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ЗЛАТИБОР НАЈВЕЋИ
ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
Повезаност и сећања на Златибор сежу од најранијег детињства. Тада је главни разлог за моје честе и редовне
посете био део фамилије са мајчине стране која ту и данас живи.
Осим онога што мозак памти, главни ослонац у сећањима су фотографије из тог периода, где се види како јурцам са
браћом по златиборским ливадама за лоптом. Или како ме мокрог ваде из потока у који сам упао са све скијама које
сам на златиборским падинама први пут и ставио на ноге са непуне четири године.
Како сам растао, проређивале су се моје посете и сусрети са Златибором. За то време Златибор је растао много више
и успешније и постао највећи туристички центар Србије.
Поменута лопта на почетку текста поново је у ово време спојила мене и Златибор. Идеја да се организује турнир у
фудбалу за играче до 18 година најпознатијих фудбалских екипа у региону, од Црвене Звезде, Партизана, Динама,
Сарајева, Олимпије, Вардара и других, наишла је на снажну подршку председника општине Чајетина Милана
Стаматовића и његових сарадника.
Као ретко кад сам наишао на тако брзу, позитивну реакцију и једноставност без много ''филозофирања''. То је довело
до тога да са задовољством могу да констатујем да ћемо овог јуна, четврти пут, одржати ''Турнир пријатељства'',
најпознатији и најпризнатији фудбалски турнир у регији и на Балкану.
Златибор и даље расте не запостављајући и пратеће садржаје. Благодет је да је део тога и фудбалски турнир којим
смо сви заједно и на делу, не само вербално, показали шта значи повезивање младих људи преко спорта и како

изгледа у пракси, а не на папиру, међурегионална сарадња.
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ПРАЗНИЧНА МАГИЈА
ЗЛАТИБОРА
Шетачи пролазе Краљевим тргом и поред језера, гужва је за вожње на почетној
станици ''Голд гондоле'', пуни су ресторани и барови у центру, колоне возила
промичу магистралом...То је била слика Златибора и током протеклих
васкршњих и првомајских празника, још једног успешног периода нашег туризма.
Ни повремено свеже време с пролазном кишом није умањило интересовање
посетилаца за празнични провод на најпосећенијој планини Србије. Дошли су из
свих наших крајева и околних држава, провели овде по четири-пет дана и
релаксирани се вратили кућама. Били су виђени и видели познанике, задовољни
златиборским боравком који у већим градовима већ постаје ствар престижа.
Наравно, доћи ће опет, рекоше нам они чије утиске овде преносимо. ''Златна
планина'' својом магијом сада као магнет привлачи љубитеље планинског одмора,
природе и садржајног провода.
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''Голд гондола''
за празнике превезла
12.000 путника

дуж пешачких и бициклистичких стаза, на видиковцима и
познатим излетиштима (Водице, Тић поље, Око, подножјa
Чиготе и Торника, Рибничко језеро). Омиљена релација за
шетњу на Златибору и овог пута је била ''Стаза здравља''
која води од центра Златибора до познатог споменика на
Шуматном брду.

Златибор је за празничне дане био веома добро посећен,
сумира тај период Владимир Живановић, директор
Туристичке организације Златибор.
– Сви локалитети, атракције, тематско-забавни паркови
спремно су дочекали многобројне туристе који су у
колонама возила пристизали из Србије и региона. Посебно
смо задовољни посећеношћу планине током првомајских
празника. О њој говоре подаци с наших водећих
локалитета који су угостили хиљаде посетилаца – каже
Живановић и то илуструје бројкама.
Популарна места Стопића пећина, водопад у Гостиљу,
Музеј ''Старо село'' у Сирогојну само за првомајски викенд
бележили су дневни промет са по приближно 1.500
продатих карата. Сличан број посетилаца остварили су и
забавни паркови у самом центру Златибора Авантура парк
и Дино парк, као и тематски парк ''Ел Пасо сити'' на
Водицама.
– Наша најпознатија туристичка атракција ''Голд гондола''
је за васкршње и првомајске празнике превезла око 12.000
путника, а 1.маја, када услед појачане грмљавине није
радила готово цео дан, за свега два сата и 30 минута рада
превезла је 750 путника. Посетиоце су привукли и догађаји
које смо у дане празнике организовали.
Тако је на Краљевом тргу одржан концерт фолклорног
ансамбла ''Студио фолклор'' из Скопља, а на спортским
теренима први међународни фудбалски "Златибор куп"
који је окупио је 90 екипа из Србије, Црне Горе,
Македоније, Аустрије и БиХ. Хотелијери преносе да је
велики број гостију искористио сајамске и попусте раних
резервација. Угоститељи су такође задовољни потрошњом
будући да се само у једном кафићу дневно конзумирало
преко 900 доза кафе и осталих напитака, а у једној од
посећенијих локалних роштиљница продато је месних
деликатеса направљених од око 190 килограма млевеног
меса.
На златиборским паркинзима стално су радиле две смене
као и пословођа за решавање рекламација, а ни преко 400
места у три паркинг зоне као и додатних 200 паркинг места
у приватном власништву није било довољно за празничну
навалу возила. Директор и руководилац комуналне
службе са најмање 40 радника сваки дан су обилазили
терен како би све функционисало без грешке.
У природи су, упркос нестабилним временским
приликама, уживали многи љубитељи активног одмора:
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Добар баланс између
урбаног центра и
нетакнуте природе
Две младе и лепе девојке срели мо током празника у
разговору код језера у центру Златибора. Милица Лечић и
Емилија Тодоровић редовно долазе на ''златну планину''.
Милица је магистар фармације и менаџер у једној фармa
цеутској компанији, родом Ужичанка која живи у Београду.
Емилија је професорка информатике у ужичкој Гимназији,
позната и као возач свог очуваног жутог ''фиће'', 14 година
од ње старијег, кога у њеној породици возе од 1979.
године.
– Сваки празник за мене је комбинација Ужице-Златибор, с
тим што се Златибор, наравно, не прескаче. Зато што има
садржаје за свакога: ту је урбани центар као место где се
попије пиће и виђа с пријатељима, а с друге стране је
нетакнута природа, тако да постоји баланс између једног и
w w w. z l a t i b o r. o r g . r s

ПРАЗНИЧНА МАГИЈА ЗЛАТИБОРА

другог, свако може да се определи за оно што воли.
Мислим да је Златибор у циљу туризма и промоције овог
краја одиграо заиста велику улогу. Његова урбанизација је
делом била неопходна, с тим што се можда мало
претерало, али да би се привукли туристи ово је био
потребан корак. Ми млади смо ту, јер постоје садржаји за
младе: од излазака и ноћног живота, до спортова и
рекреације. Ја сам активан скијаш и битно ми је што се
скијање развија на Златибору. Гондола је добар потез, чему
у прилог говори њена велика посећеност, а мени за
скијање она олакшава долазак на Торник. У кругу сам
Београђана сваког дана, њима је привилегија да дођу на
Златибор, просто се утркују ко ће овде први стићи – рекла
нам је Милица Лечић.
Емилија додаје да је она од детињства овде, где има
викендицу, а бави се и фотографијом па је привлаче
атрактивни предели. – Водице и друга удаљена
златиборска подручја савршени су предели за
фотографисање, поготово у пролеће и лето. Много туриста
долази на Златибор, центар јесте преизграђен, али да
људи то не желе тога не би ни било. Сада комбинација
природе и урбаног многе привлачи, углавном из већих
градова. Ипак, недовољно ми је јасна та празнична магија
Златибора, зашто је овде све пуно док је такође лепа
планина Тара, на пример, полупразна – каже млада
професорка.

Пола века дружења са
Златибором
Пензионери Гордана и Раде Јевтић, брачни пар из
Београда, седели су на клупи код језера. На ''златну
планину'' редовно долазе већ 50 година.
– Златибор је прелепа планина, са пуно могућности за
шетње и све друго. Првенствено нас привлачи овај ваздух
и клима, има садржаја за све генерације: за децу, младе,
старије. Али оволика градња није добра, мада постоји
клијентела и за те хотеле с најмодернијим спа центрима.
Рецимо, ова бина што је направљена на Краљевом тргу је
добра и потребна, за дочеке Нове године и многе летње
програме који се одржавају – сматра Гордана.
На Златибор Јевтићи долазе зими и лети, најмање два пута
годишње. – Уз то, некад свратимо кад идемо на море.
Прошлог лета смо свратили без икакве резервације, али
нисмо ништа могли да нађемо, ни у једном хотелу, толика
је била попуњеност, тако да то више не бисмо покушавали.
У последње време боравимо у хотелу ''Президент'', ту је
чисто, лепо и повољно. Наша деца долазе самостално, у
''Мону'' или хотел ''Торник'' који је посебан и на одличном
месту. Златиборске цене капућина и другог у ресторанима
су као у Београду. Генерално, слика Златибора је позитивна
– каже наша саговорница.
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Дино парк
привукао и малу
Теодору
Породица Радојевић из Београда,
родитељи Снежа и Бојан с ћерком
Теодором, шетала је поред језера где им
је пажњу привукао бели лабуд на овој
воденој површини. Кажу да сваки Васкрс
проведу на Златибору, а долазе и лети
после одмора на мору.
– Златибор је из године у годину све
посећенији, али и урбанији, за нас
превише урбан. Али има природе у којој
може да се ужива, подаље од центра –
кажу Снежа и Бојан, који је запослен у
модној кући ''Мона''.
За малу Теодору Дино парк је
најпривлачнији, Златибор јој прија.
Родитељи помињу и гондолу као
атракцију. Радојевићи су верни ''златној
планини'', с тим што увек одседају у
приватном смештају. По њиховом
мишљењу, то што посећеност расте
значи да је овде добро, има шта да се
види и доживи. На питање да ли је на
Златибору скупо, одговарају да су цене
као у Београду.

Много више људи сада
долази на Златибор
На Краљевом тргу, најпрометнијем златиборском
шеталишту, Стојимир Шућуровић звани Шућо већ 26
година продаје кокице, па и кувани кукуруз. Кажу за њега
да је познато лице Златибора, многи купују код Шућа.
Нагледао се он овде генерација туриста, добро зна како је
било некад, а како сад у златиборском туризму.
– Последњих неколико година, како се ово изградило,
много више људи долази на Златибор, нон-стоп је сезона.
Дупло више туриста сада има него некад. У томе је велика
заслуга људи који су средили и овај трг и језеро, посебно је
заслужан председник Милан. Туризам Златибора је добро
кренуо, захваљујући томе сви ми имамо посла. Не само за
празнике и у главној сезони, а лети је два месеца хаос
колико гостију дође. Него и сваког викенда је добра посета,
нема више вансезоне. Мени лепо иде продаја, ја сам увек
задовољан – рекао нам је Шућо, па на питање до када ће
овако да ради одговорио: још једно две-три године, после
ће неко овај посао наставити.
6.
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САН О ЛАКОМИЦИ ГОНДОЛА
ПРЕТВОРИЛА У ЈАВУ
Током васкршњих празника испред бине на Краљевом тргу
приређена је ретроспективна изложба фотографија о
изградњи златиборске гондоле, под називом ''Од лакомице
до Голд гондоле''. Посетиоци су могли да виде слике и
прочитају у тексту (на српском и енглеском) како се градила
најдужа панорамска жичара на свету. То је хронолошки
приказано: од почетне идеје, кроз фазе извођења
грађевинских радова до данашњег изгледа гондоле.
Ова изложбена прича почиње речима да су се остварили
дечачки сан песника Љубивоја Ршумовића, као и идеја
општинског руководства Чајетине: ''Данас је центар
Златибора са својим врхом Торником повезан најдужом
једносегментном панорамском гондолом на свету, а
w w w. z l a t i b o r. o r g . r s

раздаљина од девет километара, с висинском разликом од
531 метар, превали се за 30 минута''.
Вожња ђака из Доњег до Горњег Љубиша, на путу од куће до
школе ''возом на никакав погон'', био је дечачки сан
Љубивоја Ршумовића. Тада дечак из златиборског села
Љубиша, пре 67 година нацртао је свој сан по коме из
Горњег Љубиша до Доњег Љубиша вози једна лакомица,
како ју је назвао: ''То је корито дрвено по коме би на
точкићима вагони водили нас ђаке из горњег села до школе
шест километара и враћали нас из школе кући. Дакле, то је
ђачки воз на никакав погон, осим земљине теже. Смислио
сам чак и како да се врати: из Горњег Љубиша би ишла
нормалним падом, а онда би милиција која ништа не ради,
7.
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општина Чајетина, привукла је огромну пажњу јавности. Већ
у првој години око 300.000 посетилаца возило се
златиборском гондолом.
Њен капацитет је 600 путника на сат у, за сада, 54 кабине са
по 10 места (до краја ове године биће их 72). Максималан
капацитет је 90 кабина и 1.000 путника на сат, максимална
брзина гондоле је шест м/с. Вожња од почетне станице у
центру Златибора до крајње на врху Торнику траје око 30
минута и при том се преко 36 стубова прелази висинска
разлика од 531 метра.

седи код Мила Пећинара у кафани и пије пиво док смо ми на
часовима, подигла целу ту лакомицу да опет имамо пад
према горњем селу'', објаснио је песник Ршум.

На овој изложби поменута је и намера да код Рибничког
језера, у подножју Торника, никне ''Златни град'', луксузни
комплекс на више од 200 хектара намењен
спортско-рекреативном и здравственом туризму.

Давни сан дечака из Љубиша се остварио. Данас центар
Златибора са највишим врхом Торником повезује ''Голд
гондола''. А идеја о златиборској гондоли датира од
средине прошлог века када је тадашњи сазив општинског
руководства желео ваздушно да повеже Златибор са
његовим врховима Торником и Чиготом. Али тек почетком
овог миленијума почело је интензивније да се ради на тој
идеји и њеним решењима. Са жељом да се понуда
Златибора обогати несвакидашњом атракцијом и планина
приближи светским туристичким центрима.
''Од 2006. се кренуло у израду идејног решења и студија.
Током студијских посета светским туристичким центрима
дошло се до вредних искустава која су била од велике
помоћи током израде пројекта. Пут од идеје до реализације
био је тежак и пун неизвесности. Тендер за набавку опреме
спроведен је почетком 2012., а први уговор са француским
произвођачем и инсталатером опреме ''Пома'' потписан је
годину касније. Због бирократских потешкоћа је било
потребно сачекати још две године до почетка радова. Тек
19. августа 2015. године, на велики верски празник
Преображење, постављен је камен темељац на локацији
данашње почетне станице гондоле у центру Златибора. И
сама градња три станице није била нимало лак посао''.
Најтеже је било направити међустаницу која представља
срце инсталације. Ту се налази погонски део система и
гараже за кабине. Такође је било потребно одрадити и
рашчишћавање терена дуж саме трасе гондоле и поставити
36 стубова од којих су неки на неприступачном терену.
''Коначно, у августу 2020. године, опет на Преображење,
пуштене су прве кабине на жицу у завршним тестирањима
пред пуштање у комерцијалну употребу, а 11. јануара 2021.
превезени су и први путници од центра Златибора до врха
Торника''. Ова изузетна атракција, коју је финансирала
8.
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АДРЕНАЛИН У ПРИРОДИ,
ОПУШТАЊЕ У БАРОВИМА
И СПА ЦЕНТРИМА
Адреналинске активности у прелепој природи надомак
урбаног језгра, могућности за активан одмор , али и
модерни гастро барови, незабораван ноћни провод,
опуштање у спа центрима...Т о су само неки од разлога
зашто је Златибор дестинација коју воле млади. За њихов
сјајан одмор на ''златној планини'' ево 10 занимљивих
предлога:
1. Возите се квадовима – Вожња квадовима ће вам
омогућити да видите и мање познате делове најпосећеније
српске планине. Многобројне су маршруте којима се може
упустити у адреналинску авантуру на четири точка: вожња
ка Торнику, Златиборским језерима, Семегњеву, Чиготи и
Споменику на Шуматном брду.
2. Опробајте се у параглајдингу – Искусни параглајдери
кажу да је Златибор идеалан за овај спорт. Врхови Чигота и
Торник су омиљена узлетишта параглајдера. Због одличних
услова за параглајдинг, Златибор се препоручује и онима
који тек уче да лете, а таквих је последњих година све више.
Они који би само да провере какав је осећај посматрати
Златибор из птичје перспективе могу се опробати у тандем
лету са инструктором, за шта није потребна претходна
обука.
3. Доживите зип-лајн и Авантура парк – Најдужи зип-лајн
у Србији налази се у Љубишу, златиборском селу
изванредне лепоте. Дужина тог зип-лајна је 550 метара,
максимална висина 130 метара, а спуст траје 50-60
секунди. Друга места на којима можете пронаћи зип-лајн су
Торник, Авантура парк у центру Златибора, као и Дино
Парк.
4. Изнајмите електрични аутомобил и обиђите
Стопића пећину – Златибор је могуће обићи и
електричним
аутомобилом,
захваљујући
пројекту
''Покрени зелену туру''. Аутомобили се могу изнајмити за
туре које подразумевају обилазак Сирогојна, Стопића
пећине, водопада у Гостиљу, Љубиша, ''Ел Пасо сити''
тематског парка или Мокре Горе и Дрвенграда. А можете и
сами направити своју туру и крстарити ''златном
планином'' на ''зелени'' начин.
Возила се изнајмљују у згради Туристичке организације
Златибор, с тим што их је могуће преузети како у
Инфо-центру, тако и у хотелу ''Букет''.
w w w. z l a t i b o r. o r g . r s
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5. Шетајте се захтевнијим стазама – Златибор је познат
по питомим пејзажима и благим падинама, али не дајте да
вас то превари. Има Златибор шта да понуди и гостима
жељним озбиљнијег планинарског изазова. Стазе на
Торнику или у Семегњеву прави су избор, а најбоље је да
шетате са искусним водичима.
6. Сликајте се поред језера – Језеро у центру Златибора
постало је незаобилазно место ако желите атрактивну
фотографију за Инстаграм и друштвене мреже. Прелепа
зелена боја језера, борови у позадини, бочне прскалице
идеална су позадина за савршену фотографију. Зато
изаберите своје место и ухватите тренутак.

9. Пронађите свој омиљени зимски спорт – Златибор је
планина на којој су многи направили своје прве скијашке
кораке, ма колико година имали. Па зато, ако до сада нисте
стали на скије Златибор је право место за то. И док је
некима скијање омиљена зимска активност, други уживају
у санкању, клизању, шетњи.
10. Уживајте у вожњи Панорамским точком – Поглед на
Златибор из птичје перспективе могућ је захваљујући новој
атракцији Панорамском точку. Вожња траје око пет минута,
а највиша тачка је на 35 метара. Точак који има 24 кабине
постављен је код улаза у туристички центар Златибора.
Током вечерњих сати права је атракција, јер се надалеко
виде раскошни светлосни ефекти.

7. Посетите модерне гастро барове – Осим кафана које
нуде традиционална српска јела, на Златибору ћете
уживати и у модерним гастро баровима. Гастрономска
понуда, модеран ентеријер, гостопримство и врхунски
специјалитети одушевиће и најпробирљивије госте.
8. Опустите се у спа центру – Готово да нема хотела који
не нуди свој спа програм. Масажа, базени са сланом водом,
парна купатила, тепидаријуми, финска сауна...Могућности
за релаксацију је безброј. Након опуштања у пријатном
амбијенту спремни сте за нове активности.
10.
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ЈАПАНКА ТАКАКО РАДИ
У ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
ЗЛАТИБОР
брошура и мапа, садржаја сваке земље. До сада сам
посетила више од 70 земаља, односно 80 дестинација ако
узмем у обзир острва као што су Хаваји, Бали и друга.
Две године ће боравити и радити на Златибору,
најпосећенијој планини Србије. – Златибор сам први пут
сам посетила крајем фебруара. Падао је снег, али је
изгледало веома лепо, све је било у белом. Почела сам
крајем марта овде да радим. Заиста уживам у
променљивом пејзажу. Сада могу да видим више зеленог
дрвећа и планина, прелепе пределе. Сасвим је другачији
утисак о Златибору у пролеће. Сматрам да је природа
Златибора богата и да има шта да понуди. Радујем се
планинарењу и другим активностима у природи – описује
Такако и додаје:
Јапанска агенција за међународну сарадњу "Japan internacional coopera�on agenci'' (JICA) обезбедила је стручног
консултанта из Јапана за Туристичку организацију Златибор у
периоду од две године. То је волонтерка Такако Сакаи, која
борави и ради у Туристичкој организацији Златибор у оквиру
програма "Јапански волонтери за међународну сарадњу".
Такако Сакаи (на јапанском Такако значи племенито дете)
рођена је у Токију. Дипломирала је на Факултету за
компаративну културу Универзитета ''Софија'' у главном
граду Јапана, смер политичке науке (међународни односи).
– Још као средњошколка била сам на размени, годину дана
живела у Калифорнији (САД). Осим тога, универзитет који сам
похађала у Токију је међународна школа, тако да се сви
часови држе на енглеском где сам усавршила тај језик – каже
нам Такако.
Након формалног образовања стекла је импресивно радно
искуство. Од посла у радио станици, па у издавачкој кући,
затим у Националној туристичкој организацији Јапана, до
маркетинг менаџера за Хаваје, учествовања на
међународним промоцијама, послова у оквиру олимпијског
комитета у Токију.
– Након што сам престала да радим у издавачкој кући 2010.
године путовала сам шест месеци око света. То искуство ме је
заинтересовало за рад у туризму, јер сам први пут посетила
туристичко-информативни центар и видела мноштво
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– Такође сам приметила да је Златибор дестинација за све
генерације. Погодан је за породице са малом децом, за
парове и старије особе. Сматрам да је добро имати
разноликост избора за посетиоце, у коме уживају на свој
начин. Посетила сам, поред осталог, и музеј на отвореном
''Старо село'' у Сирогојну. Занимљиво је видети како се
некад живело на овим просторима и то је место где сам
заиста осетила живот Србије! Дефинитивно сматрам да је
то јединствено искуство.
За нашу сарадницу из ''земље излазећег сунца'' посебно
импресивни су људи на Златибору. – Веома су отвореног
ума, дружељубиви и гостољубиви према свим
посетиоцима. Сматрам да је веома важан фактор имати
такво гостопримство и атмосферу да би ово била добра и
успешна дестинација – примећује Такако Сакаи, која као
своје хобије истиче јогу, познавање вина, фламенко
(шпански плес), савремену уметност и путовања.
Треба напоменути да Јапанска агенција за међународну
сарадњу JICA, захваљујући којој је омогућен боравак и рад
Такако на Златибору, помаже и подржава земље у развоју у
складу са својом визијом ''Повезати свет поверењем''. Као
највећа светска агенција за билатералну помоћ послује у
преко 150 земаља, са око 90 канцеларија у иностранству.
JICA канцеларија за Балкан основана је 2006. године у
Београду. Пружа подршку развоју и стабилности земаља
овог региона са фокусом на области очувања животне
средине, развој приватног сектора и одржавање мира.
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Mлади фудбалери из 90 екипа
на ''Златибор купу''
За првомајске празнике одржан је први
међународни фудбалски турнир ''Златибор
куп''. Трајао је три дана, а окупио преко 1.000
учесника из 90 екипа из Србије, Црне Горе,
Македоније, Аустрије и БиХ. У различитим
категоријама, од најмлађих фудбалских
талената (2015. годиште) до фудбалера и
фудбалерки рођених 2009. године. Као
успомену на овај турнир сваки учесник добио
је медаљу и мајицу, а најбоље екипе и
појединци пехаре. Током сва три дана
турнира бројни гледаоци с трибина стадиона
''Швајцарија'' пратили су утакмице и бодрили
тимове. Организацију ''Златибор купа''
помогли су бивши асови Владимир Мудринић
и Милан Бишевац, који је наградио најбољег
играча генерације 2009. седмодневним
бесплатним боравком на свом ''Foot elite''
кампу који се овог лета одржава на Златибору.
Организатори турнира били су општина
Чајетина, ТРК ''Златибор'', Туристичка
организација Златибор, Спортски центар
Чајетина и Спортски савез Чајетина, а
партнери Дино парк, ''Голд гондола Златибор''
и Културни центар Златибор.

Сарадња Чајетине са
француским монденским местом Евијаном
Сличне по величини, плановима развоја и значају туризма за
развој локалних средина француско монденско место и бања
Евијан, које лежи на обали Женевског језера, и општина
Чајетина као једна од водећих у српском туризму спојене су
темама на којима ће убудуће сарађивати. ''Пронашли смо
могућности за сарадњу и унапред се радујем доласку
француских туриста на Златибор", изјавио је председник
општине Чајетина Милан Стаматовић након разговора са
председницом француског места Евијан Јосиане Леи. Госпођа
Леи са одушевљењем је прихватила позив челних људи
Чајетине да са својим сарадницима посети Златибор, тако да у
наредном периоду следи узвратна посета. Делегација
општине Чајетина обишла је у пратњи домаћина туристичке
знаменитости Евијана, међу којима и извориште
најпродаваније минералне воде на свету. Циљ посете Евијану
је обилазак туристичких и спортских садржаја, а све у сусрет
реализацији велике инвестиције на Златибору, изградњи
ауто-мотодрома са пратећим садржајима.
12.
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Кошаркаши ''Златибора'' победници АБА 2 лиге,
одбојкашице у Првој лиги Србије
Велики успех средином априла остварили
су кошаркаши ''Златибора'' (прваци
Кошаркашке лиге Србије) освајањем првог
места на финалном турниру регионалне
АБА 2 лиге одржаном у Скопљу. Тиме је
екипа тренера Страјина Недовића исписала
најлепшу страницу историје кошарке у
нашем крају. А у то време су се и
одбојкашице ''Златибора'', под вођством
тренера Станка Брашанца, пласирале у Прву
лигу Србије, што је највећи успех овог
женског клуба у претходне две деценије
постојања. Посебни пријеми за кошаркаше
и одбојкашице организовани су у општини
Чајетина, код председника Милана
Стаматовића и председника скупштине
Арсена Ђурића. Они су честитали овим
успешним спортистима што су остварили
резултате на понос Чајетине, показавши да
и у малим срединама могу настати велике
екипе. Представници оба клуба истакли су
да им је помоћ општине у обезбеђењу
оптималних услова за такмичења била од
посебног значаја на путу до ових успеха.
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Још једно злато за Александра Радишића
Наш
параатлетичар
Александар
Радишић освојио је прво место у
бацању
чуња
на
Отвореном
појединачном првенству Хрватске,
одржаном у Пули. Он је у категорији
Ф-51 до победе дошао резултатом од
31,23 метра, што му је нови лични
рекорд.
Радишић
је
тренутно
првопласирани на светској ранг листи.
Поредећи са резултатима такмичара на
прошлогодишњим Параолимпијским
играма у Токију, на којима он није
учествовао, овај резултат био би му
довољан за освајање бронзане
медаље. Радишићу је ово било прво
такмичење у 2022. години, после више
од девет месеци паузе и освајања
бронзе на Европском првенству у
Пољској. Отворено првенство Хрватске
окупило је око 120 такмичара из
источне Европе.

Изложба ''Два плус један''
Галерија Културног центра Златибор омогућила је посетиоцима да током маја виде изложбу ''Два плус један'' аутора Жарка
Станковића, Дејана Миливојевића и Зорице Ђорђевић. Реч је о поставци малог формата, као основног облика сликарског
изражавања. На отварању 5.маја говорила је Андријана Андријашевић у име галерије и уметници Станковић и Миливојевић.
Речено је овом приликом да троје уметника различитих опредељења спајају динамичне и мултидисциплинарне целине.
Изложба ''Два плус један'' отворена је до 5.јуна и може се погледати сваког радног дана од 10 до 17 часова.
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ГАСТРОНОМСКИ
БЕЗГЛУТЕНСКИ ДОЖИВЉАЈ
У РЕСТОРАНУ ''МАША''

Ресторан ''Маша'' налази се у самом срцу Златибора, на очаравајућој
локацији, са директним погледом на златиборско језеро. Поред
уживања у амбијенту ту је и безглутенски јеловник за незабораван
гастрономски доживљај. Место где храна постаје уметност, а
пријатан амбијент и љубазно особље креирају праву оазу хедонизма.
Посебан печат ''Машиним'' специјалитетима даје млад енергичан тим
на челу са шефом кухиње Немањом Питулићем. Ресторан поседује
разноврстан мени намењен љубитељима аутентичних златиборских
јела као и савремених специјалитета.
– Како би сва наша меса остала сочна и задржала првобитну текстуру
примењујемо "Sous vide" начин припреме хране. То је техника кувања
у којој се храна припрема уз прецизну контролу температуре, па се у
том случају налази у вакуум кесама. Главна предност ове технике је
што се храна кува у сопственим соковима. На тај начин сокови, који би
иначе испарили, остају унутар кесе, односно унутар производа, чиме
добијамо пунији, сочнији и квалитетнији укус – откривају једну од
својих кулинарских тајни у ресторану ''Маша''.
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Овај гастрономски бисер у самом срцу Златибора представља
место опуштања и предаха, уз најфинија вина и изузетно
пријатну атмосферу. Винска карта у ресторану ''Маша''
састављена је од школских примера најпопуларнијих винских
сорти. У ''Маши'' се могу пити вина из Шабиља, Алзаса, Бордоа,
преко Венета, Пуље, Брола, Риохе до, наравно, оних из разних
делова Србије и Македоније. Особље ресторана ''Маша''
одговорно брине о правилној температури сервиса вина.
У склопу ресторана ''Маша'' налази се и ''spirit shop'', где су на
располагању озбиљне етикете шкотских вискија из свих регија,
као и америчких и јапанских вискија. У ''spirit shop''-у се могу
наћи и џинови, разни типови рума из латиноамеричких
земаља, као и супер премијум етикете вотке.
Сваки ''Машин'' кутак поседује свој јединствен шарм и топли
умирујући амбијент. Са изузетним аутентичним јеловником, на
локацији која очарава и доноси загарантовано уживање.
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''ИДИЛА'' ЗА ПОРОДИЧНУ ИДИЛУ
НА ОДМОРУ
Хотел & спа ''Идила'' је, пре свега, мали породични хотел у
коме се гости свих профила осећају баш као код куће.
Као један од првих објеката са спа центром на Златибору
у могућности је да госту пружи потпуни угођај.
Битно је поменути да се током година крајолик око самог
хотела изменио, великим делом због експанзије градње у
фреквентном делу највишег интересовања за боравак.
Међутим, ''Идила'' је остала звучно изолована тако да,
иако у самом центру збивања, у њој влада апсолутни мир
и хармонија.
Особље, са којим хотел успешно сарађује већ једну
деценију, сваког госта топло дочека и услужи на врло
непосредан и пре свега људски начин.
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Хотел ''Идила'' нагиње ка изградњи репутације
вишедеценијске традиције најпогоднијег објекта за
породичне одморе.
Својим модерним ентеријером, садржајем који нуди и
највишим нивоом услуге издваја се међу многобројним
хотелима на Златибору. Ово је савремен туристичке
објекат високе категорије који се простире на површини од
1.800 квадрата. Смештајни капацитет хотела чине пет
луксузних апартмана, три студија и 10 соба. Смештајне
јединице ''Идиле'', декорисане у неутралним тоновима,
опремљене су по високим стандардима и савршене за
одмор. Објекат се налази у самом центру Златибора, на
само пар минута од аутобуске станице, тржног центра и
централног трга.
Гостима хотела на располагању су благодети луксузног спа
центра, који је модерно опремљена зона рекреације и
релаксације. Располаже затвореним базеном са ђакузи
кадом, сувом сауном са ароматич ним уљима, парним
купатилом и најсавременијом теретаном у којој се налази
усправни бицикл, орбитек елиптик, трака за трчање,
пилатес лопта, бучице за аеробик, струњаче.
– Уколико вам је потребан одмор од свакодневног стреса,
мир и тишина, породично дружење и релаксација, лагане
шетње и излети у прелепим излетиштима, дани прославе и
дружења, фитнес и опуштање у спа центру, све то ћете
пронаћи у хотелу & спа ''Идила'' – поручују гостима
љубазни домаћини.
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БОР ЗЛАТА
ВРЕДАН
У ИМЕНУ
ПЛАНИНЕ
''Златиборе, ко ти име даде'', познати је стих нашег
незаборавног песника Ћупа, а питање одакле ово лепо име
Златибору ни некад ни сад није имало сигуран одговор. О
томе постоје само приче и претпоставке, а три могуће
најчешће се помињу.
Најпре треба подсетити да се вековима све до 19. века
простор данашњег Златибора називао Рујно (по биљци руј
некад употребљаваној за бојење коже и вуне), а
административно је припадао Рујанској кнежини. Тек од
средине тог столећа име Рујно у званичним списима
замењује назив Златибор. Тумачења настанка овог топонима
овако гласе:
Према једној (у народу најчешће помињаној) причи, сматра
се да је планина названа по посебној и веома реткој врсти
белог бора који у једном делу године уместо зелених има
иглице златножуте боје. А да није реч само о легенди
показује то што је овај златни бор заиста пронађен у
златиборском селу Негбина. Ботанички је испитан и признат
као посебна врста, латинског назива ''pinus sylvestris variegata
zla�borica''.

природном станишту. Како каже врстан познавалац
златиборске природе Жарко Пантовић из Шумске управе
Златибор, последње стабло златног бора у Негбини страдало
је под теретом снега и налетима ветра. Тако да сада постоје
само калеми тог четинара који се могу наћи у насељеним
местима, али у природном станишту више не. Заљубљеници
у златиборске вредности покушали су пресађивањем да
заштите овај симбол ''златне планине'', па калемљеног
златног бора сада има испред здања Туристичке
организације Златибор, као и пред библиотеком у Чајетини.

Има података да су идентификована три стабла златног бора,
која су расла подаље од путева и погледа. Али та врста,
изгледа, у ово време није успела да опстане у свом
w w w. z l a t i b o r. o r g . r s
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Друга легенда (сматрају је веродостојнијом) о имену
Златибора каже да је назван по богатству борове шуме, која
је досељеницима из Црне Горе и Херцеговине била главни
извор прихода. Златибор је у прошлости (делимично и сада)
био веома богат шумама белог и црног бора. Користили су
их као грађевински материјал за куће и друге објекте
(зграде, вајате, амбаре, кошаре, торове, ограде око кућа и
имања). Од борова се производио веома драгоцен катран
који је у кириџијским караванима стизао и у Дубровник. Ту је
и боров луч погодан за осветљење просторија где су људи
живели, продавали су га Златиборци свуда по Србији. Значи,
од бора се могло живети и зарађивати. Пошто им је био
главни, неретко и једини извор прихода, имали су обичај да
кажу како је ''бор злата вредан''. У причи су га увек хвалили:
''Златан је то бор!''.
Треће предање каже да је Златибор име добио по суватима
(пашњацима) који с јесени добијају жуту боју, боју злата. Ова
комбинација златне траве прошаране боровима можда је
допринела називу ''златне планине''.
Има, међутим, и оспоравања тог предања: ''Неоснована је
хипотеза да име потиче од златиборских ливада и пашњака
који се у другој половини лета и у јесен жуте, злате, пошто та
претпоставка не објашњава одакле у називу име бор'', пише
у тексту о томе на Википадији, уз податке да први писани
трагови о имену Златибор воде порекло још с почетка 19.
века, у извештајима које су у току Првог српског устанка
одавде слали српски устаници.
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