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МИРОПОМАЗАЊЕ
КРАЉА АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА

Када се краљ Милан повукао са власти 22. фебруара 1889. године, престо је уступио свом 
тринаестогодишњем сину Александру, с тим што је поставио намеснике до његовог пунолет-
ства. Исте године обележаван је велики јубилеј пет стотина година од Косовске битке и у циљу 
јачања угледа младог краља и нових политичара на челу државе, одлучено је да се у оквиру 
овог јубилеја организује миропомазање младог краља у Манастиру Жичи, као део крунидбе-
ног обреда.

Свечани чин миропомазања Александра Обреновића организован је 20. јуна/2. јула. Том 
приликом је Краљево свечано украшено, многобројни народ је дочекао краља, а његов улазак 
у град 18. јуна, пропратили су топовски пуцњи. Током наредног дана, у Краљеву је било преко 
20 000 гостију, а краљ је до подне примао бројне депутације које су дошле овом приликом. 
Највећу пажњу је привукао руски посланик Персијаније, као нарочити изасланик руског цара 
Александра III. Изасланик је дочекан црквеним звонима, топовским плутонима и свечаном 
гардом. Увече је уприличено бдење у Манастиру Жичи.

Краља Александра је 20. јуна миропомазао митрополит Михаило у присуству руског по-
сланика, краљевских намесника, министара српске владе и краљеве свите. У Манастир Жичу 
се могло ући само са позивницом, а око Манастира је била непрегледна маса народа. На бла-
годарењу је испаљена 101 топовска салва.

Приређено је вишедневно народно весеље, а позивница за овај догађај, штампана је на 
картону у боји (12,4 cm х 16,8 cm).

Са сајта Народног музеја Краљево
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Део Краљева десно од старог моста на Ибру 
(када се улази у град) од свог настанка пре два 
века, носи име једног од војвода Карађорђевих. 
Наиме, насеље Пљакин шанац добило је име по 
Антонију Ристићу-Пљакићу, зету Карађорђевом 
и заповеднику Карановца после ослобађања у 
Првом српском устанку.

Само насеље никло је одмах после Петровда-
на 1805. године када је турски Карановац (који 
се налазио у Сијаћем пољу) ослобођен од Тура-
ка и спаљен од стране Карађорђевих устаника.

Тада Радич Петровић, први заповедник Ка-
рановца, на платоу изнад некадашњег Каранов-
ца почиње да подиже одбрамбени шанац. Први 
заповедник српског Карановца (кога су Турци 
ухватили и погубили 1816. године) и зачетник 
изградње одбрамбеног шанца Радич Петровић 
своју бисту ни до дана данашњег није добио. Око 
шанца ничу и прве куће карановачких Срба који 
су живели у турском делу Карановца, али и дру-
гих који се досељавају у ослобођену паланку. Ра-
дове на подизању овог шанца, дугачког 200 фати 
и исто толико широког, наставља 1806. године 
Антоније Ристић-Пљакић који је надимак Пља-
ка добио после боја на Руднику у коме је ранио 
Хаџи-башу Пљакића, карановачког дахију.

У самом шанцу Антоније Ристић-Пљакић имао је кућу у којој је живео до пропасти Првог 
српског устанка. У новембру 1813. године он напушта Србију и у Петроварадину узима пасош 
у коме пише да је рањен у леву ногу. Из Аустрије је Пљакић, у септембру 1814. године, преко 
Темишвара, с осталим српским борцима отишао у Русију, где је остао до 1832. године. Кнез 
Милош је био вољан да га врати у Србију, али су се друге старешине побуниле, тако да је Пља-
кић остао у Черњецу где је и преминуо те исте године. Његовој супрузи и сину је био дозвољен 
повратак. Српску варош подигнуту у шанцу и преко пута њега Турци су спалили после про-
пасти Првог српског устанка да би, после коначног одласка Турака из Карановца (у Другом 
српском устанку) варош почела да се подиже нешто више на запад.

Место где је био шанац прозвано је Пљакин шанац и под тим именом траје скоро два века. 
У Пљакином шанцу су 1954. године, поводом стопедесет година од подизања Првог српског 
устанка, постављене бисте Антонија Ристића-Пљакића и мегданџије и прослављеног војводе 
Јове Курсуле.

Антоније Пљакић је најпре био слуга и свирач Карађорђу, а после се оженио Савом Ка-
рађорђевић, вождовом најстаријом кћерком и постао руднички војвода, а већ 1812. године је 
био “Главни командант од Моравице до Топољака”. Био је веома преке нарави и немилосрдно 
је кажњавао просјаке, пророке, врачаре и вештице. Међутим, у Пљакиној заоставштини се 
налази једно Карађорђево писмо у коме он одобрава зетовљеве поступке. Сима Милутиновић 
Сарајлија је написао песму о Антонију Пљакићу и у њој га назива “малим царем Карановца 
града”. 

ПЉАКИН ШАНАЦ

SIDZA.RS | FaceBook Grupa SIDZA
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ПУКОВСКА СЛАВА

НАЈСТАРИЈИ РИМСКИ НОВАЦ

Прослава пуковске славе, Аранђеловдана, 1910. године, одиграва се испред касарне Другог 
коњичког пука. Са десне стране је скуп официра и војника, а са леве стоје угледни гости из гра-
да, даме и господа. У центру композиције је свештеник испред стола на коме су колач, свећа 
и упаљена кадионица. Разгледница је бојена, а на доњем крају је натпис „Пуковска слава 8. XI 
1910. Краљево“. Разгледницу је објавио краљевачки фотограф и издавач Аврам Ћирић Ердог-
лија. Посебно је значајна што је на њој документован изглед зграде касарне, која се налазила 
на данашњем Тргу Краља Петра Првог Ослободиоца (некада Тргу Војске Србије), на коме нема 
сачуваног ни једног елемента старог урбаног језгра Краљева.

Новац цара Веспазијана из Првог века н. е. пронађен је на локалитету Црквине, у Кона-
реву и спада у најстарији римски новац пронађен на територији Краљева. Налази се у збирци 
краљевачког Народног музеја.

На аверсу је глава преминулог владара у профилу надесно, са ловоровим венцем. Около 
тече текст: DIVVS AVGVSTVS VESPASIANVS. 

На реверсу је штит и скраћеница S C, а десно и лево по један козорог, окренути леђима. 
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ЗАДУЖБИНА ЖИВКЕ ЂОКИЋ
Црвени крст у Карановцу основан је 1876. године. У раду ове организације, поред бројних 

племенитих личности, значајно место заузимају задужбинари Живка и Љубисав Ђокић.
Љубисав Ђокић је био краљевачки трговац мешовитом робом у периоду између два светска-

рата. Живка, која је завршила Женску занатску школу, супругу је помагала у послу, старајући се 
о финансијама. Уочи Другог светског рата имали су неколико кућа са становима у граду које су 
издавали под кирију, као и више земљишних парцела у околним селима. Нису имали деце. Жив-
ка Ђокић је од 1934. учествовала у раду Женског хришћанског покрета у Краљеву, чија је главна 
активност била збрињавање сиромашне деце у сарадњи са Црвеним крстом Краљево. Током 
Другог светског рата помагала је рад Дечјег хранилишта у Матарушкој Бањи.

По завршетку рата, у првом таласу национализације, Ђокићима је национализован већи 
део имовине. Остала им је кућа са двориштем у Улици цара Лазара бр. 19, коју је Живка Ђокић 
1958. поклонила тадашњем Среском одбору Црвеног крста Краљево и Општинском одбору 
Црвеног крста. Саграђена тридесетих година прошлог века, са елементима архитектуре мо-
дерне, кућа је препознатљива по хоризонталној декорацији, која заузима уличну и део дво-
ришне фасаде, у висини прозора.

Упркос жељи задужбинарке, Комисија за национализацију НОО Краљево је 1959. донела 
решење о национализацији куће Ђокића. Локалне власти одлучиле су да ту настане две поро-
дице. Рад Црвеног крста Краљево одвијао се у просторијама Дома друштвених организација 
Краљево све до средине седамдесетих година, када се сели у задужбину Живке Ђокић, са мо-
гућношћу коришћења само дела куће. 

На захтев Општинске организације Црвеног крста Краљево 1993. укинуто је решење Комисије 
за национализацију бившег НОО Краљево из 1959. Тек 2008, тачно пола века после добијања куће 
на поклон, након селидбе станара, Црвени крст Краљево коначно стиче могућност коришћења чи-
таве куће. Захваљујући значајној донацији јапанске владе почетком 2012, започета је адаптација 
дела куће како би се простор прилагодио потребама ове хуманитарне организације.

Живка Ђокић је преминула 21. новембра 1970, не доживевши да види испуњење своје кти-
торске жеље. Пре смрти, разочарана непоштовањем свог завештања, одлучила је да неколико 
земљишних парцела у Жичи и Сијаћем пољу, уместо Црвеном крсту Краљево, поклони основ-
ној школи у Матаругама, одакле је пореклом био њен супруг, за оснивање фонда из кога ће се 
на Видовадан одлични ученици награђивати књигама.

Мирјана Савић, из књиге Даривање и задужбинарство
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МИРО
Таман када смо се у априлу припремали да 

у мајском издању Сиџе објавимо причу „Код 
Мира“, о једној од најстаријој активних кафани 
на Балкану, престигла нас је вест да је преми-
нуо власник те кафане Мирослав Миро Мато-
вић из Богутовца. О кафани неком другом при-
ликом. У овом броју нешто о Миру...

Потомак је Симе Матовића, трговца из Бе-
ограда који је далеке 1826. године почео у Бо-
гутовцу да зида механу која захваљујући тради-
цији преношења посла са колена на колено, пре-
ко Благоја и Драгутиновог сина Мирослава Ма-
товића скоро два века опстаје у свим турболен-
тим временима. Од 1970. године Миро је био 
власник ове чувене кафане са традицијом у по-
нуди и гостопримству, али и у живој историји. 

Знао је да каже следеће: „Ова кафана има 
педигре. А то је да поштујеш госта, да не шића-
риш. Да и другима даш, па ће ти се вратити. У 
томе је топлина кафане, њена душа. Добар дан 
и хвала лепо и сиротињи и богатима… Није то 
од јуче. Овде су уписана два века Матовића. 

Неко ми каже: ово место је српски бренд, сачували сте хемију кафанске душе. Ја ћутим, а у 
себи бројим до… Дотле, да истрпим до десет. У том, кратком бројању сликама које промичу 
претесан би био и највећи рам мојих сећања!“.

Сећам се једне телевизијске репортаже из 2002. године коју сам правио у Богутовцу. 
Тема је био Миро који је успео да не буде препознат само као кафеџија, већ је са неколици-
ном мештана био иницијатор да се обнови његово село које је силно страдало у бомбардо-
вању 1999. године. Обновљено је 25 кућа, изграђена је и нова школа. Знао је Миро да свој 
Богутовац назове „Бомбајем“ илуструјући следећим речима: „За мој Богутовац у коме сам 
остао, у коме су остала моја деца, ја кажем да је Бомбај. Питају ме, како то? Па, тако - 141 
бомба је овде пала. Како другачије да га зовем?“. Као успомену на бомбардовање, у кафани 
је оставио цигле које израњају из малтера. Мирови ожиљци због бомбардовања никада нису 
зарасли, па је без длаке на језику, на њему својствен начин, знао да одржи „предавање“ и ев-
ропским дипломатама који су знали да посете његову кафану.

Кафана је одлично место за посматрање како се ко понаша пре, за време и после пиједес-
тала, знао је да каже Миро и да настави: „Интересантне су то метаморфозе. Ко како подно-
си успех, како неуспех. Ја им испричам кроз шта сам прошао и како сам задржао осмех, уп-
ркос ожиљцима. А онај који не пролази је одлазак моје мајке Лене. Умрла је, заправо, убије-
на неправдом, кад су нам одузели краве, хранилице. Колач, један, назвао сам по њој. Посве-
тио мојој Лени. Њој сам сваког дана доносио кофу воде уз кревет и гланцао под. Није то да 
је она желела, да је од мене очекивала, то сам ја желео. Данас: забораве оца, мајку, све оде 
дођавола. То је то, ако немаш корене, ако немаш завете... Ако не учиш и немаш од кога да 
учиш да будеш човек. И останеш човек!“.

Драган Благојевић
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Половином априла у Краљеву је изненада 
преминуо проф. др Миломир Гашић. Од 1981. 
године до одласка у пензију, био је у сталном рад-
ном односу на Машинском факултету у Краљеву. 
Биран је за наставника на Машинском факултету 
Универзитета у Источном Сарајеву. Био је акаде-
мик у Академији Руске федерације, одсек за ква-
литет, што је једно од највећих признања које се 
може добити, као и добитник Светосавске повеље 
Универзитета у Крагујевцу.

Рођен је 1950. године у Ратају, општина Алек-
сандровац. Машински факултет у Београду је 
завршио 1974. године, на њему је магистрирао 
1983. и докторирао 1989. године. На себе је скре-
нуо пажњу још у студентским данима добијањем 
Октобарске награде града Београда, 1974. године 
за најбоље дипломске и научне радове студената. 
Боравио је на специјализацијама у Енглеској и у 
САД, као и на стручним усавршавањима у број-
ним европским државама.

Аутор је неколико универзитетских уџбеника, 
бројних научних и стручних радова објављиваних 
на домаћим и страним научним скуповима, у вр-
хунским домаћим и страним часописима. Руково-
дио је бројним научно-истрживачким и пројекти-
ма рађеним за потребе привреде. Обављао је бројне дужности у високошколском систему образо-
вања и науке. Декан Машинског факултета у Краљеву био је у три мандата. Дужности шефа Цен-
тра за грађевинску и транспортну механизацију и шефа Катедре за конструкције и пројектовање у 
машиноградњи, обављао је у дугом низу година. Биран је за члана Националног просветног савета 
и Матичног научног одбора за машинство Министарства науке Републике Србије.

На Факултету ће највише да буде памћен и дуго ће се препричавати његове изванредне осо-
бине и способности да својим колегама улије снагу и сигурност, да свакоме укаже на добра али 
и проблематична дела, да о свему води рачуна и да скоро све садржаје живота и рада запажа и 
увек исправно тумачи. Многима је његова подршка била пресудна у доношењу неретко судбо-
носних одлука. Волео је да се дружи, али је имао и меру у томе. Нарочито је подржавао своје 
студенте у сваком погледу.

Чини се да му је, ипак, најдража обавеза била у време ангажовања у КК “Машинац”, када 
је са огромном љубављу и с пуно енергије обављао дужност председника клуба. Сигурно ће га 
се с радошћу, али и с великом тугом, сетити неки од наших кошаркашких репрезентативаца и 
врхунских играча пониклих у овом клубу. А волео је и добро је играо фудбал, шах, стони тенис. 
Свако ко га је познавао или бар упознао, сигурно ће да се запита када је успео да оствари све 
своје послове, колико му је био дуг дан и како је налазио снагу и вољу за све што је урадио.

Зато ће многи с великом тугом и поштовањем исказати свој жал због његовог одласка и из 
срца и дубине душе исказати захвалност што је постојао.

Др Миомир Вукићевић - Шујо

МИЛОМИР ГАШИЋ

СВЕ ПРЕТХОДНЕ „СИЏА” ЧАСОПИСЕ
ПРОНАЋИЋЕТЕ НА САЈТУ SIDZA.RS
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КУЛЕ
Наш брат, ујак, наш пријатељ, друг, колега 

Милорад Мајсторовић више није међу нама и то 
је та сурова истина са којом се наша свест нера-
до мири. Јер, у свакоме од нас постоји и остаће 
један кутак испуњен успоменама на њега. И сва-
ко може да се досети нечега што ће му његовим 
одласком недостајати.

У породици Мајсторовић мајка Каја и отац 
Милосав добили су Милорада фебруара 1961 
године. Неколико година касније, Мићове сес-
тре Анђа и Радица већ су и за нас, његове друго-
ве, биле нешто као старије сестре које код куће 
можда нисмо имали...

А у том детињству Мића је био наш предвод-
ник, нешто као старији брат... смелији, бржи и 
јачи од других. Вешт на фудбалу и кошарци... У 
младости Куле је постао тихи бунтовник. Про-
тивник бесмисених животних формалности које 
су ограничавале младалачку слободу и занос... 
И та црта је некако неприметно подвукла њего-
ву животну причу – Слободу, да одлучује за себе 
и о свом животу.

Ту негде од друга добијете и пријатеља. Од 
сарадника - критичара чију реч желите да чујете 
и премерите се према њој. Тако је Куле постао 

онај коме можете слободно рећи оно што мислите, и ко вам слободно може рећи своје миш-
љење. Неко коме верујете и у чије добро срце и добре намере никада не сумњате. А, таквих 
људи око себе немамо много...

Кроз његову причу упознавали смо људе које је волео, сестриће у Рашкој, Олгу и малу 
Анђелију овде у Краљеву... Упознавали смо и у причи посећивали места на којима нисмо били, 
кроз шуме до скривених печурки на падинама Гоча и Столова...

Дечачки чист, искрен и отворен! Сви ми били смо његова фамилија и он део наших 
породица...

За ових пола века и неку годину више накупило се безброј заједничких животних прича и 
анегдота које нас прате и остају да живе са нама. Свако од нас сетиће се сада неке која је њему 
најупечатљивија.

А знам да би он сада већ рекао, онако са благом иронијом:
“Далеко било... не гњави више ове људе!”.
Тако, сачуваћемо од времена и заборава лепе и непоновљиве тренутке проведене заједно 

са нашим Кулетом, до неког поновног сусрета тамо негде...
Александар Петровић Шицко 

Telefon: +381 (0) 36 315 300, Faks: +381 (0) 36 315 300, Email: prodaja@banimreklame.rs
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ВЛАЋКО
Био је то један од ретко добрих људи. Увек 

насмејан, спреман да помогне, да охрабри. 
Изненада је у својој 51 години преминуо наш 
краљевчанин Владан Ивановић, од мајке Симке 
и оца Богољуба. Знали смо га као Владицу, Вла-
да, Влајка, Влађушка, Влаћка... Обичан породи-
чан човек, отац три сина, изврстан оптичар и 
доскорашњи шеф „Геталдуса“ у којем је провео 
цео радни век. 

Многи су код Владана добили прве наоча-
ре. И знао је свакога да посаветује, да понуди 
најбоље решење, да уз његов неодољиви осмех 
дочека или испрати муштерије. Краљево и пре 
свега породица, су изгубили човека великог 
срца, тог срца које га је издало у тренутку када 
то нико није очекивао.

Волео је „Партизан“. Није му било тешко да 
понекада скокне до Београда како би бодрио свој 
клуб, сасвим свеједно да ли је то фудбал или ко-
шарка. Дечачки се радовао свакој победи. Исто 
тако, туговао у поразима. Та урођена искреност 
није могла да крије његова емоције којима ни-
кога није угрожавао. Захваљујући томе, био је 
омиљен код свих који су га познавали.

Сиџа чува успомене на краљевчане, тако и на 
Владана који је својим искреним и карактеристичним осмехом уносио позитивну енергију. 
Захваљујући игри судбине, сада је на небу са многим краљевчанима који су нас напустили.
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ПАЈИЋА ВОДЕНИЦА
Не зна се тачан датум изградње и пуштања у рад ове воденице у Роћевићима. Према рас-

положивим подацима из купопродајног уговора и тапије види се да је воденицу купио Красо-
мир Пајић од Чедомира Лазаревића из Роћевића 1924.године, који ју је добио у наслеђе, те се 
претпоставља да је стара преко сто година, а зна се да никада није престајала са радом осим у 
случају поправки. Садашњи власник воденице је Ранко Пајић, а на воденици подједнако ради 
и његова супруга Мирка – Мица. Претходни власник била је Виторија Пајић – Ранкова мајка.

Вода која омогућава рад воденице долази јазом дужине нешто мање од 800 метара и поти-
че из Роћевачке реке, у доњем току познате као Мусина река, која је преграђена бетонском ус-
тавом, устава ствара малу акумулацију и усмерава воду у јаз и даље према воденици. Садашње 
стање јаза је доста проблематично, због великих поплава које га засипају, тако да је тренутно 
неопходно избетонирати зид јаза у дужини од 40 метара.

Вода долази у бетонирани део јаза непосредно уз воденицу, који се зове бадањ, спушта се 
читавих 9м дужински где пада на металне лопатице (раније су биле дрвене), а висинска раз-
лика нивоа воде је 3,5м. Вода улази у ципун – дрвени левак који усмерава воду према лопати-
цама које окрећу камен. Камен се састоји из два дела, окреће се само горњи део камена док је 
доњи део стационаран. Камен се ретко мења већ се подсецује. Садашњи камен је стар близу 30 
година и купљен је у Попини код Трстеника.

Углавном се меље бели кукуруз и добија бело пројино брашно. Ређе, кад неко тражи, меље 
се пшеница за црно брашно од кога се, помешаног са 10% хмеља, пече најквалитетнији црни 
хлеб.

Капацитет воденице је приближно 100 кг кукуруза за 3,5 сати рада. Воденица је скоро 
свакодневно у употреби у зависности од захтева оних који мељу и опслужује веома широко 
подручје које обухвата: Роћевиће, Мирајиће, Буковицу, Пекчаницу, Самаила, део Конарева, 
Врдила, Мрсаћ...

Мирко Вуковић
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СЕЛО СА НАЈВИШЕ ВОДЕНИЦА
Старо Село на планини Чемерно код Краљева од давнина је познато по воденицама пото-

чарама, старијим од једног века. Воденичари из овог краја никада нису узимали ујам, то јест 
одређену количину брашна, нити су гледали колико товара кукуруза и жита сељаци доносе у 
воденицу, већ су се довијали како да наплате млевење.

Старо Село се налази испод самих врхова Чемерна. До села воде нешто бољи колски, неас-
фалтирани путеви. Никада није имало више од осам кућа. Домаћинство породице Павловић 
из Старог Села састоји се од две стамбене куће. Ипак, једна је празна. Заправо у Старом Селу 
у свега шест кућа живе људи.

У овом планинском беспућу преостале су још четири воденице поточаре. Испада тако да 
свака друга кућа има своју воденицу и да су у селу сви воденичари. Хранислав Павловић има 
најстарију воденицу. Његов деда ју је добио у мираз 1896. године. Сељаци из доњих крајева 
Чемерна, описује Хранислав, кукуруз и жито су млели без ујма, али су за узврат морали да 
надниче у шумама.

– Свако је млео колико је хтео, а шест дана је радио за воденицу. Морао је да одужи. Није 
гледало се то на кило. На рабош. Него је млео и шест дана си дужан да радиш за воденицу – 
описао је Хранислав некадашњу праксу.

Јеленко Кошанин је много труда уложио да обнови своју, иако не памти када је неко из 
другог села донео товар кукуруза или пшенице.

– Ова воденица саграђена је пре око 100 година, можда и више, није битно. Углавном и даље 
је у функцији. И даље ће да ради ако „имадне„ ко да меље у њој, да доноси жито – каже Јеленко.

У селу се догодило нешто, што овде ни најстарији не памте. Млађи, који су се давно одсе-
лили своју децу све више и све дуже остављају код бабе и деде због епидемије коронавируса. 
Тако су деца нешто и научила о старим воденицама и животу у селу.

– Јако волимо да нам дођу унучићи. Да им покажемо да и они то виде. Да, занимљиво им је 
све. Тако те ствари, како се некада живело, радило и тако – истиче Нада Кошанин из Старог Села.

У брвнарама у селу, људи су живели пре 30 година. Многе су сачуване од пропадања као и 
воденице. Ипак, у селу тврде да би им добро дошла помоћ или финасијска потпора, како би и 
у селима на Чемерну покренули етно и сеоски туризам.

Ратко Бечки на Порталу Круг
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СТОЛОВИ

Кажу да нигде дивљи нарциси не миришу тако лепо као на планини Столови која се са јуж-
не стране уздиже изнад Краљева, манастира Жиче, средњовековног града Маглича и ибарске 
клисуре. На овој планини се већ годинама уназад одржава један је од најстаријих и најлепших 
догађаја Србије “Нарцису у походе”. Хиљаде љубитеља цвећа, планина и природе прошле 
су стазама протеклих година, носећи са собом утиске који се речима не могу описати. До-
живљаји, емоције, нова познанства, а све у предивном амбијенту планине која сваког свог 
посетиоца испуни позитивном енергијом која остаје дуго у њему.

Оно што је највећа атракција и што највише привлачи љубитеље природе јесу крда полу-
дивљих коња која слободно шетају планином. Готово је немогуће да одете, а да не сретнете 
бар једну од ових дивних животиња. Једно крдо овде живи већ више од 30 година. Гиздаве 
лепотане које више од једне деценије предводи неприкосновени вођа и господар пастув Моро 
временом су постали и права туристичка атракција која из године у годину привлачи све већи 
број посетилаца, заљубљеника у природу и животиње.

Сваки коњ има свог власника, али одвајање од крда и окружења на које су навикли је готово 
немогуће. Иначе, коње су на планину најпре доводили мештани Жиче, Каменице, Маглича и 
других околних села на обронцима Столова како бар лети не би морали да обезбеђују храну за 
њих, али они су се ту временом настанили. Дружење са коњима у овој нетакнутој природи за 
сваког појединца је доживљај. Животиње су се поприлично навикле на људе. Ипак, ако поже-
лите да приђете ждребету то нећете успети јер их старији коњи чувају. Можете их фотографи-
сати али са одређене дистанце.

Једном се чак десило да је планинарима коњ препречио пут и да ма колико они били ми-
рољубиви није свеједно, јер те животиње нису свакидашње, хране се здраво, све време се 
слободно крећу по великом пространству и буквално су сачињени од мишића и прелепе сјајне 
длаке. Они храбрији носе шећер са собом и када им понуде коњи врло радо прихватају поклон.

Оно што још одузима дах када се попењете на овај природни бисер јесте поглед. Са врха, 
на коме се често смењује неколико годишњих доба у пар сати, види се Нови Пазар, Копаоник, 
Гоч, па чак и Ртањ. Пешачка тура започиње великим успоном и траје око четири сата са спус-
том до манастира Жича или до села Брезна где планинари најчешће настављају своје дружење.

Иако је стара изрека да на Столовима лепота столује целе године налепше време за посету 
је крај маја када цветају нарциси.

Западне инфо
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Аеропланска радионица Ваздухопловног техничког завода био је назив за државну фабри-
ку авиона у Краљевини Југославији која је основана у Краљеву 1927. године.

Производила је, по лиценци, авионе типа Бреге 19 и Дорније До 17. У току свог постојања, 
осим назива Аеропланска радионица Ваздухопловног техничког завода, фабрика је још и на-
зивана Фабрика авиона Краљево и Државна Фабрика авиона у Краљеву.

– Када је почела производња, а то је било 1927. године, објављен је конкурс и из целе држа-
ве су дошли радници да раде у тој фабрици. А дошли су зато што су плате биле невероватне: 
обичан радник је могао да лако заради 3.000 ондашњих динара месечно, а за тај новац је могао 
да купи стадо од 100 јагањаца. Данашњи еквивалент томе је између пет и седам хиљада евра 
– наводи новинар Мирослав Филиповић у својој књизи “Краљевски авиони: Фабрика авиона у 
Краљеву 1927 – 1942”, објављеној 1995. године

По његовим речима, инжењери су тада зарађивали и много више новца, право богатство, 
сатница се кретала од 10 до 20 динара, док је код тадашњих мајстора у Краљеву она износила 
свега динар или два.

Чак и према еколошким стандардима, Фабрика авиона у Краљеву била је технолошки на-
преднија од многих данашњих фабрика. Радници су тада у употреби имали електрична ко-
лица, којима се кроз фабрику возио материјал, топлу воду и тоалете. Код фарбања и упот-
ребе боја постојали су строги стандарди, скраћено радно време за те људе, употребу млека и 
обавезну контролу од стране фабричког доктора, пише Филиповић и додаје да је за раднике 
постојао чак и ресторан где су се на менију свакога дана налазили бели хлеб, месо и колачи.

Фабрика авиона у Краљеву до 1941. године, како је забележио аутор књиге, произвела је 
425 примерака авиона типа Бреге 19 и 36 примерака авиона типа Дорније До 17. Југосло-
венска војска при повлачењу из Краљева, априла 1941. године, минирала је виталне делове 
фабрике, тако да немачки окупатор није могао да је оспособи за производњу авиона.

Повремено су у овој фабрици током рата вршене само поправке авиона Бреге и Дорније. 
Оно мало преосталих машина је демонтирано и пренето у Немачку 1942. године. Након ос-
лобођења, фабрика није наставила са радом, а оно што је преостало од ње прикључено је Фа-
брици вагона Краљево.

КАДА СУ СЕ ПРАВИЛИ АВИОНИ
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ВОЈИН ЂОКОВИЋ
Војин је рођен 1891. године у селу Лађевцима, 

код Краљева. Потиче из сиромашне сељачке по-
родице. Завршио је четири разреда основне шко-
ле и остао је на селу да обрађује земљу. За време 
балканског рата 1912. године отишао је у борбу и 
ратовао је и у војсци све од априла 1920. године.

Према причању Војинових сељана, његових 
ратних другова, он се нарочито истакао у цер-
ској бици 1914. године за које заслуге је 1915. 
године одликован Златним војничким орденом 
Карађорђеве звезде са мачевима. Наиме, на по-
ложају где се налазила његова јединица у кри-
тичном тренутку нестало је муниције. Тада је 
непријатељ јаком артиљеријском и пушчаном 
ватром онемогућио нашим борцима да изађу из 
рова и прихвате сандуке с муницијом која је била 
приспела. Војин је у том моменту под кишом 
куршума искочио сам из рова и сандуке с му-
ницијом убацивао у ровове. После овог његовог 
подвига непријатељ је протеран с тог положаја.

После ове борбе старешине су предложиле постројеном пуку да се Карађорђевом звездом са 
мачевима одликује неки курир. Међутим, када су то чули војници Војинове чете сви у један глас 
су викнули „Не“! – то одликовање треба да добије Војин Ђоковић, јер да њега у тој борби није 
било, ми сада не би стајали у овом строју. Тако је једногласно дат предлог да се Војин одликује 
највишим орденом за храброст на бојном пољу.

После треће непријатељске офанзиве у Србији 1915. године, Војин се са осталом војском, 
преко Албаније и Драча, повукао на Крф. Одатле је отишао на солунски фронт и непрекидно се 
борио до коначног ослобођења и уједињења.

По доласку из војске Војин се оженио, а 8. јануара 1936. године умро и за собом оставио сед-
моро малолетне деце, три кћери и четири сина, од којих су сада у животу две кћери и два сина.

Ево шта је командир Војинове чете записао у објави његовој приликом демобилизације:
„За наредника – обвезника IV чете првог батаљона XXVIII пешадијског пука Војина Ђоко-

вића… Именовани је учествовао у свим борбама на солунском фронту. Кажњаван није. Измирен 
је са платом за месец март 1920. године, а са храном закључно са 24.4. т. г. Од државних ствари 
носи са собом једне чакшире, блузу половну и једне чохане чакшире половне и једну шајкачу 
стару, један пар зимских цокула половних и један пар веша. Има право на бесплатну вожњу 
жељезницом.“ Тако је наредник и витез Војин Ђоковић отпремљен својој кући 1920. године.

Невена Ђоковић на Сиџа групи

ALBEX TRADE DOO
Špedicija, transport, logistika
Adresa: Kovanlučka 174/1, 36000 Kraljevo

Telefon: 036/5-444-020
Faks 036/5-444-021

Email: albextrade@gmail.com
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ЧЕСМЕ И КРПАРЕ НА ИБРУ
Некада су се у граду на сва-

ком ћошку налазиле лепо озида-
не чесме са којих су се до полови-
не шесдесетих година многе поро-
дице снабдевале водом. Мама још 
памти чесме на ћошковима од ста-
ре поште у Цара Лазара, па редом 
свако друго ћоше све до Железнич-
ке станице. 

Вода са тих чесми се у кофама 
носила до кућа, онолико колико 
је било потребно за кување, пиће, 
личну хигијену, одржавање чис-
тоће, прање веша, рибање патоса да 
постане жут као лимун... Све то, но-
сећи воду ручно у кофама.

Моја бака Дана је, срећом, била 
поштеђена тог тегобног и теш-
ког физичког напора и рада, али 
је мојој мами, која је гледала друге 
жене како тешко живе и раде, то ос-
тало у сећању као тужна прича. За-
мишљала је како те јадне жене по 
цео дан носе те кофе воде, рибају 
туђе подове, перу туђ веш и крпа-
ре, и ринтају по цео дан... На тај та-
кав начин су саме издржавале своју 
децу.

Мојој мами је посебно остало у 
лепом сећању, када су се лети, жене 
из комшилука договарале да перу 
крпаре на Ибру! То је било право 
славље за децу из целог комшилука. 
Мама ми је рекла да се купало субо-
том увече, после школе, да се буде 
чисто за недељу и у понедељак за школу. Веш се прао углавном петком, када се за ручак кувао 
пасуљ. Тада је бака мирно остављала пасуљ на електрични шпорет, мало само проврео и онда би 
га смањила на кеца. Кућа се тада није закључавала. Тако се пасуљ полако крчкао док је она одла-
зила на пијац, јер је петком био пазарни дан, па су сељаци из околних села доносили више про-
извода и пијац је био богатији, а цене ниже. 

Кад се врате са пијаце, веш се већ добро откиселио, ручак се укрчкао, а деца су једва чекала 
да се због прања крпара иде на Ибар. И тако, понесу оне тај лонац пасуља на Ибар, између топо-
ла, или доле ближе Рибничком мосту, да не сметају купачима, момцима девојкама који се удва-
рају И заљубљено друже, а деца из комшилука се брчкају до бесвести. 

Често су мајке из дворишта тако лети за ручак спремале сатараш на једном од шпорета у дво-
ришту, где су се заједно кували неки велики ручкови да се не прља кућа, пекле се паприка за са-
лату или зимницу. Онда се успут купи неколико оних округлих хлебова, понесе се сир и кајмак 
за мазање кришки хлеба и право на Ибар.

Део из књиге “Ружа и трње” Ружице Ракочевић

Прање веша на Женеви пре неких 80 година. Из поро-
дичне архиве Иванке Матовић, на фотографији су зајед-
но њена мама Олга и моја бака Дуда (стоје једна покрај 
друге)... искрено пријатељство које је трајало цео живот. 

Фотографију на Сиџа групи објавио Дон Кикот

SIDZA.RS | FaceBook Grupa SIDZA
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Крајем четрдесетих година прошлог века у Краљеву звуци џеза су се могли чути у Дому 
ученика Инустријске школе (зграда данашњег Вишег суда), повремено у оквиру музичког дела 
програма отварања спортских манифестација, у школским салама, на пробама у двориштима 
неких породичних кућа, попут куће Лазаревића у Хајдук Вељковој улици. Педесетих година по-
чињу концерти и игранке у Клубу ваздухопловства, у просторијама месних заједница, у летњој 
башти КУД „Абрашевић“, у сали и башти Дома ЈНА и игранке у Електрокомбинату - познате 
плаве вечери, а џез се поново свира у амбијенту старог краљевачког хотела „Париз“, као и у но-
вооснованом Дому културе „Новица Јолић“ и ресторану „Мошин гај“ у Рибници. 

Шездесете, поред постојећих, доносе нова места за игранке: у Хајдук Вељковој улици, у 
„Синдикалној башти“, на месту некадашње „Ибар мензе“, у Краљевачком позоришту, Дому 
друштвених организација, башти биоскопа Сутјеска... По речима Зорана Милојчевића, све до 
краја седамдесетих година, гости хотела у Краљеву и околини, најчешће су у уводном, једно-
часовном музичком блоку, слушали евергрин песме, латино музику и џез, од којих је рецимо, 
незаобилазна била мелодија Луј Амстронга „What a Wonderful World“. 

Осамдесетих и деведесетих, џез је маргинализован, али не и избрисан са краљевачке музичке 
сцене. На свиркама бенда Трио Квартет, од 1983-1986. извођена су дела класичне музике, блуз, 
џез и евергрин у краљевачким кафићима „Четрдесетдвојка“, „Карановац“, у бифеу Краљевачког 
позоришта и у горњој сали хотела „Турист“, у Матарушкој Бањи у хотелу „Термал“ и у Врњачкој 
Бањи у ресторану „Сунце“.

Око 1991. Љубиша Симовић, историчар уметности, на локалној радио-станици „Микс радио“ 
покренуо је двочасовну радио-емисију о џезу, која је неколико година емитована сваке недеље. 
За многе Краљевчане незабораван културно–забавни догађај тих година збио се 1994. у летњој 
башти „Ибар“, где је Лазар Тошић Quintet наступио са певачицом Бисером Валетанлић. Поред 
Бисере, са Квинтетом су наступале и Јелена Јововић Ревишин, Хана Вучићевић, Светлана Цеца 
Славковић, сестре Ковач и други певачи.

МЕСТА ЏЕЗА У КРАЉЕВУ

Јелена Томанић и састав „3+3“, Велисав Обрадовић, Саша Филиповић и Иван Коцка. Кафе „Голуб”
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У холу некадашњег биоскопа Ибар, Удружење грађана City art клуб је од 1995-1999, готово 
сваког месеца организовало концерте џеза, како локалних музичара и бендова, тако и познатих 
џез извођача, међу којима су били најупечатљивији наступи Бисере Валетанлић са Василом 
Хаџимановим и два гостовања Јована Маљоковића, који је тих година још једном наступио и 
у Башти „Ибар“. Александар Томовић Томке и Саша Филиповић су свирајући од 1996-1998 у 
пицерији „Ждрал“, у Улици Југ Богдановој, уз блуз, полако враћали џез стандарде на краљевачку 
музичку сцену звуцима Mack the knife, Gigolo итд.

Деведесетих, звуци џеза, поред пробране евергрин, поп, рок, блуз музике, могли су се чути 
и у неким кафићима, као што су „Статус“ поред Ибра, „Џез клуб“ у Улици цара Душана, „Шиш-
миш“ у Улици цара Лазара и др. Тих година краљевчанка Јелена Петровић Тот, паралелно са 
студијама енглеског језика, певала је џез. Гостовала је уживо на београдском радију „Индекс“ и 
краљевачком „Радио Краљеву“. Пет година касније, у студију Саше Филиповића, снимила је поп 
албум „When We Two Parted“ на којем су се нашле и интерпретације два џез стандарда „Misty“ 
i „Foggy Day“. 

У 21. веку, џез у Краљеву постаје све присутнији, са школованим музичарима и разноврс-
нијим формама представљања. Кафе „Голуб“ постаје незаобилазно место за изласке љубитеља 
рока, џеза и блуза. Џез се могао чути и у Градској кафани „Париз“, где је наступао Ансамбл 
3+3, као и у кафеу „Сквер“, где су као Орган трио наступали Александар Цветковић- бубњар, 
Божидар Раденковић - гитариста и Владан Мијатовић - пијаниста. На сплаву „Атос“ 2006. по 
први пут и пред многобројном публиком, наступио је квартет нашег истакнутог џез трубача 
Стјепка Гута, са тадашњим студентима из Граца, Миланом Станисављевићем - пијанистом, Ду-
шаном Симовићем - контрабасистом, Александром Цветковићем- бубњарем и организатором 
концерта, а као гост се појавио Владан Мијатовић - пијаниста. Осим у кафићима и кроз форму 
клупске свирке, џез се све чешће изводи и на концертима у Народном музеју Краљево, Краље-
вачком позоришту, КЦ „Рибница“, Мултимедијалном центру КвАрт, на Тргу српских ратника, у 
склопу свечаних академија, на прославама градских јубилеја, у оквиру културних дешавања и 
на фестивалима. 

На Фестивалу музике у Краљеву, организованом 2008. у сарадњи Удружења „Промени будућ-
ност“, са Народним музејом Краљево и Мултимедијалним центром КвАрт, били су заступљени 
класична музика, џез, рок, поп и етно музика. Као џез извођачи појавили су се: Иван Сеничић, 
Јелена Томанић и састав „3+3“ (Саша Филиповић, Велисав Обрадовић и Иван Коцка). Џез ор-
кестар Музичке школе „Стеван Мокрањац” наступио је 2012. године на Ибарском кеју, у склопу 
Ноћи музеја, са целовечерњим концертом и џез аранжманом коју је за ту прилику приредио 
професор Саша Филиповић.

Након земљотреса који је погодио Краљево 2010, зграда краљевачке Музичке школе претр-
пела је велика оштећења и школа је пресељена у Улицу Топлице Милана. Пробе џез оркестра 
сваког уторка или четвртка, са звуцима који се са школске терасе разлежу Тргом српских ратни-
ка, привлаче пажњу бројних пролазника. Након земљотреса, неколико краљевачких џез музи-
чара, међу којима Александара Цветковић и Владан Мијатовић, наступало је на хуманитарним 
концертима у Краљеву и Београду.

Из књиге Џез у Краљеву
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Крсташи су тренутно најактивнији и најпродуктивнији hard’n’heavy, punk – rock бенд из 
Краљева. Почетком 2010. године Владимир Крунић окупља екипу која креће са активним про-
бама и свиркама у тада актуелним краљевачким рок клубовима. Бенд је више пута мењао свој 
састав, а сама идеја о овом бенду је стара скоро 25 година. У периоду од 2012. до 2015. годи-
не бенд наступа по клубовима широм Србије. Ауторски рад је једна од ствари на чему је бенд 
озбиљно радио и улагао доста времена, тако да је бенд на стварању првог албума радио пуне 
четири године. Током година, наступали су на најзначајнијим фестивалима – Зајечарска гита-
ријада, Лове Фест, Белграде Демо Фест, Аеро рок фестивал у Краљеву, Позитивни концерт Нови 
Сад, Мајској гитаријади у Љубићеву, Ужички Роцк Фест… Критичари су овај бенд окарактери-
сали као веома динамичан и као један од набољих српских „лајв“ бендова. Свој првенац, албум 
„Ноћ“, Крсташи су објавили у јулу 2016. године.

Да би се у Србији бавио рокенролом, мораш да будеш прави крсташ. Па је и сам назив за бенд 
Крсташи некако и очекиван. Макар за оне који добро познају прилике на сцени. С друге стране, 
име обавезује. На бескомпромисну битку за своја уверења и свој поглед на живот. То је онај тежи 
део. А краљевачка екипа ту битку озбиљно бије већ дуго.

Бенд је више пута мењао свој састав, али је фронтмен Владимир Крунић од почетка у причи. 
Први помак ка озбиљнијем раду бенд добија доласком Страхиње Ђорђевића на место бубњара. 
Због музичких несугласица и погледу како бенд треба даље да се развија као и породичних оба-
веза, Крсташе напуштају Јелена, Горан, Риле и Пајо а на место новог басисте долази Милан Рале 
Ракоњац који доноси сигурност у ритам секцији. Октобра и новембра 2015. године бенд улази у 
студио и снима свој албум првенац. На њему раде као тонски сниматељи и продуценти Иван Ни-
колић Цоки који ће се касније и прикључити бенду као друга гитара и Зоран Тимотијевић Зокс 
који преузима улогу тонца бенда. Крсташи сада наступају у саставу Владимир (вокал), Милан 
(гитара), Рале (бас), Страхиња (бубњеви) и врло су активни свирајући широм Србије. 

У фебруару 2019. издат је сингл „Лутка“ са којим су Крсташи победили на месечној Топ лис-
ти емисије Бунт, РТС-а. Тренутно Крсташи раде на припреми и снимању новог синлга, чији се 
излазак очекује овог месеца.

КРСТАШИ
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Овај врсни сликар и илустратор, основну шко-
лу и нижу гимназију похађао је у Краљеву, а 1955. 
примљен је у Новом Саду у Школу за примењену 
уметност. Потом се запослио код Васе Казимиро-
вића у недељнику “Трибина”, као илустратор, да 
би убрзо по уписивању  академије  добио  посао  
илустратора  у  новосадском „Дневнику“, где је 
радио све до пензије бавећи се упоредо сликар-
ством у атељеу на Петроварадинској тврђави.

Отац Михајловићев је био трговац, родом из 
села Витковца, који је своје радње и имања имао 
и у Метохији па се игром случаја Мића (једини 
од осморо деце) родио у месту Дуљи Хан код 
Призрена 1936. године. Мајка му је била родом 
од Грујичића, из Старе чаршије, а деда по мајци, 
Радован, радио је у Ратарској школи. Мића Ми-
хајловић је становао у доњем делу чаршије, у близини Старе пијаце и дружио се са дечацима, 
који су своје игре организовали у  Пљакином  шанцу,  тако  да  је  припадао  тзв.  „мафији  Ша-
нац“.

Евоцирајући дечачке успомене, Михајловић се сећа тениских терена, који су после рата 
“преорани и засађен је лук, док су у базену направљени свињци”. Играње фудбала и тренирање 
бокса, није бацило у сенку ликовни дар који су приметили његови професори Оливера Симић и 
Чедомир Павловић Кориже. Ове активности ће се преплитати у његовом животу и касније. По 
одласку у Нови Сад постао је фудбалер, а касније се опет вратио боксу. Ипак, његово најстарије 
сачувано платно везано је за Краљево, потиче из 1950. године и представља Сијаће поље – поред 
пругице. Прво  сликарско  платно  и  боје  добио  је  од  Владислава Маржика.

У страним галеријама излаже од 1970, када је први пут самостално излагао у Болоњи и Ра-
вени, да би у италијанском граду Форлију постао и њихов почасни грађанин. Након тога само-
сталне изложбе имао је у Берлину, Минхену и Паризу, док је учествовао и у преко 80 групних 
изложби широм Европе. Добитник је многобројних награда.

У Краљеву први пут излаже 1974. године у Дому друштвених организација на тему „Југосло-
венски сликари за Спомен-парк“, а затим се појављује и као учесник ликовних колонија Студе-
ница и Матарушка Бања. У Матарушкој Бањи излагао је са ћерком Сањом и више путасамостал-
но. Као илустратор сарађивао је од 1966. године са својим друговима из младости у часопису 
Октобар. Свој легат завештавао је, делом граду своје младости, Краљеву, а делом Новом Саду у 
коме је живео на начин праве стваралачке легенде.

Преминуо је 09. марта 2018. године у Новом Саду, где је и сахрањен.

МИЛОРАД МИЋА МИХАЈЛОВИЋ

PRODAVNICA AUTO BOJA 
I OSTALOG PRETEĆEG MATERIJALA

SVETSKIH PROIZVOĐAČA

Cara Lazara 83, 36 000 Kraljevo
tel. 036 326 777, 
e-mail: gorancolickv@gmail.com
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Готово да нема популарног спорта, а да правду нису 
делиле краљевачке судије. Фудбалске утакмице најви-
ших рангова судили су: Живојин Вукићевић – Черчил, 
Владан Вићентијевић, Драган Трипковић – Кено, Дра-
жен Куч, Горан Вићентијевић, Светислав Марушић, Дар-
ко Богдановић...

Двојица судија са нашег подручја: Драган Трипковић – 
Кено и Владан Вићентијевић имали су велику част и при-
знање да осете међународна такмичења и на грудима по-
несу знак ФИФА. Хук са препуне „Маракане“ у вечитом 
дербију је 1982. године осетио Живојин Вукићевић Чер-
чил као главни судија.

Што се кошарке тиче, најдаље су догурали Драган Неш-
ковић Неле, Саша Маричић и Драган Савић. Један од 
најбољих судија био је Драган Нешковић. Он је пуне 24 го-
дине делио правду на кошаркашким теренима широм Југо-
славије и Србије, а 21 годину је судио међународне утак-

мице са амблемом ФИБА. Сада је национални инструктор суђења у Грузији. Његов колега Саша 
Маричић је судио финале Еврокупа и утакмице на Европском првенству 2017. године у Турској.

Поред њих, у елитној домаћој кошаркашкој лиги суди-
ли си или су и даље активни, следећи краљевчани: Владо 
Филиповић, Момчило Достанић, Андрија Димовски, Иван 
Стефановић, Ђорђе Богојевић, Радош Арсенијевић, Стра-
хиња Дашић...

И одбојка је изнедрила врсне судије. На столици или 
са терена, међународне и утакмице домаћег одбојкашког 
првенства судили су: Љубо Ковачевић, Мишко Ковачевић, 
Гордан Вилимановић, Тома Поповић и Ђорђе Зеленовић. 
Пореде њих, успешне одбојкашке судије су били или и да-
нас активни: Драган Николић, Горан Вељовић, Зоран Се-
изовић, Саво Ковачевић, Владо Јокановић...

Познати рукометашки двојац из Краљева чинили су 
Драган Симовић и Дејан Вукићевић. Они су пуних година 20 година делили правду на рукомет-
ним теренима у бившој Југослави и Србији, са тринаестогодишњим стажом у Супер лиги. Су-
дили су и утакмице међународних клупских и репрезентативних турнира. Данас су контролори 
суђења у најјачој рукометној лиги, а Драган Симовић је и директор Прве лиге западне Србије.

КРАЉЕВАЧКЕ СУДИЈЕ

Живојин Вукићевић – Черчил

Маричић - лево, Нешковић - десно

Драган Симовић
и Дејан Вукићевић
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КРАЉИЦА БИЦИКЛИЗМА
Долази из Краљева, из чувеног клуба Металац. Данас је велика звезда светског женског 

бициклизма. Многи очекују од ње само медаље и победе. Јелена Ерић је најбоља српска бици-
клисткиња и чланица чувеног шпанског тима Мовистар. Својевремено је била осма на свету 
у јуниорској конкуренцији, а данас као сениорка бриљира на највећим светским тркама где 
осваја медаље. Једанаестострука је државна првакиња, која тренутно држи рекорд у друмском 
бициклизму и на хронометру

Може ли да донесе Србији прву историјску медаљу на Олимпијским играма, Светском или 
Европском првенству?

„Верујем да је могуће, али треба ићи корак по корак. Само тако се стиже до великих ре-
зултата, али не оптерећујем се много. Све ће доћи у своје време. Како овде године тако и 
следеће, заиста видим могућност да се нађем на подијуму на неком од та три такмичења. Ове 
године Европско и Светско првенство доносе нам веома захтевне стазе где је све могуће. Циљ 
је доћи на такмичења у доброј форми и тркати се као и до сада агресивно и са амбицијом“, 
каже Јелена Ерић и додаје да је њен сан победа на Светском првенству. А ван тркања, инспи-
расти и помоћи свим младим бициклистима Србије, као и свима који налазе инспирацију у 
бициклизму и спорту. Потребно је много труда да би се стигло до професионалног статуса и 
то је свима јасно у свету бициклизма у Србији. Али није немогуће. У женском бициклизму 
ствари се мењају и све иде набоље. Све је више великих екипа и више је могућности. Осећа се 
одговорном да своје искуство и свој пут једнога дана поделим са другима.

„Мени су бициклизам и спорт променили живот. И ако би тај пример помогао макар једној 
особи била бих задовољна. Моја жеља је да помогнем другима, јер уз чврсту веру могуће је 
доћи до таквог начина размишљања и живљења, а то је заправо и мој најбољи резултат и моја 
огромна срећа коју живим и проживљава кроз овај спорт свакодневно“.

Двадесетпетогодишњакиња из Краљева до сада је бриљирала у репрезентацији у свим мла-
дим категоријама. Можда и најбољи резултат до сада је и даље то чувено осмо место на Свет-
ском првенству у Понферади које је освојила као јуниорка.

Доласком у шпанску екипу Мовистар, много је напредовала. Резултат на који је најпонос-
нија са Мовистаром свакако је било 4. место на чувеној женској трци «Vuelta Espana». Ту је 
такође и 2. место у Белгији на трци «Ronde de Mouscron» које је остварила почетком априла 
ове године. Умало јој је измакла и прва победа у каријери у професионалном бициклизму на 
тој трци, али верује да ће ускоро доћи и до тријумфа. Жели да побољша форму, и да се после 
тога фокусира на етапе на чувеној трци «Djiro d›Italija», да извезе добро и још неколико етап-
них трка које су пред њом, а потом и да наступи на Светском и Европском првенству.

Јелена Ерић већ је показала да јој светски бициклистички врх није непознаница, али жеља 
за напретком и освајањем нових висина део је њене личности и она само може – даље и више.
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РИБНИЦИ КУП
После 43 календарске или 42 сезонске године, одбојкаши Рибнице су поново освајачи на-

ционалног Купа. Ова генерација одбојкаша је у марту 2021. године поновила историјски ус-
пех ондашње славне генерације која је 1978. године у Новом Саду освојила Куп Југославије. 
Тада је Рибница на финалном турниру била на победничком трону испред екипа Војводине, 
Модриче и загребачке Младост Монтер.

Поводом историјског успеха, у Краљеву је уприличено велико славље навијача. Успех је упо-
тпуњен и чињеницом да ће Рибница репрезентовати земљу у Купу Европске конфедерације (Куп 
победника Купова), што је био први званични наступ краљевачких одбојкаша на међународној 
сцени. Индустриалес из Мадрида је била прва и лака препрека, јер су остварене две максималне 
победе. А онда се те 1979. године десио истински спектакл. У госте стиже најбољи клуб Европе 
тих година, Панини из Модене. Многи Краљевчани ће док живе памтити ту прву утакмицу. Не-
колико хиљада људи није могло да уђе у препуну Халу спортова на ибарском Кеју, многи су же-
лели да виде најбоља европска и светска имена одбојкашког спорта. За тог одбојкашког гиганта 
играо је најбољи играч планете, бразилски велемајстор Рајзман. Тада непозната Рибница се није 
уплашила пред великаном и после велике борбе Италијани су славили 3-2. У ревншу је Пани-
ни оверио пласман у наредну рунду такмичења. Та прва европска година утрла пут новим гене-
рацијама да наставе стазама, ипак, непревазиђене генерације играча предвођене браћом Алек-
сандром и Јованом Бићанин, браћом Љубом, Зораном и Мишком Ковачевић, Терзићем, Прода-
новићем, Вилимановићем, Миковићем, Радаковићем, Стојановићем, Филиповићем и другима, 
под диригентском палицом тренера Драгана Николића.

У знак поштовања према тој славној генерацији, садашња се на финалној утакмици про-
тив крагујевачког Радничког (3:1) одиграној у Врњачкој Бањи, одужила симболичним гестом. 
Краљевачни су играли у дресовима на којима су били портрети играча из 1978. године, а по-
сле меча су обукли мајице на којима је писало: «А сада мало ми». Један од јунака меча Иван 
Тодоровић одиграо је цео меч, иако је сломио шаку. На финалном мечу је блистао и Пред-
раг Бићанин, који на свом дресу испод броја 10 имао лик свог оца Александра. У разговору са 
Ацом Бићанином, он је истакао да је велика ствар што је у Рибницу дошла млађа генерација 
која води клуб. Управо та свежа крв је нови замајац који ће клуб где су поникли и стасали број-
ни асови попут Дејана Брђовића, браће Николе и Уроша Ковачевића, Вељка и Влада Петко-
вића, Срећка Лисинца и многи други дугорочно поставити у сам врх српске одбојке, рече Ацо 
и додаде – А, ми старији ћемо са задовољством и поносом испратити све успехе наших наслед-
ника у сваком смислу.

Садашња трофејна генерација Рибнице на чијем је челу шеф стручног штаба Милан Си-
мојловић, и играчи: Иван Тодровић, Предраг Бићанин, канадски интернационалац Нејтан 
Делгајдис, Александар Стефановић, Жарко Убипарип, Владимир Гајовић, Милош Крстески, 
Вукмировић, Рудић, Петрашиновић, Ратковић, Живановић... представљаће националну клуп-
ску одбојку у европском такмичењу ЦЕВ Куп.

А, како је све почело? Већ давне 1954. године група младих људи из краљевачког насеља 
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Рибница почела је да пре-
бацује лопту преко мреже и 
већ те године забележене су 
прве, додуше, незваничне 
утакмице са екипама из ок-
ружења. Није било уопште 
спорно како ће се новофор-
мирани клуб звати. Рибница 
је било логично име, а тада 
је почела да се пише исто-
рија клуба од великог угледа 
и значаја. 

Родоначелник овог спор-
та у Краљеву, први играч и 
тренер био је Душан Боле 
Бошковић. Иако „у година-
ма“, он је до 2018. године 
када је преминуо, био акти-
ван у клубу – водио је школу 
одбојке, био је и тренер пио-
нирских селекција. Нико у земљи није имао тако истанчан њух да пронађе великог одбојкаш-
ког талента, јер кога је Боле препоручио, тај постаје играч, репрезентативац. 

Прве године рада клуба су биле тешке, али су зато резултати остварени на терену дражи и 
значајнији. Године су пролазиле, Рибница је одбојкашки “бујала”, нарастала, а круна тог рада 
је почетак седамдесетих година када стижу до савезног ранга такмичења. Цео град је био на 
улицама те, сада давне, 1974. године (опет година јубилеја) када је краљевачка Рибница стиг-
ла до прве савезне лиге. Тај успех је условио изградњу садашње старе Хале спортова, а остаће 
забележено да су краљевачки одбојкаши прву прволигашку утакмицу као домаћини одиграли 
у дворани крај Мораве, у суседном Чачку. Одбојкашке утакмице биле су све посећеније, тра-
жила се карта више и тада је било јасно да улазак у прву лигу неће бити и највећи успех. Први 
је стигао те 1978. године када је победник Купа Југославије постала краљевачка Рибница. Они 
су шест пута представљала земљу у Европи и у Купу ЦЕВ-а (Европска одбојкашка конфедера-
ција). Одиграла 25 сезона у елитном рангу такмичења, четири пута испадала из елите и враћа-
ла се тамо где јој је објективно и место. 

Сазревале су нове генерације играча, а 
имена Дејана Брђовића, Вељка Петковића, 
Уроша Ковачевића и Срећка Лисинца остаће 
забележена златним словима, јер су стигли 
да са репрезентацијом освоје прегршт ме-
даља на великим такмичењима, европским 
и светским првенствима и Олимпијским иг-
рама. Не треба заборавити ни Милана Жар-
ковића, Жељка Булатовића, Александра Се-
ничића, Горана Илића такође некадашње иг-
раче и успешне тренере у нашој првој лиги, 
па Драгутина Балтића у Словенији, Спасоје-
вића и Миковића који су тренерски рад по-
чели да обављају у Француској. У новијој ис-
торији треба поменути имена Дејана Мила-
диновића, Томислава Поповића, Драгана 
Ђорђевића, Слободана Илића, Мирка Ристо-
вића, Владе Петковића, Николе Ковачевића, 
Младена Бојовића, Мирка Радевића, Бошка 
Мачужића, Александра Бошковића, Предра-
га Зуцовића... Много је имена која једностав-
но не могу да стану у ово простора, али су она 
обележила 67 година постојања одбојкашког 
клуба Рибница.
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