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ПРВИ УЧИТЕЉ

На насловној страни: Фотографију на Сиџа групи објавио Милош Антоновић, 
уз коментар да је салто код „Водомера“ извео Гаги.

Карановац је до 1815. године представљао важно турско упориште, па је у следу важних ис-
торијских догађаја више пута рушен и паљен а познато је да се у њему није развио већи срп-
ски део насеља. Стога изненађује податак да се крајем XVIII века у Карановцу појављују први 
учитељ и школа. У Поменику знаменитих људи М. Ђ. Милићевић за Костић Николу рођеног 
око 1769. године у Мрсаћу, наводи:

„Књигу је учио у Карановцу, данашњем Краљеву, у некога учитеља Тодора Рапе, који је по-
садио код краљевачке цркве, две липе које се и данас држе и напредују.“ Према броју домова у 
Карановцу, који је забележио Митисер 1784. године, 11 српских и 89 турских, и месту рођења 
првог познатог ученика Николе Костића, Мрсаћ, може се закључити да је први учитељ Тодор 
Рапа био приморан да ученике тражи и ван Карановца не би ли себи обезбедио елементарне 
услове за живот.

Појава првог учитеља и школе у Карановцу је од изузетног значаја. Ширећи се из мана-
стирских зидина, слова и бројеви крећу у народ кроз народне школе. Тако је било и у време 
Првог српског устанка. Међу 40 школа у Србији је и школа у Карновцу која ради од 1805. до 
1813. И у овом периоду број кућа је мали, само 20 домова, колико је 1808. године забележио 
руски мајор инжењер Гранберг приликом прегледа српских шанчева.

Рад школе потврђује свакако и податак који налазимо код Симе Милутиновића Сарајлије. 
У време Хаџи Проданове буне, 1814. године, Турци су напустили Карановац и Ћехаја-паша је 
упутио с нешто војске Радосава Јелечанина и Латиф-агу да га чувају. При уласку у Карановац 
затекли су неколико „Србчади ђе харају по кућама и дућанима града, пофатају иј све и по-
сијеку“, осим једног, што је Радосав измолио од Латиф-аге, а који је био „писарчетом“ код Ди-
митрија Кујунџића и за кога Сима истиче да је после спаса „у вароши Трстенику ђаке учио и 
школу држао.

До доношења првог закона о школама у Србији рад школа зависио је од односа и схватања 
појединаца. Учитељи су били препуштени сами себи и својој сналажљивости, а рад школа није 
био је континуиран.

О односу према школи у Карановцу у првој половини XIX века најупечатљивије сведочан-
ство оставио је учитељ Геогрије Николић. У жалби упућеној кнезу Милошу 6. септембра 1823. 
године обавештава га о својим учитељским невољама. Том приликом није изоставио назна-
чити да је у Карановац дошао за учитеља захваљујући препоруци „Благороднога обор кнеза и 
Господара Василија Поповича“, али због малог броја ученика додатна средства за живот мо-
рао је да зарађује радећи „штогод се писменога посланија тиче“ приликом изградње цркве.

Драган Драшковић (одломак из књиге Одрастање у Краљеву)
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Оснивач, први играч и тренер краљевачке Рибнице био је Душан Бошковић Боле (1936-
2018). Сада већ давне 1954. године група младих људи из краљевачког насеља Рибница почела је 
да пребацује лопту преко мреже и већ те године забележене су прве, додуше, незваничне утак-
мице са екипама из окружења (Крушевац, Ниш…). Није било уопште спорно како ће се новоф-
ормирани клуб звати. Рибница је било логично име, а тада је почела да се пише историја клуба 
од великог угледа и значаја. Највише захваљујући Болу.

Читав живот посветио је одбојци, није пропуштао одбојкашке утакмице у Краљеву, и до краја 
живота остао је одан овом спорту. Иако у годинама, популарни чика Боле био је до својих по-
следњих дана активан у клубу водећи школу одбојке, и као тренер пионирских селекција.

Увек jе посебно истицао период стварања клуба, у коме jе провео своj живот, прве утакмице 
на рибничкоj ледини, прве победе на турниру у Богутовцу, када jе Боле са саиграчима освоjио 
као награду одбоjкашку лопту. Следили су нови успеси, Српска лига, Друга лига, улазак у ели-
ту 1974. године, осваjање Купа СФРJ 1978, први излазак на међународну сцену. Из „радионице“ 
великог Душана Бошковића изашла jе плеjада врхунских одбоjкаша, касниjе тренера, одбоjкаш-
ких судиjа, а надасве великих људи. Душан Бошковић jе у кариjери био тренер у Модричи, Сме-
дереву, Новом Пазару, Крушевцу и оставио немерљив допринос развоjу одбоjке у тим средина-
ма. Био jе селектор млађих репрезентативних селекциjа у време велике Jугославиjе, учествовао 
у оснивању Општинског одбоjкашког савеза Краљево, судиjске и тренерске организациjе, кас-
ниjе и регионалног савеза са седиштем у граду на Ибру. Љубав према одбоjци пренео jе на своjу 
децу, ћерку Лидиjу и сина Александра, сада успешног тренера.

У животу тих и ненаметљив човек, Боле – за пријатеље и играче, у спорту и одбојци несав-
ладив, енергичнан, победничког менталитета, који је младе подучавао не само одбојкашким 
вештинама, већ и витештву, људскости, поштовању и поштењу. Нико у земљи није имао тако 
истанчан њух да пронађе великог одбојкашког талента, јер кога је Боле препоручио, тај је по-
стао играч, репрезентативац. Многи су после Рибнице каријеру настављали у великим европс-
ким клубовима.

У част свом оснивачу, првом тренеру и играчу, Одбојкашки клуб „Рибница“ сваке године у 
Краљеву пред почетак такмичарске сезоне, организује меморијални турнир „Душан Бошковић“.

РОДОНАЧЕЛНИК ОДБОЈКЕ
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ИСИДОР ЖИВКОВИЋ
Кад год се у Србији узбуркају страсти због поли-

тике ваља прочитати мудре завршне речи из живот-
не исповести Витановчанина Исидора Живковића 
објављене 2007.године у књизи „Животни пут Исидо-
ра Живковића“.

Био је општински деловођа, солунац, председ-
ник општине, посланик, гружански четнички војво-
да, одметник од комунистичке власти, а пре свега до-
бар и поштен човек.

Овде описује дане по повратку са издржавања 
шестогодишње казне тешког затвора, уз који је био 
осуђен на конфискацију имовине и губитак политич-
ких и грађанских права. Своди животни биланс у ком 
породицу и Србију подиже на највише место.

Настрадао је 1974. године у деведесетој години 
прелазећи железничку пругу. Окружни суд у Краљеву 
решењем Рех 8/06 од 20.02.2007. године постхумно 
је рехабилитовао Исидора Живковића.

Ево његових речи:
– ... из казамата дошао сам кући исцрпљен и бо-

лестан. Наступа 1952.година – најтежа у мом животу. 
Где год се појавим на својој земљи то више није моје. 

Моје њиве други обрађује, други убира плодове са моје земље, други сече моју гору. Породи-
ца утучена и уплакана. Нема више наших ливада, њива, забрана, пашњака… Све што сам ство-
рио за 60 година одузето ми је. Пада ми на памет да побијем све моје мучитеље и злотворе, па 
да и себи прекратим живот.

Али живот све равна и полако улази у нормалне токове. Породица ми се повећала. По-
ред Златане, мене и сина Миодрага – Мића имам снаху Дивну и унуке Радомира и Радосаву. 
А деца увек доносе радост у кућу. Наше имање опет некако напредује и живимо нормалним и 
срећним животом.

Године и даље лете. Ја их већ имам пуних 84. Здравље ми је оронуло. Поред реуме, коју ву-
чем још из непроходне Албаније и са Солунског фронта, муче ме и друге болести. Ипак уп-
ркос и дубокој старости и болести желим да још – колико могу – помогнем породици и да 
уопште будем користан. Захваљујем господу Богу што сам још увек здрав у памет па се, поред 
осталог, најрадије бавим читањем…

Сећам се Драже, Тита, четника, партизана и рата, али гледам ова брда, реке, њиве, лива-
де, поља, шуме и људе око себе и нешто мислим: Србија је ипак старија и дуговечнија од свих 
њих и од свих нас. –

ИнфоКраљево
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Милутин Петровић (57) из села Сибница 
добио је писмо у ком је „сазнао“ да је његова 
жена удовица. Милутинову супругу су поз-
вали на оставинску расправу, а он је поред 
ње седео жив и здрав.

Последњих месец дана остаће заувек 
урезани у памћење свима у пољопривред-
ном газдинству породице Петровић. Ни 
слутили нису, кажу, те среде какву ће им 
вест поштар донети. 

“Моја жена Радуна је радила у цвећу, био 
сам на пет метара од ње када нам је на вра-
та покуцао поштар. Поздравио сам се с њим, 
помислио да јој је донео наследство, иако ми 
је то било чудно јер се још пре пет година 
одрекла имовине у корист браће. Зато и ни-
сам обратио пажњу на то шта чита. Видим 
пребледела, чита једном, чита други пут и 
онда каже: ‘Ја сам постала удовица!’ Ја јој 
кажем: ‘Ако, лепо жено’!, узмем писмо и 
имам шта да прочитам“, започиње несваки-
дашњу причу Милутин.

Милутинов датум мрти се поклапа са да-
тумом рођења.

„Најгоре од свега је што је моја смрт 
проглашена на дан мог рођења! Прогласити 
човека мртвог је врло опасна ствар! Мене неко сад да дође да убије, неће одговарати јер сам већ 
мртав. Два пута не могу да умрем“, жали се Милутин.

Али, није то једина мука која га је задесила.
„Искључили су ми картицу преко које добијам новац, онда сам отишао у МУП, па су ми је 

одблокирали. Јако сам потресен. До свега овога сам пушио кутију цигара дневно, сад ми ни две 
нису довољне. Увече седим, не могу да спавам и размишљам да ли је грешка или је ово неко на-
мерно урадио... Па се мислим можда ми неко дође на врата, где ћу ја и како“, јада се Милутин.

Био је у МУП-у, па у суду, а пошто је у питању кривично дело, случај је сада у рукама јавног ту-
жиоца у Краљеву. Најнепријатније изненађење дочекало га је код нотара, који је позив и послао.

„Адвокатица нас је буквално избацила уз канцеларије. Прочитала је наш захтев, и питала ад-
воката: Што нисте уписали име покојника? Он је шокирано питао: Како да упишем, ево човека 
стоји испред вас? Она је само рекла, ‘мора тако’. Питао сам је зашто тако, па није то као да се 
одвезало куче и сад шета по граду“, негодује Милутин.

Више од 36 година је у браку са супругом, и већ су помислили су да су све турбуленције пре-
гурали преко главе.

„Да ми неко прогласи супруга да је мртав а он жив, то је ван памети! Читала сам тај позив 
који ми је стигао и шокирала се. Првих седам дана били смо много уплашени“.

После су комшије долазиле, сажаљевају случај, па се шале...
„А мени није свеједно. Није ни дан-данас. Ишао је у Краљево да среди администрацију и 

вратио се сав избезумљен. Звала сам Хитну да дођу, јер није знао где се налази, иако ми је при-
чао и да без њих може да се доведе у ред. Само да ми је да знам зашто се све ово десило. Зато 
и питам ко је и како издао умрлицу и ако она не постоји, на основу чега је покренут поступак 
после ‘смрт’“, каже Радуна. 

Мондо

ЖИВОГ ГА ПРОГЛАСИЛИ МРТВИМ
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ПИЦ МАЛА

Када улазите у Краљево из правца Крагујевца, прво на шта наилазите је широка улица са по 
две траке у оба смера, која би у неким другим околностима вероватно била названа булеваром. 
Несуђени булевар, некад познат као Кидричева улица, по словеначком комунистичком функ-
ционеру, данас је Доситејева и представља жилу куцавицу једног од најпознатијих краљевачких 
крајева звучног имена – Пиц мала.

Некада су у Краљеву постојале бројне мале - Шанац, Циган мала, Мајдак мала и друге - али 
је опстала једино ова, помало специфичног имена. А кад смо већ код имена, постоје два тума-
чења његовог порекла. Једно је везано за италијанске ратне заробљенике - у другој верзији су то 
радници - који су, након што је Италија капитулирала у Другом светском рату, били затворени 
у овом делу града и били радна снага. Мештани су им помагали, давали храну, дружили се са 
њима, а ови би заузврат раздрагано узвикивали „пицикато“, од чега је временом остала само 
скраћеница.

Друго тумачење је везано за “најстарији занат на свету“. У овом делу града је пре Другог свет-
ског рата била железничка станица и, као што то бива, отворено је пуно кафана и гостионица 
уоколо. У некима од њих су, по својој прилици, радиле проститутке те отуд, наводно, ово „пиц“ 
у називу овог краја.

Осим што локалци не могу да се договоре око порекла имена, тако и границе насеља пред-
стављају недоумицу. Свако, наравно, има своју верзију. Једну, Cвелико пицмалску“, подржава и 
Владимир Анђелковић, председник краљевачког фудбалског клуба Магнохром.

По Макију, великом Пицмалцу и познатом краљевачком џудисти, Пиц мала се простире од 
Основне школе Димитрије Туцовић па све до Камиџорског моста. И ту, по њему, живе „Пицма-
лаши“. Укључујући и Француску колонију - каже.

Други Пицмалци немају тако велике амбиције, па су по њима границе простирања „уже“ Пиц 
мале нешто другачије.

- Историјски епицентар су, по мени, зграде између Гимназије и Основне школе Јово Курсула. 
Не осећам Француску колонију као део Пиц мале, и рекао бих да се протеже од пумпе па на доле 
– сматра Илија Петронијевић, филозоф.

Овај, назовимо га, сукоб око граница је, по свему судећи, генерацијска ствар. Ћаскајући са 
мештанима, стекао сам утисак да старије генерације као Пиц малу доживљавају сам почетак До-
ситејеве улице, око Франуске колоније, Чиновничке колоније и самачких хотела. Мало млађи, 
под утицајем легендарних прича о храбрим и неустрашивим момцима из краја, шире границе 
све до рубова града. Складно поређани блокови зграда који се између себе разликују датумом 
изградње и стањем у којем се налазе, први упадају у очи. Ту су и такозвани самачки хотели, 
грађени 1950-их, за самосталне самоуправљаче из оближњих фабрика – Фабрике вагона и Маг-
нохрома. Преко пута је Чиновничка колонија, мало насеље са нешто старијим зградама и кућа-
ма још из предратног периода, на коју се настављају блокови војних зграда, грађених 1980-их 
година и касније. На самој граници Пиц мале је нешто модерније насеље. На први поглед, овај 
крај изгледа савршено.
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Чувени краљевачки тату мајстор Игор Јаковљевић ми прича о „историји хејтовања“ између 
Пиц мале и других насеља.

- Наслушао сам се бројних прича о епским биткама између ова два краја. Предграђа се не 
слажу увек једна са другим. Највише смо се хејтовали са Рибницом или са Женевцима. Ја знам 
да су масовне туче између Пиц мале и Рибнице постојале ранијих година, али када сам ја био 
тинејџер, није их било. Наравно, нормално је да се нисмо дружили са њима, али се нисмо тукли 
- каже.

Једно од штекова је легендарни Струјомер, резервисан за генерације из 1990-их и 2000-их.
- Највише се блејало на Струјомеру, али ми смо у мом делу имали свој штек за блејање. Но-

лит је имао велики магацин, односно стари диспанзер, па је моја екипа знала и ту да проводи 
време. Увек смо били повезани са остатком Пиц мале, па бисмо отишли до Струје где је знало да 
нас буде и по 50-ак - прича ми Владимир.

Ту је и Авион, у ствари споменик на чијем је постољу прави авион. Постављен је 1998. године 
и посвећен радницима Фабрике авиона и пилотима који више нису са нама. Са њега се пружа 
сјајан на већи део Пиц мале и ништа вам не може промаћи.

Док ходамо Доситејевом, осим што вас са прозора прате погледи дежурних стражара, по 
зидовима круже три слова која вас прате у стопу – ПОА. Јеботе, шта је који мој ПОА, звучи као 
ИРА?

- То је Пицмалска ослободилачка армија. Идеја је настала у време свих оних ратова када се 
причало о сукобима и онда пожелиш да се удружиш и одеш да помогнеш људима. То је заје-
банција и наравно да никада нису постојале оружане формације или нешто слично - каже ми 
Владимир.

Ух добро је, сада ми је лакше. На тренутак сам помислио да шетам кроз Белфаст. Али није 
ово безазлени крај, никако.

- Пиц мала има специфичну историју - место жестоких момака, али праведних. Волели су 
да се шале и спрдају, али увек је све било поштено, није било превара, понижавања. Један од 
најпознатијих жестоких момака из ранијих периода је био Бранко Шериф, ја познајем неке 
млађе генерације жестоких момака: Жикица, Јошка, Нено Стевовић - прича ми Владимир.

Игор каже да су главна фора били бетонски стубови испред којих је стајала екипа. Практично 
се знало који стуб коме припада.

- Најпознатији лик је Бранко Шериф, био је врло снажан и озбиљан батинаш и ко је имао 
проблем са њим, није му било лако. Постојао је извесни Џиц, затим Мишо Пита, Француз, кас-
није су се доселили браћа Омега - имали су истетовиран знак омеге на подлактици. Они нису 
били мафијаши и нису правили лову, само су „заводили ред“ - каже.

Можда и помало иронично, поред свих згубидана и опасних момака, у Пиц малој су смеште-
не готово све краљевачке средње школе - Гимназија, Медицинска, Економска и Електро-сао-
браћајна техничка школа, затим три основне, па и Машински факултет. Ту је и депо Историјског 
архива, па никако не могу да се отмем утиску да је овај део града могао да постане, рецимо, 
краљевачки Кембриџ.

VICE - Војкан Трифуновић
Фотографије: Бојана Миновић
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Ко је Иван Боттери, човек кога многи Краљевчани 
помињу као некога ко је доста учинио за приградска на-
сеља и села око Рибнице и Берановца?

Ради се о официру који је у мају 1988. године у 
Краљеву смењен са функције команданта и стављен у 
једну врсту „софистицираног кућног притвора“ из само 
једног разлога – био је отац новинара Роберта Ботте-
рија, тада уредника љубљанске „Младине“, листа који 
је објавио да ЈНА ангажује војнике и бесплатно даје ма-
теријал за градњу виле код Опатије тадашњем савезном 
секретару за народну одбрану Бранку Мамули. То је 
изазвало скандал, посебно када се утврдило да је вест 
истинита, а цех је „платио“ пуковник Боттери.

„Служба безбедности је пратила сваки мој корак од 
тренутка кад изађем из стана. Чак су ангажовали и јед-
ну жену која је радила у војсци да ме прати и извештава, 
али она ми је то одмах рекла. Јуче ми је овде у Краљеву 
то признао и један од шефова ‘безбедњака’“, испричао 
је он за „Време“ те 2018. године када се у Краљеву оку-
пило више од 200 старешина и војника који су служили 
војску у Рибници.

Боттери додаје да су му тада безбедњаци нудили и да 
шпијунира рођеног сина, да кад оде у Љубљану где му је 
живела породица, претресе његове ствари и да посебно 
обрати пажњу на визит-карте странаца које поседује и 
слика их. Он је сину послао поруку да такве ствари скло-
ни, а безбедњацима је касније рекао да није нашао ни-
какве визит-карте. „Врхунац је био кад су ми безбедњаци 

‘саветовали’ да се одрекнем сина преко страница листа ‘Политика’“, каже он.
Боттери је за команданта у Краљево 1984. дошао из Љубљане, где је био начелник за војне 

транспорте железницом, тада у чину потпуковника. Када више није могао издржати притиске и 
стални надзор војне безбедности, напустио је војску 30. новембра 1988, а већ сутрадан је примљен 
на посао у словеначке железнице на место директора контејнерског транспорта, где је остао до 
пензионисања.

Боттери је похвалио и тадашње руководство Краљева које му је нудило да постане генерални 
директор Аутотранспорт, али није могао да прихвати јер је знао да би му војна безбедност и даље 
правила проблеме. „А и супруга ми је рекла да ће тражити развод ако то урадим, јер жели да се 
вратим у Љубљану“, искрен је био Боттери.

Након великог земљотреса 1985. на Копаонику, када је самоиницијативно послао 100 камиона 
и војнике да помажу пострадалом становништву: „У врху војске су ме напали због тога, а после су 
се они хвалили тим потезом“.

Друга „диверзија“ била је 1986, када је, због обележавања великог јубилеја манастира Жича, 
дао камионе и војнике да се уреди манастирска порта и у њој засади трава. Боттери каже да је 
имао срећу што је по националности Италијан и католик, па нису могли да му „прикаче“ српски 
национализам.

Давор Лукач - Време

ИВАН БОТТЕРИ
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Док се претходни број Сиџе налазио у штампи, 
20. јула 2021. године примило смо вест да је пре-
минуо Душан Стојић, дугогодишњи дописник „Ве-
черњих новости“ из Краљева у пензији, песник, му-
зичар и један од оснивача краљевачког Књижевног 
клуба и традиционалног Жичког духовног сабора 
„Преображење“.

У свет новинарства Стојић је ушао 1969. годи-
не као хонорарни сарадник локалних „Ибарских но-
вости“, Радио Краљева и Радио Врњачке Бање. Но-
винарски позив одвео га је потом у Фабрику вагона 
где од 1973. до 1988. ради на пословима информи-
сања у листу „Наша фабрика“ чији је био и уредник.

Преласком у „Вечерње новости“ крајем осдам-
десетих година прошлог века Стојић израста у не-
пристрасног хроничара политичких, економских 
и свих других друштвених збивања на подручју 
Краљева и Рашке области у целини што га је заслу-
жено сврстсало и међу најистакнутије дописнике 
нашег листа из целе Југославије. Као одани војник 
„Новости“ и не бирајући радне задатке, почетком 
деведесетих пуна три месеца је извештавао са ву-
коварског ратишта све док ратни сукоби у источној 
Славонији нису окончани.

Несебично дајући целог себе, своју професију 
свакодневно је обављао несмањеним ентузијазмом и жаром све до пензионисања 2014. го-
дине. За свој новинарски и друштвени рад добио је низ признања и награда међу којима 
су - Награда за животно дело Удружења новинара Србије и Црне Горе, Награда „Новости“ 
за животно дело „Слободан Глумац“, Награда УНС „Милан Жегарац“, Новембарска награ-
да општине Краљево за рад у култури и књижевно стваралаштво, Октобарска награда гра-
да Краљева и многе друге. Осим новинарских, дугачак је списак и Стојићевих признања за 
збирке песама „Распоред часова“ и „Лични опис“ међу којима је и Годишња награда Књи-
жевног клуба Краљево 2014. године за рукопис „Глагол“.

ДУЛЕ

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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АУТОТРАНСПОРТ
Када је основан 15. 04. 1949. године, имао је десет возила и двадесет радника. Након три-

десет година рада и постојања, 1979. године „Аутотранспорт“ је имао 120 аутобуса, 300 ками-
она са 200 приколица и хиљадупетстотина радника. Те давне 1979. године возила овог нашег 
некадашњег превозног гиганта су прешла 40.000.000 км, (четрдесет милиона километара).

Од 2016. године ово некада успешно краљевачко предузеће је у стечају. А, како је дошло до 
стечаја? Најпре је пропала чудна и прилично тајновита приватизација овог предузећа обавље-
на још 2007. године. Није се тада знало, а и данас се само нагађа ко је стајао иза фирме „Дра-
гон“ са Маршалских острва, која је за 120.000 евра, на тендерској продаји била купац већин-
ског дела имовине предузећа. 

Затим се касније говорило да је мањи део фирме купио „Санос“ из Скопља и новооснована 
радничка фирма АТП. Нови власници обавезали су се да за пет година уложе 1,2 милиона 
евра, али ту обавезу очигледно нису испунили. Приватизација је раскинута, а пропали су и 
други „спасоносни“ потези руководства са директором Зораном Јаблановићем на челу. Једна 
од таквих мера биле су и позајмице, куповина камиона на лизинг и слично. Тако се „Аутот-
ранспорт“ задужио и код београдских привредних друштава „Оморика“ и „Дрина“. Уговор о 
зајму од 1.284.076 евра, на годину дана уз камату од десет одсто потписан је 7. септембра 
2009. Тада на име обезбеђења повраћаја позајмице није била уписана аутобуска станица већ 
пословна зграда „Аутотранспорта“, сервисна хала са техничким прегледом, магацински обје-
кат и једна локал у центру града. Дуг је требало да се врати најдаље до 7. септембра 2010, али 
Јаблановић, у Привредном суду у Краљеву, пре истека тог рока, то јест 24. маја 2010. са прав-
ним заступником повериоца потписује судско поравнање којим је камата на зајам смањена са 
10 на 8,5 одсто под условом да се дуг, нарастао на 1.366.053 евра, врати у року од осам дана. 
То скраћење рока финансијска ситуација у предузећу, сигурно позната и директору Јаблано-
вићу, није омогућавала. Дабоме, зајам у том року није отплаћен па Привредни суд у Краљеву 
усваја предлог „Оморике“, то јест заступника овог друштва Милана Јанковића, о принудном 
извршењу. И догађа се да уместо подизања хипотеке, суд одлучује да позајмица буде намирена 
продајом већег дела аутобуске станице и преносом права коришћења око два хектара плаца. 
„Аутотранспорт“ се на то не жали, наводно због трошкова поступка.

Но, радници, дознајући да се нешто, како су говорили, „мутно“ дешава, реагују штрајком, 
смењују Јаблановића, а Агенција за приватизацију тражи да се судско поравнање поништи, јер 
директор није имао право таквог располагања имовином предузећа. То упозорење је игнори-
сано, па Агенција почетком септембра 2010. године, раскида уговор о приватизацији и који 
дан касније доноси одлука о реструктурирању „Аутотранспорта“. Због тог статуса обустављена 
су сва принудна извршења. Али, опоравак предузећа није успео ни наредних година под руко-
водством Зорана Маричића, заступника капитала и извршног директора, па се за то предузеће 
2016. године уводи стечај. а Од поменутог „Аутотранспорта“, већи део имовине надомак града 
купила је турска „Тај група“ за своју фабрику. Тако је само станица остала у статусу стечаја.

Аутобуска станица се јавно нуди у закуп. За закуп станице с 25 перона, зграде на два спра-
та, билетарнице, чекаоницу, четири локала, канцеларије, трафике... јавља се седам заинтере-
сованих, а најбољу понуду даје краљевачка фирма „Макси бус“. Тај закупац, међутим, не до-
бија потребна одобрења од надлежног министарства за ту делатност па на станици три месеца 



11

Број 20

све стаје. Онда се раскида уговор о закупу, а на стечајном управнику је да ли ће судским путем 
тражити накнаду штете, јер и сада је месечни приход на станици већи од два милиона динара.

После двогодишњих преговора, покушаја нагодби, разних процена и оспоравања вредности 
капитала, град Краљево је почетком јула 2021. године откупио „своју“ аутобуску станицу за 78 
милиона и 850 хиљада динара. 

Извори: Политика и портал Круг

Електрични скутер мало по мало, постаје најатрактивније превозно средство. Посебно 
када причамо о путу до посла и начину избегавања гужви по граду. Око аутомобила увек мо-
раш да мислиш где ћеш да паркираш, колико ћеш времена изгубити на то и колико ће ти тре-
бати до посла (или другим поводом) и назад, јер никад не знаш какве те гужве чекају по путу. 
Уз електрични скутер можеш се ослободити стреса и уживати у свежем ваздуху док се возиш. 

Ови скутери су еколошки прихватљивије решење од аутомобила. Они су зелена будућност 
урбаног превоза. Приликом вожње електричним скутером не долази до испуштања штетних 
гасова у ваздух и околину. Према томе, осим што уживаш на ваздуху док се возиш, доприно-
сиш заштити животне средине и околине. 

Немају ваздушне филтере, уље, свећице, зупчасте каишеве... Према томе, нема потребе за 
проверавањем, мењањем или одржавањем било чега сем гума, кочница и хидрауличне течно-
сти за кочнице. Сем што вам штеди време, штеди вам и новац за потрошни материјал, поправ-
ку као и одржавање.

Поуздани Бош мотор, занемарљиви трошкови одржавања, пуњење батерије за 6 сати (ба-
терија се пуни лако, тако што се укључи у обичну утичницу у вашој кући или на послу), уп-
рављање са Б категоријом, без потребе за додатним полагањем су само од неких предности 
електричних скутера који су доступни у краљевачкој фирми „Механизација Тргомен“, која је 
поред  успешног пославања са пољопривредном механизацијом свој асортиман обогатила и са 
електричним скутерима за којим је потражња све већа.

НОВО НА ТРЖИШТУ КРАЉЕВА
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СЕЋАЊЕ НА БАШТУ ИБАР
Трећи час смо одржали у Башти на Ибру. Некако смо у Башти највише волели да попијемо 

пиће или кафу, јер је она постојала још из нашег времена и времена пре нас, а и Ибар је ту да 
нас подсећа на младалачке несташлуке. 

Некада је Башта на Ибру била култно место града. Увек пуна гостију који су долазили на 
роштиљ и да би слушали добру музику, која је углавном била забавна. Ми клинци, умели смо чи-
таво вече да престојимо испред бине и да цупкамо. Готово нетремице смо посматрали музичаре, 
певачице и певаче и трудили се да упамтимо све песме, које ћемо и сами певати пар деценија 
касније.

Усред Баште се налазила фонтана „на спрат“, из које је допирала свежина у спарним летњим 
вечерима. Испод Баште протиче Ибар, који је такође доносио свежину и мир, поскакујући зајед-
но са месецом који се огледао у њему, и играјући луди плес са облуцима, од којих су неки одла-
зили са њим у нове авантуре.

Док седимо у башти ресторана и пијемо подневно пиће, понављају се ситуације већ виђене 
на ранијим прославама. Као што су наши пријатељи некада показивали фотографије своје деце 
или са сопствених венчања, сада су из ташни и других преграда извиривали њихови унуци или 
деца која се венчавају са крунама на глави. Из наше генерације нико није био крунисан. Такво 
је било време.

Нас неколико је понело албуме где су се налазиле слике из забавишта, основне школе, гим-
назије, до ових последњих дружења. Албуми су кружили од једног до другог и сви смо са пажњом 
гледали забележене тренутке наших живота. По томе како смо некада позирали, највише смо 
подсећали на децу која играју игру: камени човек.

Ближили смо се педесетим годинама живота и неки од нас су носили наочаре за читање. Није 
то још увек била велика диоптрија, али више нисмо могли да читамо и разазнамо текст, макар и 
када би најдуже истегли руке. Један део генерације се још увек кочоперио својим добрим видом 
и добрим слухом. Али када су разгледали слике из прошлости, хватали су се за наочаре које 
су им биле најближе. Диоптрија било чијих наочара је одговарала свакоме од нас. Били смо и 
остали генерација!

Усред разгледања фотографија и евоцирања успомена, на капији Баште се појавио месни 
„џез оркестар“, Цигани са дувачким инструментима и огромним бубњем, и музиком која је ула-
зила у моду. Била је то обрада песама за трубе и остале лимене дуваљке. Сабор у Гучи је постојао 
од шездесетих година, али трубе и трубачи су постали незаменљиви део било које прославе, тек 
после протестних шетњи, када се ударало у сваки комад неког предмета који је производио звук. 
Схватили су Цигани да је дошло њихових пет минута и да могу годинама да „врте“ неколико 
песама. Само је потребно да се направи што већа бука! Никоме не смета што нам је Ђурђевдан 
дошао 17. маја, а Месечина усред белог дана...

Већина присутних, када су се чули звуци труба, почињала је да пљеска рукама, скаче на ноге, 
цупка око музиканата и ставља понеку новчаницу у левак инструмената.

Данас Башта на Ибру живи само у сећањима...
Буба Станковић Рашковић

(Одломак из „Матурског Плеса“) 

СВЕ ПРЕТХОДНЕ „СИЏА” ЧАСОПИСЕ
ПРОНАЋИЋЕТЕ НА САЈТУ SIDZA.RS
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РАБАЏИЈЕ
До пре пола века у Краљеву је било више од двадесет рабаџија. Данас тај занат више не по-

стоји. Рабаџије су били превозници, који су вршили све услуге транспорта шпедитером и коњи-
ма. Њихово полазно место било је у Обилићевој улици код кафане „Буренце“. Стрпљиво су у 
реду, као што то данас чине таксисти, чекали муштерије. Превозило све - од технике, грађевин-
ског материјала, огрева, намештаја, вршила се услуга селидбе…  

И сам превоз био је често јако захтеван. Са бензинских пумпи превозило се лож уље и нафта. 
Бурад у којима је била нафта била су запремине до 200 литара. Тада прво стави празно буре на 
шпедитер и тако се напуни на пумпи. Када стигне до одредишта, рабаџија нађе углавном неке 
старе аутомобилске гуме, поређа их, па онда гурне буре на њих, да се не би оштетило, а онда га 
котрља даље. 

Шпедитер је превозно средство, кола са четири точка. Постојале су различите технике уп-
рављана шпедитером. Тако на пример, када се превозио ситни материјал (песак, цемент…) ко-
ристила се техника штел, тако што се коњ увије у десну страну, шпедитер се преврне и искипује 
оно што превози. Коњ је имао амове, а на шпедитерима су биле две шипке између којих се 
утера коњ. Ово није био сезонски посао, већ су рабаџије свој посао обављали током целе године, 
сваког дана, па је самим тим и посао био тежак и напоран. Знало је да се каже да нема доброг 
рабаџије без добрих волова или коња.

Током рада рабаџије су носили посуде из којих су појили коње, а сваки коњ испод главе је 
имао торбицу ( зобницу), у којој је било жито које је коњ јео. Рабаџијин једини алат били су коњ 
и шпедитер. Познате рабаџије у граду били су Радиша Миликић, Радослав Бачевић, Дале из 
Ратине, Каровић, Селечанин, рабаџија Будо… 

Рабаџијање до данас није нестало, само се изменило. Рабаџије су заменили шофери на 
тракторима и камионима.

Краљевачке рабаџије Радослав Бачевић и Радиша Миликић ваде песак из Ибра 
(објавио Милош Чилучанин на Сиџа групи)
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НАПУСТИО НАС НОВИЦА
Деветог августа у својој сеамдесет шестој години преминуо је Новица Неговановић, један од 

најбољих хармоникаша и кантаутора из Краљева. Рођен је 1945. године у Адранима, у музичкој 
породици, и већ као петогодишњак се определио за хармонику која ће му бити верна пратиља 
током читавог живота. Био је Прва хармоника Југославије 1966. године.

Осамдесетих година постао је један од најбољих кантаутора изворне народне музике. На-
писао је велики број песама од којих су свакако најпознатије: „Кад уморан будем пао“, „Прође 
лето тридесето”, „Једна река у мом крају” и многе друге. Сарађивао је са многим врхунским 
извођачима народне музике.

Његове колеге и пријатељи су се овако опростили од Новице:
„... рано смо изгубили великана српске хармонике, песме, колегу, друга, брата али и оца и 

нашег деку чика Новицу Неговановића. Душа ме боли док ово пишем, не желим да верујем да 
те нема више. Одмори душу добри мој Ноле нека ти је вечна слава и путуј са анђелима. Волимо 
те, слушамо, помињемо и свирамо заувек док нас има“, поручио је Александар Софронијевић.

„... једна река у мом крају најлепше је текла у твојим песмама. И Ибар и Морава и Гружа. 
Певао си и свирао са жаром и оним сјајем у очима. Страсно, као момак у тридесетим. На нашим 
заједничким окупљањима давао си нам све од срца. Године брзог живота и препрека, лечила 
је твоја свирка и уливала енергију и оптимизам да се лакше носимо са временом испред нас. 
Пресвирали смо Крњевца, Алексића, Жилића... Са посебним задовољством сам те дочекивао у 
студију РТС на Кошутњаку. Срце ми је било на месту када сам те пратио испред Народног Ор-
кестра. Оно што си оставио иза себе трајаће. Име ће ти помињати по добру јер добро си дао“, 
рекао је Влада Пановић.

„Хвала ти за све што си чинио за нас, Краљевчане поготово, који смо следили твој пут у 
музици и што си нам утабао стазу којом сада идемо и ја и Сенџо и Пановић и Софра и Роске и 
Боћинац и Иван и много њих младих  који ћемо неговати праву српску музику којом си нас  ти 
задојио  и оставио у наслеђе  ...“, истакао је Миша Мијатовић.

„Волео сам твоју песму као своју кућу, као нешто најрођеније. Док ти певаш и свираш, ја ви-
дим своје огњиште, своју мајку, своју реку, ову нашу Србију. Ородих се с тобом као ти са својом 
хармоником, ословљавах те са “роде мој” и пре него што те упознах. Постао си институција на-
родне музике, а остао једно насмејано дете. Теби смрт не може ништа, ти си давно постао бесмр-
тан, ти си и смрт дочекао тим твојим детињим осмешком“, рекао је водитељ Горан Милошевић.
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АЦА САЈЏИЈА

О СИЏА ГРУПИ

На Сиџа групи је Зоран Ивко Ивковић подсетио да 
је пре пола века, у пролазу између Југопластика и НИК 
конфекције, Аца Скочајић држао сајџиску радњу „Ру-
бин“. На зиду је поставио огромни Дарвилов сат. Била је 
то права атракција у то време, а пролазници су обавез-
но бацали поглед на сат и знали су да ли у том тренутку 
касне или су пожурили на одређено место.

У вечерњим сатима при повратку кући са корзоа, 
они који су пролазили поред ове сајџијске радње у 
Лењиновој улици, погледом на тај сат најчешће су изго-
варали: „Јоој, касним – убиће ме ћале!“, подсећа Саша 
Стевановић. 

Не! Нисам из Краљева? Али много волим Краљево! До 1992. године проводио сам у њему 
летње распусте, а од 1992. у њему живим. Нисам ни Сјеничак, иако би то по презимену могао 
бити. Ја сам Херцеговац. Ова фотка је из 1973. године. Прво је склоњен он (топ), а после тенк. 
У Сиџу ме је првог дана позвао Раде Велизаров Ерац и на томе му много хвала, иако је знао да 
нисам рођен у Краљеву. Група има смисла. Овакве групе су важне дијаспори. Враћају амаркор-
де (сећања) из претинаца скорог заборава. Негујте Сиџу! Волим Краљево у свим његовим боја-
ма различитости. Краљевчани су људи са највећим срцем и добротом.

Слободан Каличанин
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Жичка хрисовуља је награда која се додељује у оквиру културно-научне манифестације Жич-
ки духовни сабор Преображење у Краљеву, почев од 1992. године. Додељује се за песничка дела 
која у себи спајају традиционалне и савремене токове српског песништва. Свечано уручење на-
граде је на празник Преображења Господњег (19. август) у трпезарији манастира Жиче.

На фотографији коју је на Сиџа групи објавио Иван Рајовић је Добрица Ерић, први добитник 
овог престижног признања.

ЖИЧКА ХРИСОВУЉА

ДРАГОЉУБ БОСИЋ
Ликовни педагог у школи „Вук Караџић“, Драгољуб 

Босић је ученицима подарио оно најлепше што је имао 
– своју душу, а као сликар приказивао је лепоту онога 
што је пролазно.

Био је један од типичних представника модерне 
уметности краљевачке и српске сцене. Све деценије ст-
варалаштва које су стајале иза његове борбе са бојама 
и платном, деловала је инспиративно на друге млађе 
уметнике. Његов идеалистички приступ животу, ути-
цај и његово стваралаштво дали су велики подстрек 
млађим уметницима, као и идеју да се у Краљеву от-
вори уметничка школа.

Рођен је 1937. године у Станишинцима код Врњач-
ке Бање. Завршио је Средњу уметничку школу у Нишу 
1958. године, у класи професора Бране Павловића. 
Вишу школу, педагошки - ликовни одсек, завршио је у 
Београду 1967. године. Члан је УЛУС-а од 1984. годи-
не. Свој радни век провео је као ликовни педагог у ОШ 
,,Вук Караџић“ у Рибници. Преминуо је 2020. године 
у Краљеву.

,,У уметничком животу Краљева појавио се 1959. године. Од тада, уз неминовне осцилацијске 
вредности, створио је свој сликарски свет и препознатљив колористички знак. Након сагледа-
вања Босићевог сликарског опуса, одмах је приметно богаство мотива које сугерише радозналу 
и истраживачку црту његове личности-пеијзаж, људска фигура, портрет, апстрактно - асоција-
тивне композиције. У његовој слици преплићу се класично и савремено, одређено сопственом 
егзистенцијалном и емотивном вредношћу. То је његова лична прича, животна прича, која оди-
ше кодовима сопственог сензибилитета и искрености“, рекла је својевремено Сузана Новчић, 
кустос краљевачког Народног музеја.
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НЕНАДОВА СОНАТА
Амерички џез гитариста Лари Коријел изградио је сопствени стил који је био својствен у сва-

ком музичком жанру. Имао је фантастичну технику, речју, мајстор гитаре. Инспирисан делима 
класичних композитора, снимио је и више албума са сопственим тумачењима класичних ком-
позиција као што су Посвећење  пролећа и Петушка Стравинског, Вивалдијева Годишња доба и 
многа друга. Наступао је са највећим именима џеза од Мајлса Мејвиса, Елвина Џоунса Џими 
Смита до Пака де Лусије, Џона Меклохлна Чик Корије и Гари Бартона.

Са овим великаном имао је част да сарађује и буде пријатељ краљевчанин Ненад Стефано-
вић, професор гитаре у нашој музичкој школи „Стеван Мокрањац“. Све је почело случајно на 
„Нишвилу“ те 2007. године док је Ненад био студент на музичкој академији у Нишу, коју је ус-
пешно завршио са највећим оценама. Тада је Коријел дао Ненаду да погледа једну партитуру из 
„Посвећења пролећа“. Сећа се да је целу ноћ провео уз ту партитуру, и када је сутрадан пред Ла-
ријем одсвирао, легендарни гитариста га је позвао да сарађују. Наредне године је за њега напи-
сао и сонату за дипломски испит под називом „Ненадова соната“.

После вишегодишњих контаката, Ненад одлази у немачки град Бургхаузен да се поново види 
са Коријелом. Почиње сарадња на музичким пољима, и Ненадове свирке са Корјелом. Коријел 
је написао оперу „Рат и мир“ која је са љубљанском Академском филхармонијом имала пре-
мијеру у Цанкарјевом дому, а Ненад Стефановић је као први гитариста био део овог спектакла. 
Уследили су и велики концерти у Новој Горици и Великој сали Лисинског у Загребу. Наредне 
године је опера изведена и у Русији. Касније је са Руском филхармонијом у главном граду Ру-
сије и реаранжирао и са њима након Коријелове смрти извео његову другу оперу Ана Карењина.

Као и сви Краљевчани Ненад не да на себе. Део тог спектакла био је и чувени џез пијани-
ста Чик Корија. Занимљиво је да се Ненад није повиновао ауторитету Чик Корије, већ се са њим 
разменио мишљење о музичким легендама. Наиме, Ненад је Ларију на поклон донео диск не-
објављених извођења великог пијанисте Рихтера и рекао да је Рихтер за њега најбољи руски пија-
ниста. Лари се похвалио Чико Корији, на шта је Чико Корија прокоментарисао да је пијаниста 
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Љубодраг Дуци Симоновић је 1974. године на турниру у Милану, на припремним утакмици-
ма играјући за Звезду против НБА играча, на три утакмице за редом дао преко 60 кошева. 

Каже да је играо из ината зато што од 1972. године од Олимпијских игара у Минхену, није 
био више позиван за репрезентацију. Како је уместо да буде са државним тимом, играо при-
премне утакмице са Звездом... Хтео је и на тај начин да докаже да заслужује да игра, и колико 
може да пружи.

У једном тренутку, на сред утакмице, тренер противничке екипе је утрчао на терен и загрлио 
Дуција, одушевљен његовим потезима и кошевима. 

ЗА ПОШТОВАЊЕ!

Хоровиц већи, да не кажемо бољи. У лаганом наставку, разговор између Чик-а и Ненада прерас-
та у расправу. Како велика имена нису навикла да им неко противуречи, Чико заоштрава диску-
сију, Ненад у том тренутку, потакнут целом расправом, поставља Чик Корију једно питање: „До-
бро, а зашто онда ви рабите туђе идеје на концерту. Синоћ сте свирали са Гари Бартоном и ја сам 
чуо да у току ваше импровизације свирате прелудијум Шостаковича из а-мола, као неку тему, 
али се чуло да није баш кренуло најбоље па сте променили тему, зашто ви то радите? Чик Корија 
је остао запањен и прилично збуњен да је неко уопште препозано и уочио шта је се десило, ос-
таје без текста?! Наравно, ускаче Лари смирује страсти и прича се наставља у опуштеном тону. 
А наш Нешо, вади нотни папир и потпуно хладан тражи од Чик Корија аутограм, од Чика добија 
велики осмех и реченицу: „И шта сад, да нећеш можда да ти се потпишем?“ „Наравно“, почиње 
опште смејање, пада потпис за историју.

По завршеном факултету, Ненад је наставио да студира композицију код Југослава Бошња-
ка, након годину дана рада завршио је дело „Синфонијета“, а на препоруку Бошњака, дело је 
снимљено од стране Симфонијског оркестра РТС-а и сачувано у архиви. Нижу се и дела: Сим-
фонијска игра, Концерт за виолу и оркестар, Кантата Случајеви на текстове Данила Хармса и 
друге камерне композиције. 

Данас Ненад ради као професор гитаре у краљевачкој музичкој школи. Носилац је више при-
знања за своје композиције. 

Тренутно, Ненад ради са својим бендом „Несврстани“ на џез темама. Бенд броји шест чла-
нова и изводи музику, Баден Пауела, наступиће на Нишвил Џез фестивалу, на отвореној сцени, 
13. августа у 21 час.
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Црква брвнара у селу Цветке саграђена је почетком 19.века. Посвећена је Светој Богородици. 
Легенда каже да су је мештани за ноћ пренели из суседног села Обрве, како би је спасили од тур-
ског паљења и поставили је на овом скривеном месту на обронцима Котленика. У порти цркве 
налазе се звоник, споменик и спомен соба чувеног Карађорђевог мегданџије Јована Курсуле, 
бројни крајпуташи као и новија црква Светог апостола Павла.

Према студији Ирене Гвозденовић под називом „Улога и значај цркве брвнаре у селу Цветке 
код Краљева у нашој традиционалној култури“ и описа те цркве у саопштењу Доброслава Ст. 
Павловића „Цркве брвнаре у Србији“, првобитна црква разликовала се по облику од данашње. 
Та стара црква се налазила у селу Обрва, одакле је пренесена у Цветке. Пренели су је сељаци до 
саме шуме у планини, склањајући је испред најезде Турака, тако што су је, за ноћ, расклопили, 
преселили и поново склопили.

Постоји неколико предања о начину на који је црква пресељена. Једно предање говори да је 
пребачена цела – нерасклопљена, на ваљцима – брвнима, а друго – да је расклопљена и пребаче-
на запрегама од неколико волова да је Турци не би спалили и да би Срби очували веру.

Постоји предање да су је мештани Цветака украли из Обрве, али и такво према коме је она 
сама „прелетела“. Прича се да је нека жена прала пелене и ставила их на ћерт, да се црква 
„наљутила“ и да је преко ноћи „побегла“.

Подаци које износи Владимир Тошић у књизи Мрчајевци и околина сведоче да је свеште-
нојереј Иван Пејовић (Протић) инсистирао код својих парохијана да цркву из Обрве преместе 
у Цветке, на место старе цветачке цркве коју су Турци спалили, али да му Обрвчани то нису 
одобрили. Он је, међутим, уз помоћ поузданих људи, браће Старинаца, браће Вуковића и других 
из Цветака, преко ноћи преместио цркву и „док је свануло они су је саставили у истом стању 
каква је била у Обрви“. Да се не би замерио својим парохијанима из Обрве, сутрадан је објавио 
да је црква из Обрве сама побегла од турског зулума и нашла себи скровито место у планини 
Котленик.

ПРЕДАЊА О ЦРКВИ У ЦВЕТКАМА

SIDZA.RS | FaceBook Grupa SIDZA
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ЦРКВА БРВНАРА У ВРБИ
Изграђена је 1831. године и посвећена је Светом Николи, архиепископу мирликијском и чу-

дотворцу. Никола Шарац из Врбе, богати сељак који није имао деце, поклонио је земљу за школу 
и цркву. На тој дарованој земљи сами сељаци су изградили своју цркву.

Архитектура цркве врло је једноставна, уобичајена и подсећа на обичну кућу брвнару. Ос-
нова цркве је правоугаона, с полукружним олтарским завршетком; дужина цркве је 13,20 м, 
ширина 6,90 м, а укупна површина износи 87 м2. Ова црква брвнара припада црквама средње 
величине. Постављена је на каменом темељу и прављена од храстових талпи које су положене 
преко њега. Низак кров, са широком стрехом и поткровом прекривен је ћерамидом. У слемену 
крова налази се један гвоздени крст. На стрех и је делимично сачуван венац који је украшен уре-
зима и шарама. Црква има четири прозора и двоја врата; главна врата су на западној страни, на 
јужној страни постоје два прозора, а на северној још једна врата и један прозор. Под цркве је од 
дасака, а изнад тавањача налази се плитак коритасти свод од шашоваца, тј. дасака које су цепане 
на кришке, слично шиндри. Унутрашњост цркве чине олтар и централни део – наос.

Сама чињеница да је та црква брвнара посвећена Св. Николи, који је господар и заштитник 
вода, сведочи о богатству тог краја водом. Вероватно је близина Мораве утицала да црква буде 
посвећена баш том свецу и да га читав тај крај слави као свог патрона. Чак су и све воденице на 
Морави посвећене Св. Николи. 

Око цркве брвнаре није било собрашица. Има неколико гробова, од којих су најзначајнији 
гроб дародавца и ктитора Николе Шарца, свештеника Живка Путњиковића са женом и зетом, 
гробови мештана погинулих у Првом и Другом светском рату и гроб једног Руса за кога се не 
зна ко је и шта био.

Црква брвнара у Врби у свом веку страдала је више пута, а највише у Првом и Другом свет-
ском рату. Мештани су је, под надзором Завода за заштиту споменика културе града Краљева, 
обновили педесетих година, јер је у рату била доста оштећена од немачких граната. Године 1995. 
свештеник врпски Добринко Топаловић, уз помоћ једног мештана, обновио је кров, препокрио 
га ћерамидом и побољшао кровну гредну конструкцију. Последњи конзерваторско-рестауратор-
ски радови под надзором Завода за заштиту споменика културе у Краљеву, обављени су 2016. 
године.
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КОКЧИНАРИ
Била су то нека друга времена и неки други људи када смо дане проводили на плажи код 

сирчанског моста уз обавезно печење печењака из оближњих њива и неизоставно пецање де-
верике и шиштаваца. Већ тамо је требало одлучити где увече. Увек је добар избор био ићи у 
кокчинаре ако је ко знао какву добру свадбу или испратницу. 

Ишло се најчешће у Грдицу, Сирчу, Опланиће, Адране па и даље јер сви смо имали бицик-
ле. Екипа бројна из свих делова града. Веге, Цвеле, Видо, Дога, Бојан Кароња, Бели из Грдице, 
Вељко, Жике и други. И увек смо били примљени и лепо се провели. Некад и целу испратницу 
будемо под шатором, само одемо напоље кад је купус и кад се дају паре, а било је и дана кад 
смо имали па и ми као праве званице дамо нешто на јабуку. Наравно, да је било супер ако је 
још и било згодних девојак,а па се нисмо либили да им приђемо и договарамо даља виђања.

АНТРФИЛЕ
Чуо сам једном за сјајну причу о једном кокчинарском „десанту“.
Уђе група младића под огромну шатру негде у Цветкама и ту их дочека љубазан човек и 

поведе их да седну… онако успут добродушно спусти руку на раме једног од младића који су 
се већ облизивали на добру и богату трпезу и упита , „А одакле сте ви момци… јел…“

Ту га један од њих прекиде и као из топа испали:„Ми смо са младине стране…“ а човек за-
безекнуто гледа у њих и каже им: „Дечаци ја правим сину испратницу у војску…“

Онда се брзо прибрао и кад је видео њихова окамењена лица кроз смех додао „Па ајде пос-
лужите се ђаволи једни, и ви ћете ваљда једном да нас браните…“

Југослав Орељ

Ако није било свадби и испратница, ишло се у град. Прво неизоставно шетња пар пута од 
Пионира до споменика и назад, чисто да се осмотри ко, шта, где? После пиво код Здравковића, 
у Паризу, Лондону или Здрављаку. Затим пицерија у Карађорђевој или код Лаза у Туристу.
Било је то време кад су људи користили своје ноге и нико није ишао таксијем у град. Долазиле 
су девојке из Жиче, Ковача, Адрана. Поједине готово да нису имале изостанке ниједно вече у 
граду. Једноставно се знало да ће та и та бити ту и ту. Ми из чаршије смо знали да кажемо да 
се сат времена спремају за град и сат времена пешаче до града.

Неретко се остајало до зоре у граду а онда се нађе нека будала па предложи да само тако 
продужимо ујутру на пецање. А ми прихватимо...

Била су то времена кад је свако сваког у граду знао па док се са свима испричаш, прође 
пола вечери. Чак си могао увек сам у чаршију јер знаш да ћеш увек наћи некога.

Све је то негде нестало кад смо 90-те почели одлазити у војску, један по један. Затим ратови 
и све остало, па пуно нових људи у Краљеву, оданде, оданде...

А опет, не могу да се не сетим неких, мени драгих, којих више нема а прерано су заиста 
отишли. Славиша, Гацо, Дамир, Перо мајмун и многи други, чак не могу ни имена да се сетим.

И тако...
Срђан Живчић на Сиџа групи
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ВИДОСАВ У МАТХАУЗЕНУ

ЧИТАТЕ 20. ЈУБИЛАРНИ БРОЈ.

Видосав је у кафани „Пролеће“ причао лично. То што народ уме да нагрди, уопште није 
тачно. Тамо у Матхаузену је било ко у бањи. Таман посла да се Трећи рајх брука, па да неко 
од логораша, кад буде отпуштен, оде у своје село и тамо пренесе неку лошу вест. Није то Хит-
лер могао да дозволи...

Једном се, додуше, десило да је храна била нешто неслана. Та вест ти, некако дође и до са-
мог Хитлера. Он са целом свитом, бане у логор. Онај несрећни управник је у ставу мирно, отр-
пео сат времена рибања испред свих логораша. Није дао Хитлер, да се Трећи рајх, обрука због 
једног грумена соли. То ти је, као и код нас: воденица која не може да нахрани једног миша, 
одма› се пушта низ Мораву. 

Еј бре, Шваба је то...
У логору је све било, као под конац. Тако је Видосав причао. Ујутру, рано устајање, онда 

фискултура, па доручак по жељи. Ручак, обиман и то, три врсте јела, па бирај Брале шта ти 
је по вољи. Поподне, слободне активности: пливање у базену, под обавезно, онда тенис, мали 
фудбал, атлетика... Увече, после вечере, обавезно иде баварско пиво у криглама. А онда, кон-
церт за све логораше.... Лили Марлен...

Смештај хотелски, све чисто и уредно... Купатила одвојена, са топлом водом, у по дана, 
у по ноћи... Одела угланцана , чиста, за све логораше. Недај Боже да се неком примети как-
ва флека, на кошуљи... Одмах би Хитлер лично реаоговао, да се купе нова одела, јер на лого-
рашима, није смело да се штеди. Зато су Хитлера сви волели... Није смео нико реч да каже за 
њега. А и што би рекао, кад им је све било потаман.

Тамо на рецепцији Логора је била „Књига утисака“. Свако јутро, књига се носила Хитлеру на 
читање. А у њој само хвалоспеви. Ако би ко имао неку ситну примедбу, Хитлер би одма реаго-
вао, јер зло ако неко напише да су чачкалице биле затупљене или, тањир, недај Боже, недовољ-
но дубок... Репетеа је било за сваки оброк. На крају, конобар ти спреми коске за кућног љубимца.

Контроле су биле ригорозне. Све по „Пе Ес- у“. Али, Хитлер изгледа, није превише веровао 
својим потчињенима. Увек је желео, лично да се увери, да је све у најбољем реду. Таман пос-
ла да неко обрука Трећи рајх.

Спорту се придавао посебан значај. И сам Хитлер је био лепо грађен, мишићав, без грама 
сала на себи. Тако је желео, да и други изгледају. Спортску опрему (шорц, трегер мајцу, пати-
ке), имао је сваки логораш. Све то, чисто и уредно...

Видосав је лично сведочио, како се Хитлер рвао са њим, испред свих логораша. Јесте да су 
логораши, много волели Хитлера, али Видосав им је био, некако ближи.

Ту ти наста навијање. 
Сви су, ипак, навијали за Видосава, али Хитлер се није дао... Жилав бре... И тако, рвали су 

се они, добрих сат времена. Видосаву, избише грашке зноја на челу, а Хитлер, ништа, пун кон-
диције... Публика око њих, воли Хитлера, али овацијама навија за Видосава...

У неки вакат, неко се продра из публике: „Видосаве, под кољено, Видосаве!!!“. Видосав пос-
луша, удари Хитлера „под кољено“, он само, на чистом немачком рече: „Ах!“.

Видосав му пружи руку да се подигне, па и ту побра аплаузе. Хитлер, џентлменски честита..

Раде Велизаров Ерац
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