
гло-сак сон ском тр жи шту, сма-
тра ју ћи да због раз ли ка у мен-
та ли те ту не би био схва ћен на 
пра ви на чин. Од идо ла у овом 
по слу ис ти че ко ле гу Ср ђа на 
Дин чи ћа. З. В.

Пловидба 
„Морем 

без 
обала” уз 
Ван Гог 

После неколико година бео-
градски рок састав „Ван Гог” 

поново је наступио пред злати-
борском публиком. Током скоро 
два сата свирке група је направи-
ла својеврсни пресек тридесеттро-
годишње каријере, а занимљиво 
је истаћи да је наступ на Краље-
вом тргу отворен и завршен пес-
мама са новог албума „Море без 
обала” који је објављен на Светски 
дан радија 13. фебруара. 

Група је направила занимљи-
ву комбинацију енергичних пе-
сама („Киселина”, „Пулс”) и оних 
лаганијих и емотивнијих („Опа-
сан плес”, „Брод од папира”) уз не-

изоставне хитове којима су деве-
десетих крчили себи пут на сцени 
(„Неко те има”, „Мама”), као и пес-
ме којима су у 21. веку потврди-
ли статус регионалне рок атрак-
ције („Коло”, „Танка нит”, „Анђеле, 
мој брате”). Чланови бенда су на 
бину изашли изводећи „Више те 
не волим к’о пре”, носећи украс-
не перике, које су подсећале на 
диско еру, а помало и на изглед 
глам рок бендова из Лос Анђе-
леса из осамдесетих.  Фронтмен 
бенда Звонимир Ђукић на самом 
почетку концерта честитао је Но-
ваку Ђоковићу освајање пехара 
на Вимблдону, с обзиром да се 

маратонско финале овог турнира 
завршило непосредно пред изла-
зак бенда на бину.

-Одавно нисмо били на Злати-
бору поводом свирке, мада чес-
то долазимо приватно, како лети 
тако и зими... Градови се нижу 
на новој турнеји, све је као неки 
поновни састанак после дугог 
низа година. Нове песме се допа-
дају млађој публици, а старији су 
одушевљени, као да су доживели 
нову младост, судећи по томе како 
скачу са младићима и девојкама 
из првих редова. Биће ово јако за-
нимљива турнеја, која ће сигур-
но трајати пет година, а када се 

све заврши чућемо и суд публи-
ке –  каже Звонимир Ђукић Ђуле. 

Неке нумере изведене су у 
нешто другачијем аранжману од 
уобичајеног, виђено је и свирање 
гитаре зубима у стилу Џимија Хен-
дрикса, а туристкиње из Кине су 
се у једном тренутку придружиле 
бенду на бини, дочекане кратким 
гитарским подсећањем на нуме-
ру „China girl“ Дејвида Боувија. Са 
бине су се публици обратили и ту-
риста из Кеније, фудбалери „Рад-
ничког” из Крагујевца, мала Тара 
добила је од Ђулета својеврсни „ор-
ден љубави“, а један од најмлађих 
бубњара у Србији Петар неколи-
ко минута је свирао са чланови-
ма групе.

Уз иницирање неких но-
вих познанстава, поготово међу 
најмлађим посетиоцима концер-
та, Ђуле је у више наврата пору-
чио да људи треба да окрену леђа 
неумесним садржајима којима их 
медији свакодневно затрпавају и 
да се труде да се што мање нер-
вирају због онога што виде на ма-
лим екранима.  З. В.

Не ша Бри џис на сме јао пу бли ку 
на Кра ље вом тр гу
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Н а пр вим Ме ђу на род-
ним су сре ти ма ама тер-
ских по зо ри шта „Та ков-

ске цве ти“ ко ји су се одр жа ва ли 
од 8. до 14. ју ла у Гор њем Ми ла-
нов цу, так ми чи ло се 16 по зо ри-
шта из Ср би је и БиХ. Ме ђу њи ма, 
уче шће је узе ла ама тер ска гру па 
До ма кул ту ре из Ча је ти не. 

Пред ста ву „Зла же на“ ча је-
тин ске ама тер ске гру пе је, по-
ред  ча је тин ске пу бли ке, има ла 
при ли ку да по гле да ових да на 
и пу бли ка, али и жи ри ми ла но-
вач ког по зо ри шта. И та мо, као и 
на до ма ћем те ре ну, ср ца пу бли-
ке осво јио је глу мом и ре жи јом 
овај ко мад у ко ме игра ју: Ми ре-
ла Мар ја но вић, Јан ко Ра ди шић, 
Је ла Па вло вић, Жар ко Бо жа нић, 
Та ма ра Де спић и Вук Здрав ко-
вић. Ра ђе на пре ма Сте ри ји ном 
тек сту, у ре жи ји умет нич ког ру-
ко во ди о ца Би ља не Здрав ко вић, 
ова ко ме ди ја из вр ши ла је сво-

ју ми си ју и у ужој кон ку рен ци-
ји пет ама тер ских по зо ри шта 
осво јив ши две на гра де жи ри ја 
пу бли ке:

Спе ци јал на по хва ла „Та ков ске 
цве ти” – Ми ре ли Мар ја но вић за 
уло гу Сул та не у пред ста ви „Зла 

же на“ Јо ва на Сте ри је По по ви ћа: 
„Она је Сте ри јин ко мич ни лик 
оства ри ла ду хо ви то, екс пре сив-
но, пла стич но и са из у зет ном 
сцен ском сна ла жљи во шћу“ , 
пи ше у обра зло же њу жи ри ја. 
На гра ду: Нај бо ља мла да глу-

ми ца – Та ма ра Де спић за уло гу 
Пер си де у пред ста ви „Зла же на“: 
„Та ма ра је по ка за ла да је да ро-
ви та глу ми ца са мла да лач ком 
спон та но шћу и до брим по тен-
ци ја лом, због че га ве ру је мо да 
су пред њом зна чај не уло ге“, 
ла ска ве су по хва ле мла дој Ча-
је тин ки.

Ина че, нај бо ља пред ста ва на 
пр вим Ме ђу на род ним су сре-
ти ма ама тер ских по зо ри шта је 
„Ка ро ли на Ној бер” по зо ри шта из 
Ко стол ца, чи ји су ак те ри до би-
ли на гра де за нај бо љег глум ца 
– Ва лен ти но Оља ча за уло гу Јо ха-
на Ној бе ра – и нај бо љу глу ми цу 
– На та ша Ро квић за уло гу Ка ро-
ли не Ној бер. 

У жи ри ју пр вих Ме ђу на род-
них су сре та ама тер ских по зо-
ри шта „Та ков ске цве ти“ би ли су: 
Љи ља на Дра гу ти но вић, Ши ља 
То до ро вић и Рај ко Ву ки ће вић.

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

На гра де за ча је тин ску пред ста ву 
на по зо ри шним су сре ти ма

Библиотека „Љубиша Р. Ђенић”  из 
Чајетина саопштила је да је на 

конкурсу за афористичара године, у 
оквиру манифестације «Летњи улич-
ни ерски кабаре”, већ традиционално 
учествовао велики број квалитетних 
афористичара из земље и региона. 
Жири у саставу: др Слободан Симић, 
афористичар (председник комисије), 
Нешко М. Илић, афористичар, Зоран 
Богдановић, афористичар, и Љиљана 
Ракић, библиотекар, имао је тежак за-
датак, на који је уз максимално анга-
жовање и сву стручност одговорио. Ове 
године одлука је била следећа: 

– Прву награду, петодневни боравак 
за две особе у апартманима Туристич-
ке организације Златибор, освојио је 
Милан Куриџа из Приједора. 

– Другу награду, продужени ви-
кенд за две особе у конацима Музеја 
на отвореном „Старо село” Сирогојно, 
освојио је  Љубисав Грујић из Пожа-
ревца. 

– Трећа награда, викенд за две 
особе у Студентском одмаралишту 
„Ратко Митровић”, припала је Зора-
ну Т. Поповићу из Панчева.

Због изузетно јаке конкуренције 
која је ове године била заступље-
на, четворочлани жири одлучио је 
да поред прва три награђена, још 
три афористичара добију захвални-
це, као знак да су били веома висо-
ко позционирани на листи жирија. 
Захвалнице ће бити достављене сле-
дећим афористичарима: 

– Бојану Љубеновићу 
– Нинусу Несторовићу 
– Зорану Ђуровићу Ђуркету
Награде ће бити уручене првог 

дана манифестације «Летњи улични 
ерски кабаре» у Чајетини, 3. августа 
2019. године. У случају да награђени 
афористичари не буду у могућности 
да присуствују додели награда, вау-
чер ће им накнадно бити послат на 
кућну адресу. Б.Ч.

Милану Куриџи прва награда на конкурсу 
за афористичара године
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Кра гу је вац по бед ник  
„City ga mes” ку па на Зла ти бо ру

ФК „Ча је ти на” успе шно је ре а ли зо вао сед мо днев ни 
камп у соп стве ној ре жи ји, на ко јем је бо ра ви ло око 60 
по ла зни ка њи хо ве шко ле фуд ба ла. Мла ди фуд ба ле ри 
су на пла ни ни на до мак Са ра је ва од ра ди ли све пре ма 
пла ни на ром про гра му, из у зев пред ви ђе не во жње жи ча-
ром ко ја у овом пе ри о ду го ди не ра ди ма њим ка па ци те-
том. Пре по днев не тре нин ге одр жа ва ли су на Ја хо ри ни, 
док су по по днев не има ли на Па ла ма, где су од и гра ли и 
при ја тељ ске утак ми це са еки па ма ФК „Ро ма ни ја” и ФК 
„Олимп”.

–Мо гу ре ћи да су де ца ве о ма за до вољ на, а и ми тре-
не ри. Нај ва жни је нам је да је све про те кло без про бле ма, 
ни је ма ла ствар во ди ти ово ли ки број де це у дру гу др жа-
ву… Тру ди ли смо се да де ца има ју што ма ње сло бод ног 

вре ме на, а су де ћи пре ма њи хо вим ути сци ма, до бро смо 
ура ди ли. Из у зев фуд ба ла, ор га ни зо ва ли смо по се ту Са-
ра је ву, као и осва ја ње вр ха Огор је ли ца на Ја хо ри ни, ви-
си не ско ро 2.000 ме та ра. Ко ри сти ли смо хо тел ски ба-
зен, а не пла ни ра но смо ор га ни зо ва ли и ин тер ну ли гу у 
сто ном фуд ба лу, са сим бо лич ним на гра да ма. То нам је 
у од ре ђе ном тре нут ку ма ло за ком пли ко ва ло си ту а ци ју, 
по што се так ми че ње то ли ко за хук та ло да су де ца ско ро 
па же ле ла да због то га ма ло и за по ста ве фуд бал ске ак-
тив но сти – ка же, де ли мич но кроз ша лу, тре нер Оли вер 
Ла за ре вић до да ју ћи да је за осмо ри цу де ча ка камп био 
бес пла тан, тј. да је сред ства за њи хов од ла зак на Ја хо ри-
ну обез бе дио клуб, уз по др шку не ко ли ци не при ват них 
спон зо ра. З. В.

На 56. МОСИ  
играма Чајетина 

без одличја
На 56. Међу-

општинским омла-
динским спортским 
играма (МОСИ) пред-
ставници Чајетине 
нису освојили нијед-
ну медаљу, а најбољи учинак имала је 
општина Соколац, домаћин игара.

За разлику од прошлих МОСИ игара у 
Прибоју када су освојене две медаље и 
12. место у генералном пласману, Чаје-
тина на 56. играма у Сокоцу није дошла 
до одличја. Најслабији пласман оства-
рили су ослабљени кошаркаши који су 
изгубили свих пет утакмица и заузели 
12. место. Одбојкашице су победиле у 
четири од пет мечева, али их је пораз 
у групи од Ивањице коштао борбе за 
медаље па су заузеле пето место, као и 
представнице у одбојци на песку које су 
имале три победе и два пораза. Мушка 
екипа у планинарству заузела је осмо 
место, а женска седмо.

Екипа у малом фудбалу дошла је до 
најбољег пласмана од када учествује на 
МОСИ играма заузевши седмо место, са 
две победе, два ремија и поразом уз гол 
разлику 24:13. Део тима су чинили игра-
чи новооснованог клуба малог фудбала 
„Златибор“.

„Ми сви момци смо ту из Чајетине, 
добро се познајемо, дуго играмо, да ли 
једни против других или заједно на тур-
нирима или на великом фудбалу. Од 
пресудног значаја је било то другарство 
наше. Остаје жал што нисмо били први у 
тој групи, а могли смо. Мало је фалило, и 
због система такмичења, пошто пролази 
један из групе. Али супер је било, мислим 
да смо сви задовољни, и резултат је не-
где на последњем месту код нас. Битно је 
дружење и упознавање са људима из дру-
гих општина“, каже Марко Костадиновић, 
најбољи стрелац екипе у малом фудбалу 
и представник Спортског савеза Чајетина.  

Победник 56. игара у генералном 
пласману је општина домаћин Соколац, 
одакле су и најбољи појединци Мла-
дена Петрушић и Стефан Ћуковић. За 
најкомплетнију екипу на играма прог-
лашен је Прибој, а трофеј за фер плеј 
припао је Горажду. Занимљиво да је у 
Сокоцу до првог злата на МОСИ дошла 
прослављена Оливера Јевтић у трци на 
3.000 м, и то 29 година од њеног првог 
учешћа на играма. Наредне МОСИ одр-
жаће се у Новој Вароши на лето 2020., 
а Ужице је промовисало кандидатуру за 
домаћинство 2021. З. В.

Успе шан камп ФК „Ча је ти на”  
на Ја хо ри ни 

Еки па Кра гу јев ца нај у спе шни ји је 
тим ме ђу на род ног „City ga mes” ку-
па, одр жа ног на ба зе ну зла ти бор-
ског „Хо те ла Олимп“. Овом при-
ред бом обе ле же но је де сет го ди на 
по сто ја ња „City ga mes”. Так ми че ње 
је оку пи ло три еки пе из Ср би је (Кра-
гу је вац, Ло зни ца, Су бо ти ца), уз го-
сте из Ско пља и Ма ри бо ра. Кра гу-
јев ча ни су би ли нај у спе шни ји у три 
од укуп но пет ига ра (Ви но, Ле те ћи 
ва тер по ло, Спа са ва ње ту рист ки ње, 
Во шар ка, Ве сло), а за ни мљи во је ис-
та ћи да су у јед ној игри би ли нај бо-
љи и по ред чи ње ни це да су ка жње-
ни са до дат них пет се кун ди.

–Увек во ли мо да до ђе мо на Зла ти-
бор, до ма ћи ни су див ни… Са ма по бе-
да је ма ње бит на, нај ва жни је је дру-

же ње и то да се ни ко ни је по вре дио. 
Мо рам при зна ти да нам је би ло хлад-
но по ред ба зе на, на тре нут ке смо се 
баш смр зли, али иде мо по сле то га у 
то пло, та ко да је све у ре ду – ка же ка-
пи тен Кра гу јев ча на, Мар ко Па вло вић.

Вре ме ни ове го ди не ни је би ло на-
кло ње но так ми ча ри ма. Због ки ше је 
по че так при ред бе по ме рен за по ла 

са та, а иако у то ку са мих ига ра ни је 
би ло па да ви на, по ред ба зе на је би-
ло при лич но хлад но. - Ни смо би ли 
у пу ном са ста ву, али до бро... До шли 
смо пре све га ка ко би смо се за ба ви-
ли. Код нас има мо По хор је, та ко да 
нам хлад но ћа ни је пред ста вља ла не-
ки про блем - ка же Жан Ми на шу лек, 
гост из Ма ри бо ра. З. В.
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На го ди шњој скуп шти ни КК „Зла-
ти бор”, осим те ку ћих пи та ња у 
ве зи са ми ну лом так ми чар ском 

се зо ном, до не то је и не ко ли ко од лу ка 
по во дом пред сто је ћег ју би ле ја, про-
сла ве че ти ри де це ни је по сто ја ња клу-
ба. Још дво ји ца љу ди по не ли су ста тус 
ле ген ди клу ба, обо ји ца чла но ви ак ту-
ел ног струч ног шта ба се ни ор ског ти ма 
– пр ви тре нер Стра јин Не до вић и ње-
гов по моћ ник Иван Тму шић. Та ко ђе, 
на ја вљен је низ ак тив но сти у окви ру 
про сла ве 40 го ди на клу ба, а у ор га ни-
за ци о ни од бор за при пре му ју би ле ја 
име но ва ни су: Ар сен Ђу рић, Ђор ђе 
Алек сан дрић, Мар ко Лу ко вић, Ни ко-
ла Сми ља нић и Ду шко Ми ло је вић. Тим 
по во дом Спорт ски цен тар Ча је ти на ре-
а ли зу је и мо но гра фи ју по све ће ну про-
сла ви че ти ри де це ни је клу ба.

Скуп шти на је усво ји ла фи нан сиј ски 
из ве штај за прет ход ну го ди ну (при хо ди 
24.603.697 ди на ра, рас хо ди 25.572.183 
ди на ра), а том при ли ком ис так ну то је 
да нај ве ћи део сред ста ва клуб до би ја 
од ло кал не са мо у пра ве, док од при ват-
них спон зо ра до ла зи око се дам ми ли о-
на ди на ра. За пред сто је ћу се зо ну пла-
ни ра ни су при хо ди и рас хо ди у из но су 
од око 26 ми ли о на ди на ра.

Усво је ни су и из ве шта ји тре не ра се-
ни ор ског ти ма и мла ђих ка те го ри ја. 
Као мо жда нај ве ћи про блем са ко јим 
се клуб су о ча ва ис так нут је рад са мла-
ђим се лек ци ја ма, тј. чи ње ни ца да је 
клуб услед шко ло ва ња игра ча ју ни ор-
ског уз ра ста де фи ци та ран у тим се лек-
ци ја ма већ го ди на ма. По хва лив ши рад 
свог ко ле ге Не до ви ћа, тре нер ју ни о ра 
Вла дан Ка ло пе ро вић ре као је да Ча је-

ти на, као ма ла сре ди на, тре ба да игра-
че за мла ђе се лек ци је тра жи и из ван 
ло кал них окви ра, док је шеф стру ке пр-
вог ти ма Не до вић пред ло жио ства ра-
ње че тво ро го ди шње стра те ги је раз во ја 
мла ђих ка те го ри ја. Од лу че но је да се 
пр вом ти му при кљу че дво ји ца ју ни о-
ра Па вле Пе ћи нар и Ђор ђе Ло ја ни ца. 
У шко ли ко шар ке тре нут но је 27 чла-
но ва, а у клу бу се на да ју да би по ве ћа-

њу бро ја по ла зни ка мо гла до при не ти 
чи ње ни ца да ће „Зла ти бор” од је се ни 
по но во игра ти у Ча је ти ни, у ре но ви ра-
ној дво ра ни Спорт ског цен тра Ча је ти на.

Су ми ра ју ћи прет ход ну се зо ну спорт-
ски ди рек тор Ра до мир Ра ко вић из ра-
зио је за до вољ ство ти ме што је био део 
ти ма, до да ју ћи да је осмо ме сто у Ср-
би ји успех до ко га се до шло те же не го 
про шле го ди не. Клуб се пред сам по-
че так се зо не су о чио са упра жње ним 
ме стом плеј меј ке ра, а то ком се зо не 
по је ди ни чла но ви Управ ног од бо ра 
пред ла га ли су и сме ну та да шњег тре-
не ра Ва ње Гу ше. Та ко ђе, клуб се у пар 
на вра та су о чио са по ма ло па ра док-
сал ном си ту а ци јом да су не ке го сту ју-
ће еки пе, ко је су но ћи ле у дво ра ни СТЦ 
„Зла ти бор”, у тој ха ли има ле ви ше тре-
нин га пред утак ми цу од ча је тин ског ти-
ма. Сто га сви у клу бу жељ но иш че ку ју 
по вра так у ча је тин ску дво ра ну, за ко-
ју се про це њу је да би мо гла би ти ме ђу 
нај леп ши ма у Ср би ји.

Ис так ну то је да ће за на ред ну се зо-
ну улаз на све ме че ве би ти бес пла тан, 
осим на су сре те са еки па ма „Сло бо де”, 
„Бор ца” и „Но вог Па за ра”, а и то је пре 
све га из ор га ни за ци о них, а не фи нан сиј-
ских раз ло га. З. В.

Стра јин Не до вић и Иван Тму шић  
ле ген де КК „Зла ти бор”
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Полако се креће са формирањем екипе КК „Златибор” за трећу сезону у Кошаркашкој лиги Ср-
бије. Клуб је званично објавио на својој фејсбук страници да су Светозар Поповић и Милош Марко-
вић задужили дрес чајетинског клуба.

Светозар Поповић (33) је већ наступао за „Златибор”, релативно скоро, тј. у дебитантској сезони 
у најјачем рангу. Остао је упамћен као једини играч у историји клуба који је остварио (забележени) 
трипл-дабл учинак. Ужичанин Милош Марковић (35) је на почетку каријере био члан „Партизана”, 
потом је играо широм Европе, а у Чајетину стиже из босанског шампионата. З.В.

Светозар Поповић

Стра јин Не до вић

Милош Марковић

Иван Тму шић

На го ди шњој скуп шти ни клу ба пла сман на осмо  
ме сто у Ср би ји оце њен као успех до ко га се  

те же до шло не го про шле го ди не

Поповић и Марковић појачали  
КК „Златибор”
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Фуд ба ле ри „Зла ти бо ра’’ при-
пре ма ју се за по че так но ве 
се зо не у Пр вој ли ги Ср би-

је са про ме ње ном еки пом. Тре нер 
Пре драг Ри ста но вић са са рад ни ци-
ма ра ди на до во ђе њу но вих игра ча 
и уигра ва њу ти ма, не ки су већ пот-
пи са ли уго во ре, а бо ра вак број них 
еки па на Зла ти бо ру то ком при пре-
ма ко ри сти се за при ја тељ ске ме че-
ве до по чет ка пр вен ства 3. ав гу ста.

Еки па Пре дра га Ри ста но ви ћа је у 
ве ли кој ме ри про ме ње на, и ве ћи на 
но си ла ца из про шле се зо не је оти-
шла. У клу бу су ме ђу ста ро се де о ци-

ма оста ли Ра де Гли шо вић, Сте фан 
То до ро вић, Ми лош Чу пић. Као по-
врат ник је на по зај ми цу из „Ја во-
ра’’ сти гао што пер Не ма ња Ан ђел-
ко вић, ко ји је зи мус оти шао по сле 
ве о ма успе шне по лу се зо не.

„Сва ке при пре ме су те шке, са ме 
по се би. Фа ли још пар игра ча да се 
фор ми ра еки па да си гур но бу де мо 
при вр ху та бе ле. Еки па је ма ло сла-
би ја у од но су на про шлу пр ву по лу-
се зо ну, та да смо би ли при вр ху та-
бе ле и овом при ли ком по здра вљам 
све мом ке ко ји су ту би ли, од Див ца, 
Ви ди ћа, Ћи ро ви ћа, Ву ји ћа, Ра ду ло-
ви ћа и да их не на бра јам све. Њи ма 

же лим све нај бо ље у ка ри је ри, а ми 
ће мо на ста ви ти да се бо ри мо ов де 
да бу де мо при вр ху та бе ле“, сма тра 
Ан ђел ко вић. 

На при ја тељ ским ме че ви ма је на-
сту па ла ве ћи на но вај ли ја укљу чу ју-
ћи Пе тра Јо ва но ви ћа, ко ји је био 
ка пи тен, Ни ко лу Не дељ ко ви ћа, по-
врат ни ка Зла ти бор ца Ми ла на Је зди-
ми ро ви ћа, као и но вај ли је из Ја па на 
и Ру са ко ји је по сти гао из јед на чу ју-
ћи по го дак про тив „Бу дућ но сти’’. Ти-
му је при кљу че но и не ко ли ко омла-
ди на ца, а због по вре де не ке ме че ве 
је про пу стио на па дач Ђо кић. До по-
чет ка пр вен ства не ће би ти де фи ни-

тив но по зна то ко ји фуд ба ле ри ће 
чи ни ти са став „Зла ти бо ра’’.

Јед но од нај и ску сни јих по ја ча ња 
је де сни бек Пе тар Јо ва но вић, до ско-
ра шњи члан лу чан ске „Мла до сти’’, 
са ис ку ством игра ња у „Чу ка рич-
ком’’, „Ра ду’’, „Во ждов цу’’, „Рад нич-
ком’’, „Сло бо ди’’ и не ко ли ци ни клу-
бо ва у Ру му ни ји.

„Ја сам про фе си о на лац, ни је ми 
пр ви пут да играм ову ли гу, играо 
сам и пре пет го ди на. Овај по сао 
схва там про фе си о нал но, да ли иг-
рао Пр ву, Дру гу или не ку европ-
ску ли гу. Чо век тре ба да се по на ша 
про фе си о нал но у оно ме што ра ди. 

Знам ше фа струч ног шта ба већ 15 
го ди на, мал те не сам код ње га и по-
чео. Ду го се ни смо сре ли, ви де ће-
мо да ли код ње га и за вр ша вам ка-
ри је ру. По зна јем Зла ти бор до бро и 
до ста љу ди око клу ба“, ка же Јо ва-
но вић. 

У пр вим при ја тељ ским утак ми-
ца ма са су пер ли га ши ма ча је тин ски 
тим је од и грао не ре ше но са „Ра дом’’ 
(1:1) а из гу био од „Ма чве’’ (0:2), 
„Спар та ка’’ (0:1) и „Рад ни ка’’ (3:4). 
По бе ду на „Швај ца ри ји’’ оства ри ла 
је и еки па „Ме тал ца’’ ре зул та том 2:1, 
док је са цр но гор ским пр во ли га шем 

„Пе тров цем’’ ре зул тат био не ре шен 
1:1, као и про тив ва љев ске „Бу дућ-
но сти’’. Пр ву по бе ду оства ри ли су 
про тив ла за ре вач ке „Ко лу ба ре’’ на 
„Швај ца ри ји’’ са 1:0, а ре ми су оства-
ри ли и про тив „Искре’’ из Да ни лов-
гра да (1:1).

Так ми че ње у Пр вој ли ги Ср би-
је по чи ње 3. ав гу ста, а сво ју дру гу 
се зо ну у овом ран гу „Зла ти бор’’ ће 
отво ри ти код ку ће про тив но вај ли је 
у ли ги „Гра фи ча ра’’(ко ји је Зве зди на 
фи ли ја ла), а по том ће ри ва ли би ти 
„Бо рац’’, „Зе мун’’, „Рад нич ки’’ из Пи-
ро та, „Ка бел’’, „Ди на мо’’ из Вра ња…

З. В.

ФК „Зла ти бор’’ с но вим са ста вом 
кре ће у бор бу за врх та бе ле

Пр вен ство Пр ве ли ге Ср би је по чи ње 3. ав гу ста, на отва ра њу еки па до че ку је бе о град ски „Гра фи чар’’   

Тре нер Пре драг Ри ста но вић


