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Уводник

Гондола донела
нови доживљај
Златибора
Из кабина ''Голд гондоле'', најдуже панорамске жичаре на свету, хиљаде
људи овог лета уживају у најлепшим призорима Златибора. Пред
погледима им се отвара изузетна лепота заталасане висоравни,
пропланака и узвишења, Рибничког језера и највишег врха Торника.
Пројекат о коме смо толико сањали, на њему годинама упорно радили и
у дело га претворили, многе људе сада чини срећним и задовољним.

А није нам било лако да остваримо ту смелу замисао. Општина Чајетина
ушла је храбро и одлучно у ту највећу инвестицију, вредну 13,5 милиона
евра, у корист развоја златиборског туризма и напретка целог краја.
Сличну одлучност и непоколебљивост захтевала је и реализација: од
почетне идеје још 2008. године и ступања у припреме, преко набавке
увозне опреме и почетка радова 2017., све до градитељских искушења
на терену и борбе с бирократијом да се добију грађевинске дозволе.

Бојана Божанић
директорка
ЈП ''Голд гондола
Златибор''

Ни код једног изазова нисмо посустали, ни пред било којим проблемом
застали – решење је увек нађено. Радовали смо се као деца, до неба
задовољни постигнутим, када је почетком ове године ''Голд гондола''
завршена и почела да превози путнике. Чије интересовање за вожње ни
сада не јењава. Високо изнад Златибора у једној од 55 кабина жичаре, за
25 минута до на врх Торника и још толико у повратку.
Током протеклих седам месеци гондола је превезла укупно око 160.000
путника. Ту бројку, морам да признам, нисмо очекивали кад смо
пројектовали буџет и број путника за прву годину рада. Већ сада смо
удвостручили цифру која је на почетку године била у плану. А прошло је
свега седам месеци. Поносна сам на такве резултате, али не и
изненађена – још на почетку припрема за пројекат ми који смо у томе
учествовали потајно смо веровали у овакав успех најдуже панорамске
жичаре на свету.

Заиста нам је ''Голд гондола'' донела један нови доживљај, вредан
туристички садржај, али и значајну економску корист. Генерисала је
многе нове инвестиције, привукла бројне туристе из Србије и
иностранства (и из далеке Индије, руске космонауте и друге),
покренула угоститељске делатности... Гондолом је Златибор направио
''корак од седам миља'' на туристичкој мапи Европе. Она доприноси
привредном развоју не само Чајетине и западне Србије, него и целе
државе.
Уз још неколико важних пројеката, које у наредном периоду намеравамо
да реализујемо, ''златна планина'' ће остварити амбициозни циљ – да на
годишњем нивоу има 10 милиона ноћења и милион туриста. Управо је на
том путу: све већом посетом и садржајнијом понудом исписују се
највредније странице њеног туризма.
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Овом напретку наша гондола, пројекат од националног значаја, даје
ветра у једра неуморно пловећи златиборским пространствима. А ја сам
захвална свима који су радили на том великом пројекту и веровали у
њега.
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Планина спорта добија
15 отворених терена
Најпосећенија српска планина Златибор одавно је препознатљива и по спортском туризму. Многобројне
домаће и иностране екипе и репрезентације, неретко овенчане шампионским звањима, стицале су овде на
припремама снагу за та врхунска достигнућа. Изузетни климатски услови, сјајни терени и дворане, удобни
хотели,садржаји и пажња на сваком кораку доприносе да буде све више оних који се код нас припремају.
Увек се помиње да женска кошаркашка репрезентација Србије са припрема на Златибору одлази на велика
такмичења и тамо редовно осваја медаље. Најбољи тенисер света Новак Ђоковић такође радо овде
борави. Кад је кошаркашки клуб Панатинаикос из Атине у дужем периоду био на ''крову Европе'' висинске
припреме редовно је обављао на Златибору. Наши фудбалски шампиони Црвена Звезда и Партизан, те
прваци појединих држава из региона снагу за високе домете хватају на ''златној планини''. Тако да
Златибор, који је однедавно и место одржавања значајних међународних турнира (АБА 2 и остали), уз све
друге одлике постаје и планина спорта.
Најновијим пројектом – предстојећом градњом новог модерног спортског центра ''Златибор'' са 15
отворених терена – услови за висинске припреме и такмичења спортиста биће још погоднији. Већ је
обезбеђен извор финансирања и направљено идејно решење: центар ће се градити од хотела ''Торник'' на
пространствима ка подножју Торника и допринеће снажном развоју златиборског туризма.

За градњу спортског комплекса осам милиона евра
од Владе Србије
Сталним улагањима у спортску инфраструктуру у
дужем низу година општина Чајетина је омогућила
да Златибор постане место где су се за спортска
такмичења припремале највеће екипе Србије и
региона.Увек су имали добре
услове за тренинге и боравак,
али како се Златибор развија и
постаје савремена туристичка
дестинација
тако
се
и
садржаји за спортски туризам
проширују, модернизују и
прилагођавају
све
захтевнијим
потребама
спортских
клубова.
Руководство
општине
Чајетина унапред размишља,
планира и веома предано ради
на новим пројектима спортске
инфраструктуре.
Један од највећих таквих
пројеката за наредни период јесте градња великог
спортског комплекса за који је већ спреман пројекат
и идејно решење. Председник општине Чајетина
Милан Стаматовић о томе каже:

– Спортски центар Златибор градићемо на
парцелама од хотела ''Торник'' ка подножју и за то
постоји идејно решење. У току је припрема пројектне
документације, врло брзо ћемо расписати тендере за
извођење радова, да би наредне године почела
градња. Постигли смо договор са Владом Србије да

они издвоје осам милиона евра за овај подухват, а
општина Чајетина ће обезбедити земљиште и
инфраструктуру,
финансирати
трошкове
комуналног опремања парцела на којима ће се
градити.
Како је идејним решењем
предвиђено, нови спортски
комплекс простираће се на
великој
површини
и
планирано је да има чак 15
отворених терена уз потребне
пратеће садржаје. Домаћи и
инострани клубови добиће
тиме идеалне услове за
висинске
припреме.
Председник
чајетинске
општине додаје:

– То неће бити захтевни и
вишеспратни објекти, па ћемо
моћи цео комплекс брзо да ставимо у функцију.
Процена је да ће, поред средстава које је издвојила
Влада Србије, за овај пројекат бити потребно још
око пет милиона евра. У нови модеран спортски
комплекс пребацићемо неке садржаје из дворане
''Швајцарија'' где је планирана изградња затвореног
мултифункционалног терена за око 3.000
гледалаца, који ће бити јединствен у овом делу
Европе. Тај простор могао би да се користи за
концерте и друге манифестације, али и за утакмице
до ранга европског првенства.
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Златибор постаје лидер у спортском туризму
О најзначајнијем предстојећем подухвату у спортској
инфраструктури Златибора председник Скупштине
општине Чајетина Арсен Ђурић изјавио је медијима:

– У завршној фази смо израде пројекта огромног спортског
комплекса који ће имати 15 фудбалских терена, јер је
Златибор изузетно погодан за припреме спортских екипа. У
овом моменту овде борави више од 20 спортских екипа, а
преко 100 (фудбалских, кошаркашких, рукометних и
других) у току читаве године. И то не само из Србије него и
из Европе и света. Сасвим сигурно би их било још толико да
имамо довољно стадиона. Ми тренутно имамо осам
фудбалских терена, али то је недовољно за интересовање
које постоји. Тако да је у нашем плану да се у наредне
две-три године изгради овај спортски комплекс и на тај
начин Златибор постане лидер у спортском туризму, водеће
место за припреме спортиста где ће долазити екипе из
читавог света.
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''Златна планина'' богомдана за спортске припреме
Златибор је својим туристичким реномеом и
квалитетном понудом заслужио своје место у
врху туризма, не само Србије већ и целог региона.
Туристички
посленици
изборили су се за добру сезону
чак и током тешког периода
пандемије. Гости су остали
верни својој „златној планини'',
а за веома задовољавајуће
туристичке бројке заслужни су
на првом месту квалитетна
понуда, разноврсни садржаји и
богати програми за боравке
гостију свих узраста.
Иако Златибор са правом носи
епитет идеалне дестинације за
породични одмор, планина има
велике могућности за развој
здравственог, конгресног, али и
спортског туризма.

– Овог лета сведоци смо бројних
спортских екипа који своје
припреме организују управо на
Златибору. Нема фудбалског
терена на којима свакодневно
не тренира по неколико тимова, а ту су и бројни
дечји кампови. Потребу за проширењем и
модернизацијом капацитета за спортски туризам
препознали смо и у Туристичкој организацији
Златибор, где сваке године помно пратимо број

спортских екипа који су на припремама на овој
планини – истиче директор ТО Златибор
Владимир Живановић.

Овог лета овде се организује
велики
број
спортских
кампова.
Групе
деце
различитих узраста смењују
се на теренима још од маја. –
Неки од кампова одржавају
се на Златибору дуже од 20
година, што иде у прилог
чињеници да је планина
богомдана
за
спортске
припреме. Златибор је једна
од омиљених дестинација
великих клубова као што су
Партизан,
Звезда,
Војоводина... Баш из разлога
што традиционално сваке
године
своје
припреме
организују на Златибору у
наредном периоду им треба
обезбедити још боље услове,
чему ће најбоље допринети
градња овог великог и
савременог
спортског
комплекса – додаје Живановић, уверен да тај
подухват и друга значајна улагања општине
Чајетина у спортску инфраструктуру дају нови
импулс интензивном развоју златиборског
туризма.

5.

Простор међу боровима где странци уживају

Страни кампери и овог лета
у златиборском кампу
Откада је отворен 2014. године, златиборски камп је
почео да привлачи велики број љубитеља
камповања из наше земље. Савремено опремљен,
модеран и функционалан, постављен на једној од
најлепших локација на Златибору, брзо је успео да
прошири свој добар глас и ван граница Србије.
Беспрекорна услуга високог квалитета, одлични
услови за боравак и садржаји које је Туристичка
организација Златибора припремила за кампере
привукли су овде кампинг асоцијације из
Холандије, Немачке, Аустрије, Велике Британије,
Словеније и других европских земаља.

Неке од највећих европских кампинг организација
попут АСЦИ, АНВБ и НКЦ, који је највећи холандски
кампинг клуб, најпре су се са понудом златиборског
кампа упознали на светском Сајму туризма у
Штутгарту, где Туристичка организација Златибор
представља дестинацију од 2015. године. Већ
наредног лета прве групе кампера из ових
западноевропских земаља стигле су на Златибор, а
организовани боравци кампера наставили су се и
наредних година.
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За госте отворен од априла до новембра,
златиборски камп већ седам година заредом
бележи одличне пословне резултате, а број
задовољних кампера удвостручује се сваке сезоне.
И овог лета златиборски камп је један од
најпосећенијих у Србији. Крајем летње сезоне
очекују се организовани боравци, а тренутно у
кампу одмара велики број индивидуалних
кампера.
„Од почетка ове сезоне више од 80 одсто камп
парцела је константно попуњено. Углавном су то
гости из иностранства. Највише их је из Словеније,
Чешке, Пољске, Немачке, а овог лета посебно је
изненађујући велики број кампера из суседних
земаља Мађарске и Македоније. Кампери у просеку
бораве четири до пет ноћења, а има и оних који
дођу само да преноће, па одушевљени условима
овде остану и до седам дана. Гостима се највише
допада локација кампа. Прија им мир, природни
амбијент, хлад борове шуме, а како је центар
Златибора на свега десетак минута лагане шетње
веома лако пешице или бициклом стигну до њега.

Простор међу боровима где странци уживају
Посебно су одушевљени летњиковцем где им је
опремљен простор за роштиљ и ту проводе највише
времена“, истиче Момчило Михаиловић који је у
кампу на Златибору запослен од самог отварања.
Додаје да је овог лета у кампу приметан велики број
гостију, заљубљеника у „оф роуд“ вожње, који на
Златибор долазе због одличних услова за бављење
овим авантуристичким спортом, а златиборски
камп користе као почетну тачку на својим
адреналинским турама.

Одличан бежични интернет доступан на простору
целог кампа, 60 парцела које су опремљене свим
неопходним прикључцима, кухиња, трпезарија и
заједничке просторије, вешернице, увек чисти
тоалети и беспрекорна услуга више су него
довољни разлози да златиборски камп буде
убележен на све кампинг мапе Србије и Европе.
Добра посећеност овог лета најбољи је показатељ да
се квалитетном услугом и добром понудом
златиборски камп лако изборио са кризом коју је у
светском туризму изазавала пандемија корона
вируса. У време када цела Србија вапи за
иностраним туристима, у златиборском кампу их
има сасвим довољно, па ће, судећи према
досадашњој посети, ово бити још једна изузетно
успешна кампинг сезона.

Стиже већа група холандских кампера
„За ових седам година, откада је пуштен у рад,
кроз камп је прошло више од 50 организованих
група кампера из западноевропских земаља. То
су групе од 20, 30, па чак и 40 учесника који на
пропутовању Балканом три дана бораве на
Златибору. Поред тога што уживају одмарајући
се у кампу, они обилазе најпознатије атракције и
упознају се са природним лепотама, културом и
традицијом златиборског краја“, каже директор
Туристичке организације Златибор Владимир
Живановић.
Он додаје да ће, након прошлогодишње паузе
изазване
пандемијом
корона
вируса,
златиборски камп крајем августа поново
угостити велику групу холандских кампера, за
које је Туристичка организација Златибор
припремила веома занимљиве излете и
обиласке.
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Упознати планину на активан начин

АДРЕНАЛИНСКА АВАНТУРА
У ВОЖЊИ КВАДОМ
На ''златној планини'' која гостима нуди толико
могућности да употпуне своје слободно време није
лако одлучити којој активности се најпре
посветити. Предност углавном има оно што покреће
адреналинин и од чега струји крв у жилама, не само
млађим посетиоцима планине, већ све више и
старијим. Изнајмљивање и вожња квадова свакако
су једна од таквих активности.
За воланом квада најлакше је доживету праву ћуд
планине. У једном дану преко ливада и пашњака,
кроз шуму, уским путељцима, по блату и камењу.

Вожња
квадовима
или
четвороточкашима
подразумева адреналинску вожњу и обилазак
туристичких атракција, упознавање са природним
лепотама, флором и фауном недавно проглашеног
Парка природе ''Златибор''. Ко се одлучи за овај вид
забаве има прилику да кроз узбудљиву, али удобну и
безбедну вожњу упозна планину на сасвим нов и
интересантан начин.

Шта је потребно? Важећа возачка дозвола, жеља за
забавом и добар фото-апарат да се овековече
пејзажи на које се наилази током ове авантуре.

Будући да је Златибор познат као центар активног
одмора, до четвороточкаша није тешко доћи. На
неколико локација у центру могу се изнајмити
квадови, а током зимских месеци и моторне санке.

Дарко Јечменица са Златибора, и сам љубитељ
адреналинских активности и заљубљеник у
аутомобиле, међу првима је схватио потребе
савремених туриста и решио да им омогући
уживање у активном одмору и адреналинским
турама. Пре безмало две деценије дошао је на идеју
да све бројнијим посетиоцима ''златне планине''
понуди овај јединствен доживљај. Данас је власник
ренте „Кингс оф рент Златибор“ и са нама дели своје
утиске из дугогодишњег бављења овим послом.
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Обилазимо Чиготу, Црни врх, Чукер, Градину...
Једна од најлепших тура је спуштање квадовима до
манастира Увац и Дубрава, не постоји гост који је
остао равнодушан после такве авантуре.“

„Изнајмљивањем квадова и четвороточкаша бавим
се дуго. Пре 18 година набавили смо прва возила, а
данас се можемо похвалити великим бројем
квадова, четвороточкаша и багија који су на
располагању гостима. У понуди имамо 20 стаза од
по 12 км за получасовну вожњу, а по жељи
организујемо туре до свих видиковаца, врхова,
атракција у околини Златибора. Људи су највише
заинтересовани за панорамске вожње око
Златибора, туре до Торника и Рибничког језера.

Овакав вид активности посебно је погодан за
учеснике семинара и тим билдинг групе, па Дарко
има богато искуство у организацији вожњи за
корпоративне клијенте. „Наша предност је у томе
што имамо велики број возила и можемо
организовати активности за групе до 100 особа.
Најзанимљивији део овог посла је организација
несвакидашњих тура које нам увек представљају
изазов. До сада смо организовали велики број ''оф
роуд'' авантура, пикника у природи, такмичења...
Не постоји врх, видиковац, ма педаљ ове наше лепе
планине где не можемо одвести госте нашим
возилима и приуштити им незаборавно искуство“,
каже Дарко.
Истиче да се безбедносној процедури посвећује
велика пажња. Возила могу изнајмити само
пунолетна лица и сви су у обавези да носе
заштитне кациге. Додаје да у његовој фирми воде
рачуна и о очувању животне средине, па се туре
возе утабаним стазама, колским и шумским
путевима. О безбедности туриста и сигурној
вожњи воде рачуна искусни водичи без којих није
могуће изнајмити возила и кренути у авантуру.

Даркова рента организује школу обуке за
почетнике и свако се може препустити овом
ужитку. Уколико се гости први пут упуштају у ту
авантуру предусретљиви инструктори ће им
показати шта је неопходно да знају приликом
вожње и о чему да воде рачуна. А ако већ имају
искуство у вожњи сличних теренских возила,
инструктори ће им открити најскривеније
златиборске пределе и бити најбољи водичи кроз
незаборавну авантуру.
Дарко своја возила несебично уступа и бројним
ТВ екипама за снимање емисија, спотова,
репортажа. ''Више и не бројимо колико је
домаћих и иностраних ТВ екипа нашим возилима
снимало најлепше пределе Златибора. Увек радо
излазимо у сусрет таквим захтевима, јер нам је
промоција наше планине на првом месту и увек
велико задовољство када томе можемо да
допринесемо на најбољи начин“, закључује Дарко
Јечменица.
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Нови еколошки превоз привлачи туристе

''Зелене туре'' електричним
возилима по ''златној планини''
Општина Чајетина постаће прва еколошка
општина у Србији. На овом обећању, датом
мештанима али и свим гостима Златибора,
руководство ове локалне самоуправе вредно ради.
Недавно је отворено Постројење за пречишћавање
отпадних вода ''Златибор'' којим чисте воде са ове
планине теку у дрински слив, а ускоро
ће се правити и мања постројења те
врсте у Чајетини, Сирогојну, Мачкату,
те на потезу ка златиборским
насељима Гајеви и Влаовина. Решен је
проблем одлагања чврстог отпада који
се превози на регионалну депонију
''Дубоко'', рециклажно двориште гради
се у Семегњеву где ће отпад
селектовати на месту настанка. Уз то,
на Златибору нема дивљих депонија.
А корак даље ка поменутом циљу
представљају напори да се промовишу
зелени (еколошки) видови превоза.
Један од таквих је златиборска
гондола, а однедавно је на „златној
планини''
могуће
изнајмити
и
еколошке аутомобиле.

Туристичка организација Златибор покренула је у
сарадњи са компанијом „Возим на струју“ пројекат
„Покрени зелену туру“, с циљем подизања свести о
значају заштите животне средине. Посетиоцима
Златибора овим пројектом омогућено је да изнајме
електричне аутомобиле и лично се увере у
ефикасност и лепоту оваквог начина превоза.
Посебна атракција је могућност изнајмљивања
електричних
аутомобила
за
обилазак
најпознатијих атракција у околини Златибора.
Свако ко жели да се опроба у вожњи ових
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несвакидашњих аутомобила има на располагању
две „зелене туре“. Једна обухвата обилазак Стопића
пећине, Сирогојна, Гостиљског водопада и
Каубојског града ''Ел Пасо сити'' на Водицама, док
друга тура обухвата посету атракцијама у Мокрој
Гори (Шарганска осмица, Дрвенград и друге).
Улазнице на наведеним локалитетима
бесплатне су за кориснике „зелене
туре“, а обезбеђени су и попусти у
многим ресторанима.

Зорана Ђорић из компаније „Возим на
струју“ напомиње да је та компанија
део „Pane age eco group“ која се већ 20
година
бави
алтернативним,
еколошки прихватљивим горивима.

– Зато смо изузетно срећни што
заједно са општином Чајетина и
Туристичком
организацијом
Златибор
делимо
иницијативу
освешћивања локалног становништва
о значају екологије, а делујемо и на
посетиоце најпопуларније туристичке
дестинације у Србији. Пратимо трендове који су
актуелни свуда у свету. Заједно промовишемо и
туристичке локалитете које треба обићи током
боравка на Златибору, а при томе користимо
еколошки прихватљива возила. За оне које
преферирају активнији одмор припремили смо и
бицикле са електроасистенцијом како обилазак не
би био ограничен, већ потпомогнут на начин који је
апсолутно еколошки прихватљив. Додатно кроз
пројекат пружамо и могућност упознавања са
електричним возилима као новим искуством.
Електрификација возног парка је нешто што је
будућност, ми је данас управо на Златибору заједно
стварамо – истиче Зорана Ђорић.

Златибором ових дана

Добро познат ресторански концепт ''Kalem by Zak'', основан у
Новом Саду као место посвећено комплетном и комплексном
уживању, стигао је и на Златибор. Овде је ресторан ''Kalem by
Zak Mountain Concept'' отворен као део новог луксузног
хотелско-апартманског комплекса ''Hotel Zlatibor Mountain
Resort'' (чије се отварање очекује ускоро, а према најавама у
плану је да до краја године и хотелски део буде пуштен у рад).

Нови ресторан најквалитетнијим намирницама, смелим
комбинацијама, најмодернијим начин припреме и с неким од
најбољих стручњака региона нашао је своје место и ушушкао
се у топлину планинске туристичке понуде. Златибор је њиме
добио један несвакидашњи концепт, а необичне комбинације
најинтересантнијих пића света, посебног амбијента, хране и
музике доносе право освежење угоститељској понуди ''златне
планине''.
''Посвећеност сваком јелу комбинујемо са врхунским
састојцима са надморских висина Златибора и стварамо
јединствени планински концепт смештен у епицентру
планине са погледима који започињу најзанимљивије
разговоре'', наводе овде. Нови ресторан, мада недавно
отворен,
својим
несвакидашњим
ентеријером
и
професионалном услугом већ је освојио симпатије бројних
гостију Златибора.
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''Златиборско културно лето''
по мери публике
Гости Златибора већ су навикли да на планини могу пронаћи садржаје за све генерације и различита
интересовања. Такав је и прогам овогодишњег ''Златиборског културног лета'' у оквиру кога су, традиционално,
најпосећенији концерти познатих музичких имена домаће сцене. Владо Георгиев је отворио овогодишњу сезону
концерата, а златиборска публика уживала је и у наступима Марије Шерифовић, Дејана Петровића, ''Диванхане'',
састава ''Ејот'', Арена бенда, ''Z квартета'' и других. Једна од најпопуларнијих музичких звезда региона Марија
Шерифовић окупила је највише посетилаца и приредила спектакл, а уз звуке трубачког мајстора Дејана
Петровића и ''Биг бенда'' публика је заиграла велико коло на Краљевом тргу. Овде су и љубитељи џеза уживали
у омиљеним звуцима током фестивала који је почетком августа трајао четири дана.

Чаjетина део
''Културног лета''
Ове године је и варош подно Златибора постала део културно-забавних дешавања. Поред традиционалне
манифестације ''Ерски кабаре'', која се одржава у Чајетини и на Златибору, овог лета је у чајетинском Великом
парку организован концерт Џенана Лончаревића. Том наступу познатог певача присуствовао је велики број
посетилаца. Међу њима је било доста мештана, али туриста који су радо дошли до Чајетине како би уживали у
Џенановим песмама.
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Традиционалне игре
''Ветерана Златибора'
Концерт посвећен културном наслеђу и традиционалним играма и овог лета приредили су чланови
Удружења за неговање народне традиције "Ветерани Златибора". Поред фолклорног наступа искусне
поставе удружења, златиборској публици представили су се и чланови најмлађе групе играма из
златиборског краја. Дух неговања народне традиције и стваралаштва основа је рада „Ветерана Златибора“,
чије удружење постоји деценију, а под овим именом раде и наступају дуже од пет година. Окупљају око 40
чланова и рекреативаца фолклора.

Сjаjан споj духовности
и културе у порти цркве
Овог лета културне манифестације се поред летње позорнице у центру Златибора одржавају и у порти храма
Преображења Господњег. Идеја да се у порти цркве организују књижевне вечери и бесeде испоставила се као пун
погодак. Овде су монодраме прослављених глумаца Петра Божовића и Небојше Дугалића, беседе свештеника
Александра Јевтића и историчара Дејана Ристића привукле велики број гледалаца, а најпосећенији је био
концерт Данице Црногорчевић.

Представе и биоскопске проjекциjе
у Културном центру Златибор
Ово лето је по много чему посебно за културни живот Златибора. Посетиоцима и мештанима интересантан је
садржајан програм Културног центра, где се током целе сезоне организују позоришне представе и биоскопске
пројекције. До сада је у перформансима најпознатијих имена домаће глумачке сцене уживао велики број
посетилаца, а посебно интересовање владало је за представе „Керови“, „Цимет и ванила“, „Френки и Џони“. За
биоскопске пројекције, које се организују скоро сваког дана, заинтересован је велики број туриста и мештана
Златибора, а актуелна филмска остварења највише привлаче млађу публику.
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НЕОДОЉИВИ УКУСИ
ДОМАЋЕ КУХИЊЕ

Гости Златибора знају да су у ресторану ''Колиба код
Милунка'', подно скијалишта Обудовица, укуси домаће
кухиње неодољиви и незаборавни. Кулинарско умеће
главна је особеност овог угоститељског објекта, названог
по чувеној куварици Милунки у чију су се умешност
спремања хране многи уверили.
Ово је породични ресторан у српском националном духу,
који поседује широку понуду националних јела и пића.
Аутентични специјалитети златиборског краја, који
красе трпезе ресторана, сигурно су један од главних
разлога што гости, када једном сврате, увек изнова
долазе у ''Колибу код Милунке''.
Овде за доручак на менију и пита савијача, комплет
лепиња, качамак, уштипци с кајмаком и друго, као и
''Милункин доручак'' (два јајета на око, дуван чварци,
ајвар, сир, сланина). Након хладних и топлих предјела, за
ручак следе домаће супе и чорбе, а затим као код куће:
чорбаст пасуљ, пребранац, мусака, свадбарски купус,
сарма, гулаш, пуњена паприка...За оне захтевније ту су и
златиборска мућкалица, рибић у кајмаку, динстана
телетина, телећи сач, специјалитети с роштиља, јела од
рибе, а у специјалној понуди печена свињска плећка,
телећа ребарца, карађорђева шницла, ћурећи медаљони,
пилећи штапићи...Све уз разноврсне салате. Од
посластица ту су баклава са шљивама, пите с вишњама и
с јабукама, кремпита, палачинци.
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– Повољне цене хране спремљене тако да угоде свим
чулима, уз пријатан амбијент, професионалност и

Залогаји Златибора

љубазност особља, зачињене су изврсном понудом
искључиво домаћих пића. У понуди су вина
винарија Опленац, Ковачевић, Радовановић,
Александровић, ''На крај света Ковиљ'', Алексић,
Кадарка, ''Звонко Богдан'' и Тонковић Скадарка. Од
ракија неизоставна је ''Монограм'' – наводе у
''Колиби код Милунке'', уз напомену да је у
унутрашњости ресторана простор са 100 места, те
да је занимљив и екстеријер:

– Спољашњост ресторана у складу је са
златиборским пејзажем, у чијем призору се може
уживати из простране баште. Башта се састоји од
90 места и пријатна је за одмор, како у свежим
летњим ноћима тако и преко дана на зимском
сунцу. Испред ресторана се налази и дечја
играоница, идеална да малишанима буде
занимљиво док одрасли уживају у ресторанским
ђаконијама и гостопримству домаћина. Ресторан
поседује паркинг.
Овде је могуће и организовање разних прослава:
првог и 18. рођендана, прослава фирми и осталих
свечаности, у чему се ''Колиба код Милунке'' већ
много пута показала као одличан избор.

За мераклије који воле викенд опуштање и дружење
уз музику и добар залогај, сваког петка и суботе у
овом ресторану наступа озвучени тамбурашки
оркестар ''Омиљени бенд'', који употпуњује ужитак
боравка у ''Колиби код Милунке''.
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''Монс'' за миран одмор,
уживанЬе и релаксациjу

Хотел ''Монс'', модеран, занимљив и садржајан, налази се поред
цркве у самом центру Златибора, у напосредној близини
фудбалских и тениских терена, на око 300 метара од језера.
Изолован је од буке, тако да је гостима хотела загарантован
миран одмор. Са својим савременим ентеријером, садржајем
који нуди и највишим нивоом услуге ''Монс'' представља право
место за одмор и уживање свих генерација.
Овај хотел располаже са 21 луксузним апартманом, од којих су
три студија за две особе, 15 апартмана за четири особе и три
апартмана који примају максимално шест особа. Такође, у кругу
хотела обезбеђено је паркинг место за сваки апартман.

Када се гости уморе од различитих активности на планини,
могу се опустити и забавити у Фан зони ''Монса''. Овде се са
пријатељима или члановима породице може одиграти партија
стоног тениса или ер хокеја, а појединачно или у друштву
уживати у омиљеној видео игри на најсавременијој конзоли.
Фан зона је, такође, и погодно место за упознавање осталих
гостију хотела. На овај начин боравак у хотелу ''Монс'' могуће је
претворити у незаборавно дружење са новим познаницима и
одмерите снаге у најпопуларнијим играма у хотелској Фан зони.
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У понуди ''Монс Златибор хотел & апартментс'' налази се и
модерна конференцијска сала са најсавременијом опремом.
Капацитет сале је до 40 места. На располагању је услужни
лап-топ, као и интерактивна смарт табла са пројектором која
сваки конгрес или семинар чини врло ефикасним и
продуктивним. У овом хотелу поручују корисницима:
''Пренесите своје састанке код нас и спојите посао и одмор''.

Како би употпунили свој ужитак, гости овде имају на
располагању услуге Спа центра, који располаже сланом собом,
парним купатилом, финском ароматерапи сауном, топлом
клупом и хидромасажном кадом. Коришћење Спа центра
ограничено је на 90 минута дневно по особи. Термин је
потребно резервисати на рецепцији хотела.

"Монс хотел & апартментс'' мисли и на најмлађе, па тако пружа
и услуге дечје играонице где се дечаци и девојчице забављају и
друже са својим вршњацима. У разиграној атмосфери сигурног
и чистог простора деца могу да се играју најразличитијим
играчкама, као и да упознају остале најмлађе госте хотела.
Опремљено да обезбеди пуно занимација и забаве за децу
најмлађег узраста, забавиште гарни хотела ''Монс'' је идеално
место где деца могу уживати у разним игрицама
прилагођеним њиховим годинама.

Масажа је терапијско умеће, вештина функционалног додира
којој је циљ постизање доброг здравља и релаксације.
Позитивна дејства масаже су многобројна – повољно утиче на
нервни стистем, кожу, кости и кардиоваскуларни систем. У
хотелској понуди су бројне масаже које кориснике ослобађају
стреса, релаксирају и припремају за дуге шетње по Златибору.
Савремени начин живота зна често да буде немилосрдан тако
да фитнес као најприступачнији и најраспрострањенији облик
рекреације веома делотворно делује на комплетан организам,
а веома је важно истаћи и његово антистресно дејство.
Опремљена најсавременијим фитнес справама и реквизитима,
теретана у склопу гарни хотела "Монс" помаже гостима да
остану фит и у форми за различите физичке активности на
планини, као и да унапреде свој здравствени статус.

Изазови пословања у пандемији
У ''Монсу'' подсећају да је због пандемије ковида-19 претходна година била неповољна за туризам. Није било
лако, после краће паузе у раду хотела, покренути објекте, и због смањених туристичких путовања, новина с
радним временом, коришћења хотелских садржаја, правила за безбедност запослених и гостију... Све то је
утицало и на цену смештаја која је била нижа у односу на претходне године, јер су гости били ускраћени за
комплетну услугу, па су хотелијери морали да се прилагоде. Ипак, одолело се свему томе, ова сезона је
повољнија, а у наредном периоду очекује се нормализовање ситуације, тиме и пословања у туризму

17.

Из прошлости Златибора

ДОБРОСЕ Л ИЦ А ПРИВУ К Л А
И Ц А РА И К ЊАЗА

У златиборском селу Доброселици свечано је на
Илиндан обележено 200 година од обнове сеоске
цркве брвнаре, посвећене Светом пророку Илији. То је
један од најлепших храмова нашег краја, са дугом
историјом и вредним иконама.

Милош, који је око 1800. године слуга постао у
Доброселици код газде Аксентија Акса Јечменице,
богатог трговца стоком. У овом селу се прича да код
пећине још имају три крушке које је Милош тада
окалемио.

Затим је 1821. на истим темељима сеоским мајстор
Митар Удовичић саградио ову богомољу брвнару, о
чему сведочи запис урезан на греди са северне стране
храма. Невелику (осам са пет метара), облика
правоугаоног, са полукружном апсидом од брвана.
Унутра је иконостас са вредним иконама које су дело
зографа Алексија Лазовића, док су царске двери ове
цркве једно од најбољих остварења сликара Јанка
Михаиловића Молера.

У његовим сећањима пише: ''Мати ме даде код
марвених трговаца, које сам три године служио. Кроз
то време с њима ходио ради трговине у Задар и
Венецију. Затим дође брат наш Јаков из Бруснице,
узме матер и нас све троје деце и одведе к себи''.

Доброселица је прву цркву имала још средином 18.
века, њени свештеници Гаврило и Божо помињу се у
запису из 1749. (у књизи манастира Свете Тројице
пљеваљске). Али тај храм спалили су обесни Турци
1806. године.

Има података да је мирисна и живописна Доброселица,
сва и ливадама и пропланцима, још у 18. веку имала
прве колибе за госте. Чувена је по три висока столетна
бора, некад и по многим смоларима и катранџијама.

Доброселица је и по свом имену добро село. По
легенди, у средњем веку се звала Злоселица, све док ту
није дошао цар Душан и са својим свитом овде заноћио.
Љубазно од сељана дочекан, уз обиље свакојаких јела,
тај владар је наредио да се Злоселица преименује у
Доброселицу. Има и слично предање везано за Милоша
Обреновића, према коме је он заслужан што се село
зове Доброселица.
А књиге пишу да је српски књаз заиста боравио у овом
златиборском селу. Овде је Милош у младости био
слуга. Родио се у пожешкој Горњој Добрињи и одрастао
у сиромаштву, па је морао да надничи како би за живот
зарадио.
''Није нам остало ништа друго до да се иде по најму да
би се хлебом прехранили. Сиротињо и селу си тешка, а
камоли кући у којој си'', сећао се тешке младости
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Марвени трговци су у то доба стоку откупљивали у
једном, а потом је по вишој цени продавали у другом
крају. Стока се гонила стотинама километара, а за
такав посао били су потребни способни момци, вични
раду с марвом и јахању, спремни да спавају под
отвореним небом, али и вешти на оружју јер је
требало велика стада чувати од хајдучких заседа и
дивљих звери. То радећи Милош је прошао многе
пределе, упознао људе.

Милош је у причама о свом служењу у Доброселици
неретко помињао и газдин дуг: ''Прво сам служио код
газде Аксентија Јечменице. Најмио сам се на по
године, за три и по гроша и за једне чарапе. Спремао
сам му луч и правио катран, а он ми остаде дужан 30
пара и чарапе. Тај дуг сам 30 година касније наплатио,
као књаз српски. Наишли Ужичани катранџије кроз
Крагујевац, а међу њима и Аксентије Јечменица.
''Познајеш ли ти мене, газда Аксо?'' ''Познајем,
како да не познајем, сунце наше''. ''Лепо, лепо –
сунце, је ли? А знаш ли ти кад ја оно служих у
тебе?'' ''Не, моје ми грешне душе! Никад ти нијеси
служио него заповједао. Тебе је Бог створио само
да заповједаш!''

''Ма није то тамо-амо, газда Аксо. Служио сам и
дослужио. Само у тебе ми оста 30 пара од ајлука и
чарапе – то ми ниси издао. Него ти иди и састави
30 ситних пара и чарапе, па донеси да платиш дуг''.
Аксо немаде куд – оде и донесе књазу што је
тражио, да намири неплаћено.

Електронске новине издаје Туристичка организација Златибор

