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УНИШТЕНИ НА СТАЈАНКАМА

У априлском рату 1941. године бомбардери „Дорнијер DO-17“ које је производила краље-
вачка Фабрика авиона, углавном су уништени и попаљени на аеродромским стајанкама. 

Давног новембра 1939. године радници ове најмодерније фабрике авиона на Балкану су 
испоручили први у серији лаких бомбардера „Дорнијер DO-17“ и предали га Ратном ваздухо-
пловству. На употребу је тај авион изграђен у Краљеву предат свечано и лепо. Ускоро за њим 
стизали су и други, по један на сваких десет дана. Испоручивани су Југословенском краљевс-
ком ваздухопловству које је формирало две бомбардерске групе од по три ескадриле стацио-
ниране на аеродромима Петровац поред Скопља у Милошево крај Приштине.

Рат се приближавао. Фабрика у Краљеву је убрзано радила. Испоручила је 40 бомбардера. 
Онда је освануо 6. април 1941. године. У рану зору су долетели немачки бомбардери и на 
скопском аеродрому уништили 14 „Дорнијера“ који су били поређани на стајанкама. Нападе 
су поновили још три пута, и тог дана је Трећи пук изгубио 41 авион, и практично био избачен 
из строја. И други авиони су уништени и попаљени на земљи, да практично не би пали не-
пријатељу у руке. Неколико је успело да прелети у Грчку, а један од малобројних „Дорнијера“ 
произведених у Краљеву стигао је до Каира. Носио је број 3363, па је у току рата летео за бри-
танско ратно ваздухопловство под ознаком АХ706.

Брз, леп и убојит  „Дорнијер DO-17“ име је добио по свом конструктору Клаудиусу Дор-
нијеру из немачке фабрике авиона крај Фридрихсхафена. Служио је за дневна и ноћна бом-
бардовања и извиђања. Имао је два снажна мотора од по 850 коњских снага и могао је да по-
несе по 1.200 килограма бомби. Летео је брзином од 440 км на час и достизао висину од 9000 
метара. Посаду овог крилатог лепотана сачињавали су пилот, извиђач и радиотелеграфиста 
– стрелац.

Укратко, био је то врло савремен авион и захтевао је високу технологију производње за оно 
време, као и велико мајсторство радника. А тада је краљевачка фабрика имала и једно и друго, 
доказавши се вишегодишњом производњом борбених авиона „Бреге“.
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КУЛТНА ЛИПА

Када је на Тргу српских ратника изграђен хотел „Турист“, испред њега је засађена липа, 
која је са осталим липама на тргу красила центар Краљева, а седење и приче под њом врло 
брзо су постали „институција“ и важна карика чаршијског мишљења

Током времена, ова липа је формирала лепу и широку крошњу. Испод липе вредни угости-
тељи из хотела нпаравили сз летну башту са око 30 столова. У јуну, кад липе цветају, ширио с 
еопојни мирис липовог цвета, а хотелски оркестар је забављао госте у башти. Било је пријатно 
да се у башти испред новог хотела проводе летње вечери.

У лето, преко дана и увече, испод липе се окупљало доста гостију, боема, локалних глу-
маца, сликара, новинара, студената, пензионера. Уз хладно пиво Краљевчани су под липом 
претресали тазе чаршијске догађаје. Многи пријатељи и познаници су се редовно, сваког дана 
у одређено време, налазили испод липе.

Ту су заказивани састанци и сусрети. Поред липе је била главна чаршијска променада, 
пролазиле су госпође и девојке за којима су се многи, који су седели испод липе, окретали и 
уздисали. Ако је неко хтео да сазна новости или чаршијски трач, онда је долазио испод липе 
и уз кафу и пиће од пријатеља и познаника, у изворном или обрађеном облику могао да чује 
„важне ствари“.

Краљевачка липа била је позната и по томе што се испод ње причало о политици. Посеб-
но су били интересантни разговори о кадровсским комбинацијама у чаршији, ко ће на коју 
функцију и у коју фотељу да се смест, ко је склизнуо са функције и тако редом су се водили 
разговори у групицама за столовима до фајронта.

Тако је липа и оно што се испод ње причало постала важан важан фактор у оцени многих 
збивања у чаршији. Често се могло чути и на неким званичним форумима у граду „како се „то 
и то“ прича испод липе“. Појединци су зазирали од ових прича испод липе, па су брзо настоја-
ли да на одређенеом форуму званично демантују „причу испод липе“.

Реч „испод липе“ постала је чест израз и за оне који неки трач нису могли другачије да по-
рекну, па су се неуверљиво бранили речима „то је прича испод липе“. Тако је краљевачка липа 
постала институција, важна карика чаршијског мишљења. Тако је и Миле глумац тврдио да је 
за  њега липа институција. Липи и ја на овај начин одајем признање и желим да се не забораве 
како она, тако и сви они који су под њом уживали или ће тек уживати. Ову своју улогу краље-
вачка липа и данас има, а верујем да ће је имати и убудуће.

              Милан Матијевић, Из књиге „Краљевачке кафане“.



4

ЂОРЂЕ РАДИЋ

Један је од многих који није рођен у Краљеву, али је 
својим радом оставио дубоки траг у нашем граду. Ђорђе 
Радић се истицао племенитошћу и међу Краљевчани-
ма уживао је  велики углед. Био је председник општине 
и редован члан Српског ученог друштва, као и почасни 
члан Краљевске српске академије. Носилац је 14 срп-
ских и страних ордена.

Иначе, рођен је 1839. године у  Великом  Бечкереку 
где  је  завршио основну школу. Пољопривредни фа-
култет завршио је у Колчавки код Прага, где је    дипло-
мирао 1859. године. После осам година је  докторирао 

у Бечу и  тако  постао  први  доктор агрономије у Србији
Исте  године  кнез Михаило  Обреновић затражио је од Ђорђа    Радића    нацрт    за    поди-

зање    прве пољопривредне (земљоделске)  школе  у  Србији и  послао  га  на  стручно  усаврша-
вање у Француску. Знање које је стекао школовањем, као и практична знања стечена обилас-
цима и проучавањем пољопривредних достигнућа већине европских земаља (од 1862–1869. 
обишао је Аустрију, Чешку, Француску, Немачку, Италију, Швајцарску, Холандију и Белгију) 
стављено је у функцију просвећивања и напретка српског сељака. Ђорђе   Радић   био   је   један   
од   оснивача  Друштва   за   пољску привреду (Српско   пољопривредно   друштво). У Пожаре-
вцу је 1872. године основао  Земљоделско – шумарску школу. Напустио је место секретара у 
Друштву за пољску привреду, јер је постављен за професора те школе. 

Када је 1882. године основано Министарство за Народну привреду, због недостатка кадрова 
укида се Земљоделско-шумарска школа у Пожаревцу, а њени професори постављају се за чинов-
нике Министарства. Исте  године  донет  је  Закон о  нижим  пољопривредним школама и  прва  
таква  школа  основана  је  29.  јуна  1882. године у Краљеву, а Ђорђе  Радић  постављен  је  за  
управника  и  професора  те школе која  је за  веома  кратко  време постала репрезентативна  и  
стекла велики  углед. У  њој  су радили најспособнији  пољопривредни  кадрови тадашње Србије 
и из ње излазе први   пољопривредни стручњаци. Колектив је уз наставне обавезе морао да  сав-
лада тешкоће   око оснивања  школе  и  њене  економије,  а  сам  др  Радић је  био  веома истрајан 
у тој борби. На  том  положају  остао  је до 1888. године  када одлази  у  пензију. 

Умро је у Краљеву 11. октобра 1922. године у 84. години. Сахрањен је на старом краљевач-
ком гробљу до хумке свог сина Звездана, а где је њихов гроб то се данас не зна. Гробно место 
представници школе обишли су последњи пут 1983. године, али га касније више није било. 

Пољопривредно-хемијска школа у Краљеву од 1990. године носи његово име – Др Ђорђе 
Радић.
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МЕСТО КАФАНЕ ШКОЛУ

У првом краљевачком недељнику „Краљевски гласник“ који је почео да излази 14.09.1933. 
године, у броју 6 од 19. октобра исте године, у рубрици “Наше село“ освануо је овај наслов 
испод којег је написано следеће:

На периферији нашег среза а на бановинском путу Краљево – Мрчајевци налази се село 
Тавник, које спада у доста сиромашна села. Сељани увиђају неопходну потребу за подизање 
једне основне школе. Због финансијске немогућности решили су, и од некадашње кафане у 
којој се сејао разврат и неморал створили су школу, коју сада похађа 150 ученика-ца. Нова 
општинска и школска управа, најбоља су гаранција да се створе моралне и материјалне мо-
гућности ради подизања нове планске школе.

У истој рубрици испод наслова „Напредно село“ спомиње се другачији пример из села Об-
рве, а у тексту пише следеће:

На десној моравској обали Краљево – Чачак у врло дивној и непрегледној равници налази 
се веома напредно и богато село Обрва. Сељани су врло бистри, активни и предузимљиви 
људи. У доба ове страшне и незапамћене привредне кризе, насупрот свима препрекама агил-
ни сељани донели су једногласну одлуку да подигну у селу нову планску школу. Школа је већ 
сазидана и ускоро ће се покрити, али за довршење потребна су још велика материјална сред-
ства. Иницијативу за ову корисну замисао дали су господа: Драгиша Цогољевић учитељ, Ми-
лан Ерић, Радојко Јовандерић, Радисав Николић и др. од којих је Милан Ерић дао бесплатно 
плац за школу у величини око хектара приплодне земље.

Испод наслова „Пример за похвалу“ у истом броју „Краљевског гласника“, између осталог  
написано је следеће:

Поред многобројних грађана који служе на част Рибници и околини, нарочито се истиче 
фамилија Савић, међу којима нарочито се одликује г. Момир Савић, индустријалац.  Г. Савић 
је човек необичног карактера, по свом темпераменту веома блага душа, који је највише дао 
на добротворне сврхе, од којих се истиче: подигао је спомен палим борцима из села Рибнице 
у вредности око 80.000 динара; поклонио је општинску зграду и довољан простор земљишта 
у вредности око 100.000 динара; највише припомогао за куповину школе, која га кошта око 
20.000 динара.

Г. Савић је сада претседник и општине, који је изабран последњих избора апсолутном 
већином. 

SIDZA.RS | FaceBook Grupa SIDZA
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У центру Краљева, на углу Трга Српских ратника и улице Милана Топлице налази се импо-
зантна зграда хотела Париз, сазиданог у 19 веку. Зграду су започели да зидају краљевачки трго-
вци, браћа Кнежевићи, Никола и Божидар. У току градње новац је уложио и Мијат Радовановић, 
трговац дрветом. Зграда је завршена око 1881. године. Када је основана банка Прва краљевска 
акцинарска штедионица 1885. године ортаци су заложили зграду као свој оснивачки улог. Од 
тада је Париз постао власништво банке, па је Краљевска акционарска штедионица на својим 
акцијама у десном углу као свој симбол поставила слику хотела Париз.

Штедионица је хотел издавала у аренду краљевачким кафеџијама. Предност у закупу хотела 
имали су акционари штедионице. Памти се да је хотел 1903. године држао Милан Јовичић, од 
1909. године Јоца Стојадиновић, а од 1914. године Милан Тодосијевић са братом Димитријем. 
Пошто су Тодосијевићи запали у финансијске тешкоће, банка им отказује закуп 1930. године. 
Банка потом нуди хотел у закуп Милану Јовичићу, кафеџији и трговцу из Краљева, једном од 
јачих акционара штедионице, који узима хотел у закуп 1931. године под условом да га банка 
догради и реновира. Извршена је доградња хотела у делу према улици Милана Топлице у коме 
је смештен биоскоп, а на спрату су сазидане 20 модерних соба за госте. Свака соба била је окре-
чена у другачијој боји и опремљена модерним, савременим намештајем и инвентаром. 

Хотел је био опремљен првокласним инвентаром и опремом. Есцајг је купован од фир-
ме „Бердолф“ из Аустрије, порцеланско посуђе је у комплету куповано у Чешкој. Шпорет је 
прављен код Голднера из Суботице. Хотел је имао инсталиран хладњак са ледом, пумпе за пиво, 
електричну расвету са лустерима. У саставу хотела Јовичићи су имали ледару у Обилићевој 
улици, у којој је могло да се смести 650 тона леда. Зими је лед вађен из Мораве и Грдичких бара, 
довожен у ледару у којој је чуван за хотелске потребе у летње дане. 

Хотелски смештај користили су многи пословни људи, трговци, стручњаци и други који су 
често телеграфски резервисали собе. Краљевачки трговци су своје пословне партнере, трговач-
ке путнике доводили у Париз на пословне разговоре и да склопљен посао залиију добрим пићем. 
У хотелу су радо одседали трговци из Грчке, Аустрије и других земаља. Хотел је био популарно 
састајалиште многих познатих Краљевчана који су ту разговарали о политици, препричавали 

ПАРИЗ
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тазе вести и чаршијске догађаје. У ресторан хотела Париз најчешће су навраћали: Стева Кнеже-
вић, Бока Црвчанин, Аврам Илић, Милан Нешовић, Миле Каличанин и многи други. Хотел је 
био познат по томе што је сваки стални краљевачки гост имао своју шољицу за кафу из које је 
служен. Сваке Нове године стални гости су добијали нову шољицу за црну кафу и том приликом 
давали су бакшиш келнеру.

Хотел Париз, као један од најугледнијих краљевачких хотела, од најранијег времена свога 
постојања је био значајно место културних окупљања у Краљеву. У њему су одржаване сталеш-
ке забаве: занатске, трговачке, официрске, хуманитарне, као и традиционални организовани 
дочеци православне Нове године. Сала хотела примала је путујућа позоришта, мађионичаре и 
друге артисте. У кафани хотела приказивани су први филмови. Касније су организоване сталне 
биоскопске представе.

Париз, као високо рангиран хотел, коришћен је и за свечане пријеме и забаве. У њему су 
дочекивани министри, високи владини чиновници, генерали, угледни страни и домаћи гости. 
Овај хотел је више пута угостио српске краљеве, 1882. године Краља Милана, 1901. Краља Алек-
сандра, 1904. Краља Петра. 

Након окупације Краљева од стране Немаца хотел Париз је још једно време радио. Милан 
Јовичић је у јесен 1941. године хотел уступио Живојину – Дики Ракићевићу, који је кратко вре-
ме радио са хотелом. Почетком 1942. године Немци су реквирирали хотел за своје потребе и у 
њему сместили Солдатенхеим – војнички дом. За немачке војнике у сали хотела приказивани 
су филмови, а организован је и долазак варијететских и забавних група из Немачке које су за 
немачке официре давале приредбе.

После одласка Немаца хотел је остао демолиран, а хотелски инвентар оштећен и опљачкан. 
По ослобођењу хотел је почео да ради као државна кафана. Од 1. маја 1946. године Париз је 
радио у саставу Радничко – службеничког ресторана чији је управник био Милан Прибаковић, 
предратни кафеџија из Краљева. Од. 1. јануара 1947. године Париз улази у састав Народног 
угоститељског предузећа Столови из Краљева. После расформирања тог предузећа, од почет-
ка 1953. до краја 1955. године послује под називом Самостална угоститељска радња, хотел и 
ресторан Париз у Краљеву. После укидања самосталних радњи од 1. јануара 1956. године хотел 
Париз улази у састав новоформираног угоститељског предузећа Балкан из Краљева. Предузеће 
Балкан се 1959. године припаја Угоститељском предузећу Југославија. Од априла 1960. године 
након припајања предузећа Југославија Угоститељском предузећу Србија, и хотел Париз ушао је 
у састав овог предузећа, које је мењало име, али не и форму, све до приватизације крајем 2003. 
године, када је 70 одсто имовине овог предузећа постало власништво предузећа „Грађевинара“ 
Милоша Раденковића. Агенција за приватизацију овај уговор је раскинула крајем 2006. године 
једнострано и на споран начин. Након тога, имовина некадашњег друштвеног и пар година при-
ватног предузећа „Србија“ постала је имовина садашњег власника.

Др Милан Матијевић – одломци из књиге „Краљевачке кафане“

PROIZVODNJA EKOLOŠKIH PANELA 
OD RECIKLIRANOG MATERIJALA

ECOR GLOBAL LTD, TAVNIK 46V, KRALJEVO
WWW.ECORSERBIA.RS  |  E-MAIL: INFO@ECORSERBIA.RS

TEL. +381 (0)36 58-57-801
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Верујемо да нема карљевчанина који није 
у најстаријој и најпознатијој посластичар-
ници у граду појео жито, сутлијаш, баклаву, 
кремпиту... уз лимунаду или бозу, или неко 
од пецива уз јогурт или кисело млеко. Ста-
рији ово место зову „Код Мусе“, а млађи 
како и пише не радњи – „Пеливан“.

Све је почело 1948. године када су Го-
ранци из села Враниште на Шар планини, 
браћа Ашими: Максут, Селман (касније се 

преселио у Ушће и тамо отворио посластичарницу) дошли у Краљево и отворили радњу 
„Јадран“. Налазила се негде на половини Омладинске улице, али је као и остале, срушена 
због градње низа зграда на том делу главне улице 1965. године. Максут је брзо реаговао 
и 1954. године купио нови локал који је и данас на истом месту. Назвао га је „Пеливан“ 
(у преводу означава специфичног народног рвача). Када се осамосталио, позвао је брата 
Мусу који је радио као лучки радник у Пули, да му се придружи. 

И данас „Пеливан“ функционише као породичан посао. После Максутове смрти 1975. 
године радњу преузимају да воде његови синови Шефкија, Бакија и Хашим, а када је 1980. 
године умро Муса, његов син Синан-Ћиро им се придружује у вођењу посла. Ову радњу 
данас води трећа генерација фамилије Ашими, и полако у посао уводе и своју децу. За-
нимљиво је да су се њихови претци пре Другог светског рата овим послом бавили у бугар-
ском граду Плевен, али их је судбина живота довела у Краљево.

Неки, касније познати краљевачки посластичари попут Ђорђија (посластичарница 
„Нада“) и Сава (посластичарница „Браћа Спасић“) су учили занат код Максута и Мусе. 
Иначе, њихов брат Арун је био главни посластичар у чувеном хотелу „Термал“.

И после седамдесет три године постојања, породична традиција се одржава. „Пеливан“ 
је био и остао један од симбола Краљева. Многи наши суграђани који живе и раде широм 
планете, када се врате у свој завичај обавезно посете и „Пеливан“, не само због квалитет-
них производа, већ и због носталгије и сећања на нека лепша времена.

ПЕЛИВАН
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Број 15

ПОЗНАТИЈИ ПО НАДИМЦИМА
Тачно пре годину дана, тачније у Сиџи бр.3 објавили смо надимке који су карактерис-

тични за неке краљевчане. Један од наших анонимних читалаца послао је допуну надимака, 
па их са задовољством објављујемо:

Аки, Арно, Ариф, Аџо...
Беко, Бангеа, Брацо, Брзи, Брале, Бошкић, Бојке, Белаја, Балац, Бранче, Богутовац, 

Боко...
Вукша, Влајац, Вић, Војче, Ване, Врки, Вуле, Војо, Вукула...
Грегори, Гаце, Грицко, Гале, Градеј, Гањо, Гане, Ганџо, Горила...
Дуци, Додо, Даче, Дачке, Дреле, Дроњо, Дачо, Дуњац, Деки... Евчо, Еро... 
Жири, Жмуљ, Жути, Жуле, Жућан... Зец, Зеко, Зозон, Зверка...
Јелке, Јофке, Јагац, Јајара... Крале, Кепо, Кићо, Келе, Крки, Кешо, Кикела, Караја, 

Карло..
Лесо, Лабо, Леми, Лене, Лијо, Лецо, Лешо, Либица, Лале, Лоло...
Мојдо, Мајор, Маго, Мојсо, Минџа, Мифа, Мазало, Муле, Мазуља, Меке, Миге, 

Микула, Медо, Муки, Мица. Мајо, Муса, Мошо, Моле...
Перка, Певац, Плиска, Пампула, Пирке, Папи, Пеги, Пројо, Пики...
Раћо, Рус, Руле, Рауш, Рацо, Румац...
Сремац, Слепко, Сроњо, Сингер, Слепац, Сурџо, Сено, Стари, Соманге...
Ћотан, Ћуран, Ћосо, Ћаске... 
Цуле, Циско, Цобе, Цане, Црево, Цвико, Цуго, Цигојле...
Чолка, Чајо, Чанче, Чуго, Чупави, Чешаљ... Џубо, Џелат, Џо, Џован...
Шебо, Шуле, Шоко, Шоро, Шобо, Шкула, Шипе...
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ОТИШАО, ОВАЈ ПУТ ЗАУВЕК

„Одлазим-али не као прије, овај пут заувјек...“ у шали нам је, као коментар на своју 
предстојећу селидбу у Канаду, пре неки дан у нашој канцеларији отпевао Милорад Којић, 
угледни и успешни краљевачки угоститељ, галериста и колекционар, иначе дипломирани 
„ДИФ-овац“, а успут, некад и музичар...

Овако је Радмила Весковић,  29. септембра 1993 године започела свој текст „Пера же-
дера у Канади“! у Ибарским новостима а ми је ево, цитирамо , чувши вест да је 27. фе-
бруара 2021. године на скијалишту Алберта у Канди, престало да куца срце Милорада 
Којића–Шерпе, племенитог краљевчанина који је својим шармом и духом заувек обеле-
жио једну епоху у Краљеву.

Бог му је подарио безброј талената али највећи међу њима био је, без сумње онај да 
окупља људе и шири ведирину и позитивну атмосферу где год се појавио. Такав је био и 
као гимназијалац, кошаркаш, угоститељ, галериста с преко 30 успешно организованих 
изложби, музичар...

Бенд „Три боема“ кога су чинили Јелке, Нешо-Вишња и Шерпа а кад кад, по потреби, 
појачан са легендарним Ацом Намешталком био је гаранција лудог провода, у још луђим 
деведесетим годинама, ма где наступао у Краљеву и околини.

Седамдесетих година прошлог века  играо је ,кратко време, за први тим  КК „Слога“ а 
потом и за КК „Магнохром“. У Канади је био  успешн тренер више универзитетских ко-
шаркашких екипа  а везе са родним градом није никада прекидао.

Да је онај стих са почетка текста, „овај пут заувјек“, Милорад Којић Шерпа отпевао 
само у шали, потврдио је договор са овдашњим новинарима да ће нам се из Канаде ре-
довно јављати са информацијама из свих области живота. Како је рекао: „Ето, бићу нешто 
као амбасадор Краљева у Канади!“. И, био је. Одржао је своје обећање. У његовом кафеу у 
Торонту, зидове су красиле прелепе слике Краљева и наших манастира Жиче и Студенице.

Од како је почела да функционише Сиџа група, био је активан на овој друштвеној мре-
жи, и дан пре изненадне смрти послао је снимак са скијалишта Алберта у Канади, где је 
нажалост свих који су га познавали, престало да куца његово срце.
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Број 15

УБИЛО ГА ВРЕМЕ
Недавно је у својој 61 години пре-

минуо Славко Јаношевић, некадашњи 
директор и главни и одговорни уредник  
ЈП „Ибарске новости“, а касније сувлас-
ник и директор Краљевачке телевизије. 
Овако се испред  хумке на гробљу у Ко-
ванлуку опростио његов пријатељ Вла-
дан Зечевић: 

Од тренутка када сам чуо да се Саша 
бори са тешком болешћу молио сам се 
Господу да не дођем у прилику да се од 
Саше опраштам на овај начин. Надао 
сам се да ћу уместо опроштајног говора 
бити у прилици да му пожелим добар 
ветар и мирно море, да ћу га испрати-
ти на неко крстарење, да ћу на његовом 
лицу опет видети ону дечачку усхиће-
ност као онда када смо у барској мари-
ни дизали једра његове «Јелене». Нажа-
лост, моје жеље су јуче остале утопљене 
у његовој самртној постељи. Ако вас, 
пак, неко упита од чега је Саша преми-
нуо, слободно, без размишљања, реците 
да је Сашу убило време.

Преширок у свету ускости, дале-
ковид у ери кратковидих, храбар у 
доба кукавичлука, усправан у доба бе-
скичмењаштва, замишљен у времену 
лајавих, жртвеник у ери саможивих, 
витез у доба сецикеса, ... Убило га је време у којем Саша није желео да се снађе. Није 
желео јер «сналажење» подразумева све оно против чега је био и против чега се борио. 
Убила га је вера у бољу, праведнију и уређену Србију. Посвећеност тој идеји била је и из-
над бриге о сопственом здрављу. Готово сам сигуран да би Саша и данас радије одабрао 
уређену Србију, него споствени живот у овом тамном вилајету. Утолико је наш губитак 
већи, а надања мања. Тешко да ће се у овом граду више икада појавити неко ко је спреман 
све да жртвује за опште добро, за добро којега већина није ни свесна, а камоли спремна 
да се зарад тог добра одрекне дела личног комфора.

Краљево данас, несвено тога, остаје без једног од највећих које је изнедрило, без једног 
од оних који су овај град чинили градом.

Драга Јелена, драги Ацо,
Знам да је ваша туга огромна и да не постоје речи које ће је умањити, али, кад све ово 

прође, кад се народ разиђе, а ви останете сами са собом и са сликом вашег оца пред очи-
ма, ваша туга мора да пређе у понос јер сте имали оца чију ће људску величину овај град 
тек спознати.

Драги мој Сале, на крају желим да ти се захвалим на сваком тренутку који си ми покло-
нио и на свему што сам од тебе научио. А научио сам, између осталог, и то да је одлазак на 
одмор саставни део одмора и да је 17 сати комбијем од Краљева до Бара - уживање, а не 
мучење. Овог пута на одмор идеш сам, међутим, сигуран сам да ће те тамо дочекати зву-
ци Чомбетове усне хармонике, његов шеретски осмех и наше „Стани, стани, Ибар водо“!

Драги мој Сале, на самом крају ћу ти, ипак, уместо опроштаја, пожелети добар ветар и 
мирно море, јер, како си и сам говорио - Живети се не мора, пловити се мора!

Срећан ти пут, добри мој Баџо!
Владан Зечевић
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СВАКОГ У ОЧИ ГЛЕДА
Није погрешио Мирослав Ба-

чанац, отац петоро деце, из пла-
нинског села Зуцкуље на Рудну, 
када је сина Милоша, сматрајући 
да лекарски помоћници у рату 
најбоље пролазе, одвео у Београд и 
уписао у средњу медицинску шко-
лу. Није погрешио ни што се рата 
тиче, а ни сина Милоша. Јер, без 
обзира на то што те 1960. године 
нико није очекивао, Срби су поно-
во ратовали, а Милош је, као и у 
основној школи горе у планини, до 
које је путовао 18 километара, и 
тамо у Београду био одличан ђак. 
После је постао и доктор и радио 
током пуне четири деценије на 
послу очног лекара. И, недавно је, 
на Краљевдан, дан града на Ибру, 
проглашен почасним грађанином 

Краљева. Краљевчани су ту одлуку прихватили са здушним одобравањем, аплаудирали су му 
и честитали суграђани – са наочарима и без њих.

Занимљив је животни и професионални пут Милоша Бачанца. Дечачић са планине Радоче-
ло, снашао се у Београду. У средњој школи био је најбољи међу 1.100 ђака, у најбољој средњој 
школи у Југославији. Од директора Андреја Деличија добио је књигу и сто хиљада динара. 
Довољно за тромесечни живот подстанара. А тих шездесетих година са дипломом санитарног 
техничара запослио се на месту инспектора у београдској општини Савски венац. Посао му 
није био тежак...

– Међутим, када сам онако нежан и мршав једном касапину, који је био баш крупан човек, 
у близини Каленић пијаце, написао казну од пет хиљада динара, он је зграбио сатару... Ја сам 
се спасао бекством и одмах покупио документа и уписао се на Медицински факултет. На по-
сао се више нисам враћао, а факултет сам 1969. завршио у року – каже Бачанац.

Као студент Бачанац ниједан испит није полагао поново и никада у другом року већ само 
у јуну, како би преко лета несметано могао да у свом родном селу коси, пласти, пече креч... 
односно заради новац за наредну студентску годину. А, када је студије окончао, запослио се 
у родном крају у Диспанзеру медицине рада при Фабрици вагона. Почетком седамдесетих се 
оженио Београђанком Наташом, која је, нажалост, недавно преминула. Има сина и кћерку, 
одраслу и успешну децу.

Пуне четири деценије радио је у поменутој установи и добро памти када су 12. априла 
1975. године у драматичним тренуцима, само захваљујући његовој стручности и храбрости, од 
пет радника Фабрике вагона, клинички мртвих од тровања угљен-моноксидом а заглављених 
у димњаку Ливнице, четворица повраћена у живот. Држава му се одужила Медаљом заслуге 
за народ, а радници ФВК одлуком „др Милош Бачанац може на било коју специјализацију 
о фабричком трошку“. Одабрао је офталмологију, постао доктор специјалиста а након низ 
објављених стручних радова посебно из области ергоофталмологије, 1996. године промовисан 
је у звање примаријуса.

И, „нема човека којег доктор, специјалиста, примаријус Милош Бачанац није примио и 
прегледао, пре, током или после радног времена. И, знало се да је као највећу част примао 
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румену јабуку из руке“. То је најчешћи и најкраћи коментар Краљевчана на вест да је постао 
„почасни грађанин“.

– Морао сам да уградим „семафор” испред ординације, јер су људи навикли да улазе у 
ординацију без икаквог реда па се онда знало – само на зелено. Исти третман су имали сви и 
сви су били уважени па су ме зато и назвали „раднички, сељачки, цигански доктор”. Ја сам се 
трудио да лечим не само прерано оболеле већ сам чинио све и за оне којима је старост омела 
добар вид. Зашто би неко морао да оконча живот слеп, да пред крај свог века не види унуче, 
праунуче... ако медицина може да помогне – питао се често и лечио др Бачанац, од пре три 
месеца пензионер и сада почасни грађанин Краљева, на чему му је, одмах прве вечери после 
тог проглашења, само телефоном честитало више од стотину суграђана...

Мирољуб Дугалић

Ово је код мештана Рудна одомаћен 
назив за цркву Светог Николе која се на-
лази у шуми на око 2 км од центра села. 
Судећи по архитектури и начину градње, 
потиче из XVII века.

Грађевина је мањих димензија (7,40 
х 3,70m) и састоји се од наоса покриве-
ног полуобличастим сводом и олтарске 
потковичасте апсиде која се непосредно 
наставља на брод цркве, у истој ширини. 
Зидови су релативно дебели (око 80сm), 
начињени од ломљеног камена. Изнутра 
су зидови и свод ојачани са два лука која 
носе пиластри. Кровни покривач је од ка-
мених плоча.

НИКОЉАЧА
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ЗАХВАЛНОСТ ИЗ ЛОНДОНА
Хтео бих да се искрено захвалим Сиџи на додељеној награди за моју причу која је објавље-

на у једном од Сиџиних штампаних издања.
Када се Сиџа појавила, било је то нешто што ми је омогућило да ми Краљево буде ближе без 

обзира где сам на планети и да останем у додиру са Краљевом и нашим људима, кроз време-
плов збивања и догађаја и минулих и садашњих, који свакодневно донесе по неку занимљиву 
причу о нама, нашем граду и људима који су обележили време у коме смо живели и живимо. 
Сиџа је демантовала Брану Црнчевића и његову дефиницију живота и пролазности времена: 
„Између два рата, између две жене, између две кафане... и прође живот”... јер је живот много 
више од тога а наших прича је безброј.

Буде на Сиџа групи много добрих прилога и небитних прилога, помало безвезних, неких 
јако смешних, па и урнебесно смешних као онај где је неко „окачио” своју слику и славодобит-
но као Император Клаудије написао: (ја) „легенда Краљева” и онда сам лајковао себе... Има 
као и свуда „чаршијанаца”, „индијанаца”, пар „каубоја”, „марсоваца” и других несврстаних па 
и врло мало неотесаних, али је велика већина чланова Сиџе добронамерна, топла и искрена и 
Сиџу користи за оно чему је намењена - да се држимо људскости, приближимо се, помажемо 
једни другима или да бар не одмажемо ако не можемо помоћи и поштујемо и себе и друге и 
наравно да се мало забавимо и орасположимо. Ево,рецимо ја сам у задњем трену преко прија-
теља кога сам упознао преко Сиџе дошао до карата за концерт Здравка Чолића и неизмерно 
обрадовао једну девојчицу што ми је причинило огромно задовољство, а са тим пријатељем се 
још нисам срео уживо.

Један посебан квалитет у свему овоме је што је Сиџа искључила политику и дала шансу 
обичном животу, љубави, сећањима и ситним малим радостима; од пецања, кошарке, музике, 
културе, до неких дивних модних креација наше Краљевчанке из модне куће Херитаге ,причи 
о „последњем Мохиканцу” који производи плехове и модлице за колаче по мери домаћица, 
и много других предивних животних прича о „малим” неважним људима који су лепа шара 
великог Краљевачког гоблена, а који се готово и не примећују док нам их неко не истакне и 
дочара. А наравно имамо и много великих људи Краљевчана, који су преко Сиџе отргнути од 
заборава и представљени млађим људима који можда нису ни чули за њих а свакако треба да 
знају за њих јер њихова дела оплемењују.

Сиџа је многе који кукају за прошлим временима добро продрмала јер из богатих прилога 
видимо и свима је јасно да увек имамо нечим да се поносимо и да народ који је имао успеха у 
свему то није заборавио. Добро, мислим у свему осим можда у фудбалу, јер, што би рекао наш 
Краљевчанин Пикинац: „Нема батице те лиге из које ми (ФК Слога) нисмо испали, ал’ шта ћу 
кад су моји..“

Јасно је да је живот углавном тежак, али је и леп, а несумњиво је најлепши живот оних који 
имају много пријатеља, а Сиџа нас је све оставила далеко иза себе са скоро 18000 пријатеља/
чланова. То показује да нам је потребан еликсир дружења, разговор и блиска веза, да сазнамо 
више једни о другима, да се више приближимо, а опет допустимо свима да буду посебни и 
јединствени, а увек наши (и ми њихови ако им затребамо).

Љубав и искреност је најбитнија , све остало је шминка, бела техника и галантерија...
Хвала Сиџи још једном, велики поздрав мом вољеном граду и свим Краљевчанима.

Југослав Орељ
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ГРУПА КЕЈ

У Краљеву су седамдесете године донеле замах рокенрола, ди-
ско-музике, соула и фанка. Међу старијим основцима и средњош-
колцима постала је ствар престижа имати албуме познатих свет-
ских и домаћих рок група и извођача. Скоро сваки кварт или 
средња школа били су препознатљиви по свом музичком бенду. 
Један од њих, са стажом до 2000. године, био је бенд Кеј.

Окосницу овог бенда чинили су браћа Каровић, Ђорђе и Зо-
ран. Својим умећем на гитарама, публици су поклањали ритмо-
ве џеза и рокенрола. Имали су доста својих ауторских песама. 
Ништа званично нису издали, јер су свирали из љубави и задо-
вољства. Кроз бенд су прошли многи краљевачки музичари, неки 
су и данас активни. Ђорђе Каровић се присећа да су бас гита-
ре свирали: Иван Живковић - Вашка, Лабудовић Драган, Папић 
Срећко - Фанто, Душан Сретовић, Бобан Павловић (Акапулко), 
Александар Гиша Јевтовић; бубњеве чукали: Савић Радомир 
- Рајо, Саша Карапанџић, Џо Арманак, Дуди, Драган Денчић - 
Соле, Дидић Ранко, Стефановић Синиша - Силе, Гаврић Марио, 
Александар Чоловић, Жуња-Женева ..., а у једном периоду клавијатуре је свирао Драган Тодо-
ровић Тошо. Били су учесници многих гитаријада, а на „Чапијади“ (посвећеној трагично преми-
нулом Дејану Царићевићу – басисти краљевачког бенда „Перпетум мобиле“) Кеј је освојио прво 
место. Највише су волели да свирају у тада познатим краљевачким местима добре музике: Џез 
клубу и Корто Малтезе.

Иначе, Ђоле Каровић је 
поред свог матичног бенда 
Кеј, свирао у још неколи-
ко бендова: Трг, Ново јутро, 
Траг, Lynx, ТNТ, као и у јед-
ном од првих панк краљевач-
ких бендова „Отпадне воде“. 
У разговору за „Сиџу“ напо-
миње да ће му увек у сећању 
остати једна вишенедељна 
турнеја осамдесетих година, 
када је са гитаром пратио 
тада познатог загребачког пе-
вача, Жељка Манцеа.
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Људи, који ли је данас месец и датум? Јесте, ту на брдо изађем да би добио сигнал на мо-
билном. Кад нешто црно, крупно иде према мени, а оно мечка...Таква питања и приче чули 
смо приликом посете појединим, боље речено бившим селима у студеничком крају. А, до тамо 
смо стигли теренским возилом, „ладом нивом“, позајмљеном од Милоја Живковића који живи 
у близини студеничког манастира, у селу Брезови. За воланом је био Милоје Матовић, бивши 
возач комбија „Политике“ у Краљеву и водич Милинко Бркушанин, досељеник из овог краја у 
Конарево код Краљева.

Вешт је Матовић са „Нивом“, он и Милинко знају пут, али пут је с камена на камен, а на 
Грајићкој и Страињској реци нема мостова па џип на појединим местима и „заплива“.

Тако је кад се са асфалта скрене према Орљој Глави, селу са некадашњих десетак засела-
ка. Путујемо уз поменуте опасности и изазове о чему са леве и десне стране сведоче и честа 
спомен-обележја оних који су најчешће страдали на тракторима. Пролазимо покрај заселака 
Чаље и Шолаћ. Лево пуца поглед на прелепо планинско насеље Поноре, али оџак се пуши тек 
на понекој кући у засеоцима у којима живипо пет, шест, највише петнаестак мештана. Школа 
у Шолаћу је закључана и празна. После девет километра стижемо у заселак Привоје, где нас 
дочекује домаћин Радојко Ћурчић који живи у кући од дрвених талпи. Нема у Привоју више 
„живих“ домаћинстава, а само је горе, мало подаље у кући Срећка Мијаиловића некада било 
14 чланова. Сада ни ту нема никога, па се усамљени Радојко присећа када је и у његовој кући 
било шест чељади. Но, после смрти родитеља и одсељења брата и сестре остао је сам и сада му 
је 55.година. Могао је, вели, да се ожени, било је ту девојака кад су села била пуна али, додаје, 
„година за годину и тако прође“. Ипак, спреман је на шалу, не јадикује што је усамљен, што нема 
струје, транзистора, ТВ апарата...

– Буде, богами, дана када ништа не проговорим, када се и са и датумима збуним. Баш, недав-
но био овде неки Милан, Босанац који је радио у шуми и долазио код мене. Једно јутро пијемо 
кафу а оно, видим кроз прозор, двадесетак ловаца у оним униформама се појави тамо путем. Ја 
се изненадим па у шали велим: „Бре, Босанац да се ово није заратило, а ми не знамо“?

На наше питање да ли страхује од звери, медведа и вукова, испричао нам је један од ско-
рашњих сусрета са, како каже, мечком.
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– Пођем ја, ономад, једно јутро, горе на ово брдо, јер тамо имам бољи сигнал за мобилни. 

Кад путем, према мени иде нешто крупно, црно. Видим мечка, залаја куче, ја подвикнем а она 
се само склони десетак метара узбрдо и настави да иде, не баш брзо, страном изнад нас. И, тамо, 
мало подаље, седе. Она седи ја мотрим на њу и телефонирам– каже Радојко, додајући да поне-
кад увече оде доле до комшија, удаљених три, четири километра, зарад дружбе и приче.

А, горе, даље у планину најближа комшиница му је Радица Бркушанин, која живи у засеоку 
села Дебели Јасен, званом Чесмица. До тамо путујемо пет километара, што џипом, што пешице. 
Било је некада и у том селу 19 кућа, а сада само Радица. Сви су се из Дебелог Јасена иселили или 
помрли, а она се, као најлепша девојка у крају и вешта кројачица, после два неуспешна брака, 
са братом ту „доселила“. Дошли су одоздо из Чаље, али је убрзо остала сама, па у планини, усред 
шуме, ево већ годинама живи. Затичемо је како чува овце, и даје нам до знања да не воли разго-
воре са новинарима али, ипак, приупита и започе разговор:

-Знам да је недеља, али који ли је сада месец и датум. Рачунала сам, али је било поодавно 
када сам ишла доле у продавницу, далеко доле, четири сата сам пешачила. Тамо сам дознала 
датум, али сам нешто мало помешала. Но, не машим ја много. Ево, пролетос сам гледала када је 
леска зазеленела и знам да има још пет дана до Ђурђевдана, кад оно она мало закаснила па сам, 
када сам у продавници проверила, била два дана промашила. Иначе, у Краљево нисам ишла од 
1986. године а до Студенице 14 година. Ето, одем до радње, доле у Мланчу купим намирнице, па 
џак на леђа и пешке довде. Замолим неког да ми довезе три товара брашна за зиму а да ми при-
преми мало дрва. Сад ми је један то обећао, али га нема. А, за овце имам сена, сама сам летос 
косила ручно и подела ово сено.

На наше питање да ли јој нешто треба и како се зими, кад снегови нападају, снабдева водом 
пошто је извор удаљен од куће, она објасни:

– Не треба ми ништа, не треба ми ни струја, ни транзистор, ни телефон. Оно, можда би 
ваљало да знам који је датум и какво ће време бити, а вести и музику не слушам. Вести не могу 
да пратим, а музика се искварила. Ја за зиму увек спремим да у кући имам изворске воде и кад 
снег напада сипам мало те воде и топим снег. Тако штедим воду све док не пропртим до извора. 
Не, не, немојте да ми шаљете помоћ, кад је оно пре две године био снег два метра бацили ми ту 
нешто из авиона, али ја то нисам дирала. После сам видела да то није никак’а храна, ни лисице 
нису хтеле да је поједу...И тако, кафу да вам не кувам, јер немам а и шкодљива је – нашали се 
Радица и оде да поврати овце..

Дознајемо још да се само на другој страни планине, на приближној надморској висини, нала-
зи село Осоница, које припада ивањичкој општини. Тамо је давно дошао асфалтни пут до центра 
села, има струје, телефона, телевизије... И, ту живи скоро хиљаду становника, чак је једно до 
ретких планинских села са позитивним природним прираштајем. За последње три године тамо 
је рођено педесеторо деце, а недавно је обновљена и проширена школска зграда.

Живот испод Чемернаје чудо и – парадокс!
Мирољуб Дугалић



18

ХУМАНА АНДРЕА
Специјалну награду за подстицај хуманости 

„Миломир Главчић”, коју од пре четири годи-
не додељује град Краљево, добила је Андреа 
Ћирић, студенткиња четврте године Електро-
техничког факултета у Београду. Андреа је 
свој датум рођења обележила хуманитарним 
догађајем па је од добијених новчаних дарова 
краљевачкој болници купила вредан апарат. 
Oва студенткиња могла је да се, после свог 23. 
рођендана, хвали поклонима од другара попут 
накита, шминке, ,фирмираних комада одеће... 
Али, ништа од тога, јер је своју рођенданску 
журку прогласила хуманитарном. И, дошли су 
на такво славље колеге и колегинице са факса, 
другови и другарице из града, па су и они до-
вели своје друштво. Сви су пристигли с покло-
нима, скромним како младима и приличи, али 
углавном у новцу. Од тако прикупљених пара 
купила је Андреа један дар – апарат за интра-
венску примену лекова и поклонила га краље-
вачкој болници.

Андреа је успешан студент ЕТФ-а у Београ-
ду и члан је тима истраживачке станице „Пет-
ница”. На вест да од града она добије награду 
која носи његово име из далеке Канаде чести-
тао јој је донатор Миломир Главчић, који је, 

градећи мостове, вртиће, путеве и купујући разне медицинске апарате, Србији донирао око 
осам милиона евра, а од тога Краљеву 2,5 милона евра. Он је, у упућеном писму, које је на 
овом скупу прочитано, нагласио да Андреи, младом а добром човеку, „још једном честита и, 
уз новац који награда носи, придодаје за њу лични поклон од четристо евра”.
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КРАЉЕВО ЈЕ БИЛО 
РАСАДНИК КОШАРКАША

Да се осврнемо мало у прошлост, и на по неке детаље који су нам кошаркашки много 
значили, јер онај ко нема прошлости нема ни будућности. Ако би започели од Срђе Ка-
лембера, Славка Петровића, Драгољуба Обрадовића и Милијана Живковића, много бис-
мо отишли далеко... Никако не можемо да заобиђемо Сретена Драгојловића који је из 
Слоге 1957. године прешао у Црвену Звезду, а за репрезентацију Југославије је одиграо 
49 утакмица. Срето је 1967. године лично из краљевачке Слоге у Црвену звезду довео 
Љубодрага Дуција Симоновића, играча који ће обележити једну епоху у овом клубу, али и 
репрезентацији Југославије. Дуци је 1970. године са репрезентацијом Југославије освојио 
титулу светског првака, а проглашен је и за најбољег играча света. Са репрезентацијом 
Југославије је  освојио шест златних и две сребрне медаље. За репрезентацију Европе 
наступао је седам пута.

Значајан траг у кошарци је оставио и Драган Тодорић, који је из Слоге 1972. године 
прешао у Партизан са којим је освојио три шампионске титуле. Наступао је за кадетску, 
јуниорску и сениорску репрезентацију Југославије и китио се златним медаљама.

Милована Богојевић Киме је успео да направи тим Слоге који је 1984. године ушао у 
тада најјачу прву лигу у Европи. И да у тој лиги остане са истим играчима који су до ње 
стигли. Био је то јединствен случај у југословенској кошарци да један тим не узме поја-
чања, а да опстане у лиги. Томислав Андрић Џиги, Гордан Марковић Чого, Жарко Кри-
вокапић, Владимир Дашић, Драган Тодорић Тошо, Владе Дивац, Милош Бабић, Милош 
Мијајловић Вучко, Драган Савић, Драган Гаги Стефановић, Живорад Жикица Јаћовић, 
Србољуб Ђорђевић Сикила, Горан Деспотовић Дујсо, Михајло Дробњак Флекица, Саша 
Павловић Шећо,  Раде Глиговић, Зоран Тодорић Тошица, Петко Пепси Поповић, Зоран 
Илић Ћортан… Били су играчи који су умели да трпе и да раде и без пара, и без неких 
услова, али са великом жељом и љубављу и закошарку и за Краљево, рекао је једном при-
ликом Миодраг Радомировић Пуре, члан стручног штаба тадашње Слоге.

Рођени Краљевчанин Милош Бабић је 1990. године као кошаркаш Универзитета Те-
неси изабран као 50. пик на драфту од стране Феникса, али је свој деби имао у Кливленд 
Кавалирса после трејда ова два клуба. Бабић је касније одиграо укупно 21 утакмицу у 
НБА лиги за Кливленд и Мајами, а Дивац је накупио 1.134 меча, играо је финале и био на 
„Ол стару“. И Ненад Крстић је 2000. године из краљевачког Машинца прешао у Партизан, 
да би се касније његов пут наставио у Њу Џерзију, Тријумфу, Оклахоми, Бостону, ЦСКА 
и Ефесу.

Од одласка Николе Лепојевића из краљевачке кошарке 2002. године, најпре у ОКК 
Београд, па у Црвену Звезду (и даље је активан у Руском Сургуту), нешто се не сећам да је 
изашао још неки квалитетан играч из Краљева.
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Некада одлични кошаркаш Црвене звез-
де, репрезентативац Југославије, а касније 
и тренер Звездиног женског кошаркаш-
ког клуба, рођен је 6. маја 1938. године у 
Краљеву где је почео каријеру у Слоги, 
одакле га је у црвено – беле 1957. године до-
вео Срђан Калембер. До 1967. године оди-
грао 155 такмичарских утакмица, а у пр-
венству 1963. године Драгојловић је имао 
изврстан просек од 28,2 поена по мечу (395 
поена у 14 утакмица). По просеку је био 
најбољи стрелац клуба. Играо је на пози-
цији бека и поседовао одличан шут са дис-
танце. Од Звездиног дреса се опростио 23. 
јула 1967. године, на утакмици против ча-
чанског Борца, а стигао је да заигра у тиму 
са Симоновићем, Капичићем, Славнићем 
и Вучинићем, који ће само две године кас-
није вратити титулу на Мали Калемегдан 
после паузе од 14 година.

За репрезентацију Југославије Драгојло-
вић је одиграо 49 утакмица и постигао 245 
поена. Освојио је злато на Медитеранским 
играма у Бејруту 1959. године, а сребро на 
Европском првенству у Београду 1961. го-
дине, када је био четврти стрелац екипе са 
просеком од 8,2 поена по утакмици (74 по-
ена, девет мечева). Била је то прва кошар-
кашка медаља на највећим такмичењима 

за Југославију. Драгојловић је у победи против Грчке (86:57) убацио 19 поена, а 16 про-
тив Белгије (85:59), иако је меч завршио раније због пет личних грешака. Играо је и на 
Олимпијским играма 1960. у Риму, када је постигао укупно 25 поена у осам утакмица, а 
кошаркаши Југославије су у свом премијерном наступу на највећој смотри спорта заузе-
ли шесто место.

Читаву деценију је као играч провео у Звезди, а након тога је постао тренер кошарка-
шица црвено-белих. Обављао је и дужност председника техничке комисије свих клубова. 
Активно је радио и у кошаркашком савезу Југославије, где му је била поверена улога 
председника комисије за женску кошарку. Изгубио је живот у саобраћајној несрећи код 
Горњег Милановца 2. новембра 1971. године, када је журио да обиђе болесног оца.

СРЕТЕН ДРАГОЈЛОВИЋ
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МАНАСТИР ЗГОДАЧИЦА
Налази се на обронцима Гледићких планина у селу Годачица. Манастир можда није богат 

историјски али јесте интересантан не само у оквиру Српске Православне Цркве већ и у оквиру 
васељенског православља, као пример како је једна шесточлана породица читав свој живот и 
све што су стекли подарила цркви и Богу. Основан је на имању Николе (у монаштву Николај) 
и Ангелине (у монаштву Ангелина) Ћировић, почетком 1970. године прошлог века. Никола 
и Ангелина су имали петоро деце, Здравка (у монаштву Сава, игуман Вазнесења Овчарског), 
Душана (у монаштву Серафим), Душанку (у монаштву Серафима), Миланка (у монаштву Па-
раскева) и Десанку која се убрзо по рођењу упокојила. Хришћанско васпитање и љубав према 
Богу и Цркви, Никола и Ангелина су пренели и на своју децу, која су једно по једно одлазили 
у манастир и то, прво мати Серафима у Љубостињу 1942. године код светог владике Николаја 
Велимировића. После ње отац Сава одлази у манастир Жичу за време Другог светког рата а 
после у Ралетинац, затим, мати Параскева у манастир Жичу 1948. године и на крају отац Се-
рафим у манастир Вољавчу на Руднику 1950. године.

Родитељи као изразито побожни су то прихватили као вољу Божију и остали су да живе на 
свом имању у Годачици. Приликом једне посете тадашњег Епископа жичког, др Василија Кос-
тића, Николи и Ангелини Ћировић, он је, видећи леп положај имања и познајући лично њих и 
њихову децу тада већ искусне монахе, предложио да на свом имању крену да граде манастир 
а да им у томе помогну деца која ће се из својих матичних манастира вратити код својих ро-
дитеља где ће им бити утеха и помоћ у старости која им се ближила. Благословом Божијим та 
идеја је почела полако да се остварује крајем шездестих година, када се отац Сава и отац Сера-
фим и сестре монахиње Серафима и Параскева из својих манастира враћају у родну Годачицу.

Напорним радом и великим одрицањима у тадашње тешко време по Цркву, ова богољубива 
породица је све своје снаге усмерила ка том благословеном циљу и жељи да свом поколењу 
и Цркви оставе задужбину и да у временима која долазе добију и духовне наследнике који ће 
њихово дело наставити. Тај благословени дан су и дочекали 1981. године када је, тадашњи 
Епископ жички др Стефан Боца, осветио цркву посвећену Светом великомученику Димитрију 
и од тада је манастир Згодачица са свом својом имовином ушао у збор манастира Српске 
Православне Цркве. 

Манастир је од тога дана кренуо да живи свој богослужбени живот и да приноси молитве 
Богу што чини и до данашњег дана. Манастир Згодачица је добио име по истоименом мана-
стиру који је срушен и спаљен од стране турака у 16. веку и који је удаљен од данашњег мана-
стира 3 километра. Главна слава манастира је свети великомученик Димитрије који је и Крсна 
слава породице Ћировић. У манастиру се у посебној гробници налазе и мошти мученика из 
16. века, откопане током обнављања цркве у Годачици које и данас, милошћу Божијом, ми-
омиришу. Монахиње Серафима и Параскева су и данас ту  као живи сведоци једног времена и 
историје једне породице и манастира Згодачица.

www.eparhija-zicka.rs
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Становништво околине Карановца 
активно је учествовало у Првом и Дру-
гом српском устанку, предвођено својим 
старешинама, углавном свештеним ли-
цима и хајдучким вођама. Најпозна-
тији од њих били су Јован Курсула из 
Цветака, Радосав Јелечанин из Матару-
га, Јаћим Шућур из Грачаца, поп Нико-
ла Костић из Мрсаћа и поп Филип Пет-
ровић из Брезове (Студеница). Након ос-
лобођења Карановца 1805. године за ста-
решину вароши је постављен капетан Ра-
дич Петровић, а након њега војвода Ан-
тоније Ристић Пљакић. Поред њих, ус-
танке  су ипак изнели и многи сељаци из 
околине Краљева. Да не остану безиме-
ни, ево неких доступних имена које смо 
пронашли на сајту порекло.рс.

КАМЕНИЦА: војвода Антоније 
Ристић-Пљакић, Павле Ристић, Мир-
ко Миловановића, кнез Радивоје, 
буљубаша Милисав, арамбаша Рис-
та, Павле Слепчевић, буљубаша Симо 
Милосављевић-Паштрмац;

ЦВЕТКЕ: Јован Курсула, Петар Про-
тић, Антоније Пејовић-Протић, Љуби-
сав Радосављевић-Туљо, Маринко 
Ковачевић;

ТАВНИК: кнез Гаврило Буђевац, Вукосав Симеуновић, бимбаша Васиљ Милорадовић, Сте-
ван Зец, Милутин Богдановић;

ОБРВА: кнез Ђурђе Остојић, Михаило Брђа, Милоје Ђедић;
ЛАЂЕВЦИ: Раденко Шуша, Мијаило Шуша;
МИЛОЧАЈ: Паун Чоловић; 
МРСАЋ: кнез Никола Костић;
МАТАРУГЕ: војвода Радосав Марковић-Јелечанин; Радич Балтић, Коста Анђић, Живко Цр-

ногорац, Јован Анђић, Јоксим Миљковић, Мирко Вујачић, Радивоје Јанковић, Никола Ћи-
рица, Ђоко Максимовић, Ђорђе Златић, Раденко Евендић, Никола Плавшић, Миливоје Са-
вић, Радован Дугалић, Радич Дугалић, Михаило Савићевић, Арсеније Бугарин, Јован Бугарин, 
Божо Марковић, Вукоман Раковић, Радосав Вучићевић;

РОЋЕВИЋИ: барјактар Марко Роћевац;
САМАИЛЕ: кнез Мијаило Ђорђевић-Самаилац, Илија, Раде Дмитровић, Павле Максимо-

вић, Панто Радовић;
ДЕДЕВЦИ: Коста Бунарџић;
ЛАЗАЦ: Вићентије Миладиновић, Веселин Лишанац, Миливоје Лишанац, Јован Лишанин;
ВРДИЛА: Милић Паић, Јован Бенић, Велимир Зорнић, Живан Ћосовић, Јован Петрић, 

Марко Бојовић, Радисав Радунковић, Вук Бешчија, Аксентије Ковачевић, Гвозден Величко-
вић, Михаило Рисимовић, Радич Еџеловић;

ГОТОВАЦ: Спасоје Дмитровић, Вучић Прештевац-Трешњевац, Милован Аџија, Милош 
Чибуковић;

МЕЉАНИЦА: Симо Милетић, Сава Ниловић, Михаило Лушњанин, Петар Чамага, Ђурко 
Вулићевић, Јован Камиџорац;

БРЕЗНА: Гаврило Старчевић, Михаило Шибалија, Никола Бековац, Стојан Јанић, Вучко 

ПОПИС УСТАНИКА

Гробље у Ратини на гравури из 1876. године
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Драганац, Петар Милашиновић, Симеон милашиновић, Радојица Недељковић, Паун Шковрић, 
Алекса Шалинић;

КРУШЕВИЦА: Вуксан Мирковић, Гмитар Радисављевић, Максим Живановић, Гајо Жива-
новић, Милутин Јанић, Вељко Јанић, Гајо Луковић, Ђоко Милић, Петар Босиљчић, Радовац 
Пискадинац, Јован Млатишумић, Павле Гвозденовић, Петар Ђипанда, Милић Оклагија, Мија-
ило Пауновић, Милован Ђуђа, Вучко Зец, Милета Зец, Марко Марковић;

КОВАЧИ: Тодор Величковић, Стеван Пеца, Никола Новаковић, Кара-Паун, Паја Поледица, 
Јован Поледица, Никола Петровић, Радула Величковић;

ЗАКЛОПАЧА: Аврам Милосављевић, Илија Милосављевић, Јанко Радовић, Јаков Радовић, 
Васко Требићанин, Радоје Мучњак, Јаков Ђуровић, Вучић Драговић, Тимотије Тимотић;

ВРБА: Мијаило Ћипурић, Рафаило Илић, Мијаило Куртовић, Обрад Павловић, Милосав 
Радак, Милета Шарац, Јован Гајић, Вучко Филиповић, Мина Дубовац, Радован Маркулић, Ми-
лан Илић, Јован Станојевић, Стеван Пеша, Радивоје Радак, Милоје Милетић, Јаков Радовић, 
Стеван Гајић;

МЕТИКОШИ: Милија Перишић;
СТУДЕНИЦА: Марко Ћос, бимбаша Пуша Н.;
ВИТКОВАЦ: Станко Миличевић;
ГОДАЧИЦА: Милић Ћусић, Василије Ђуровић, Милета Божовић, Спаса Коматовић, Не-

дељко Бабић, Миливоје Ђуровић, Милован Павловић, Ђурђе Ђорђевић, Радосав Јовић, Петар 
Ћусић;

ЧУКОЈЕВАЦ: Славко Премовић, Сава Вуловић, Миленко Илић, Мојсило Белош, Милутин 
Варазић, Антоније Јанковић, Павле Гливчић, Радивој Писковац, Никола Станушић, Здравко 
Премовић, Миљко Никић, Сима Котур;

РАВАНИЦА: Мићо Жеравица, Милован Радојевић, Павле Ковачевић, Милосав Видоје-
вић, Вукоица Анђелић, Риста Мараш, Секула Жеравица, Павле Коленица, Обрад Ћусић, Јо-
вица Мартић, Јован Рајчевић, Радивоје Мартић, Јанићије Старчевић, Паја Косовац, Филип 
Ћосовић.

Наравно да је овај попис устаника непотпун, јер је нисмо успели да дођемо до релевант-
нијих података из других извора.

ЗАХВАЛНОСТ ДОНАТОРИМА
Захваљујући познатим и анонимним појединцима, пријатељима и власницима фирми, 

успевамо да сваког месеца одштампамо одређени тираж Сиџа часопис, који се бесплатно 
дели читаоцима. Да нема добрих људи, тешко би успели да покријемо све трошкове 
припреме и штампе часописа.

Сви који желе да својом донацијом помогну покриће трошкове израде часописа Сиџа, 
исту могу да уплате на следећи жиро рачун:

Удружење СИЏА
200-3290450101003-06 

(код банке Поштанска штедионица)

За оне читаоце који нису успели да дођу до штаманог примерка часописа, препоручујемо 
да посете сајт www.sidza.rs на којем су дигитално објављени сви бројеви Сиџе и да пратите 
Фејсбук групу Сиџа.

Још једном, хвала свим познатим и непознатим донаторима 
што помажу да Сиџа траје!

SIDZA.RS | FaceBook Grupa SIDZA
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