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РЕЧ УРЕДНИКА

ВЕСТИ

Поштовани путници
и драги читаоци,
....ЛЕТО 2020, КАО ДА СМО
ЗАРОБЉЕНИ И СА МАСКАМА
ОПТЕРЕЋЕНИ.
Живимо у неком тунелу
ишчекујући лепше сутра.
СВИ СУ ЉУТИ , СВУДА
НЕПРАВДА , АЛИ...
АЛИ ШТАМПАМО ВЕСТИ КАО
БОРБУ ЗА ОСМЕХ.
Сви бринемо своје бриге.
Димитрије полази у школу.
Путници агенције шаљу лепе
слике из ЕГИПТА...
Спремамо нови СРПСКИ
НАРОДНИ КАЛЕНДАР ЗА 2021.
Позивамо и вас да се неком својом
причом огласите.
Чувајте се и радујте се!

Слободан Чворовић

СТО ГОДИНА
ОД РОЂЕЊА
РАДОМИРА ЧВОРОВИЋА

Р

адомир Чворови ЧВОРАК родио се у Гучи пре сто година
- 23 августа.
Кажу, да је једном запалио кола са сеном па је привезан
уплашен коњ касао кроз Гучу.
У Чачак је дошао са оцем Петром и мајком Смиљком, братом Драгомиром и сестрама Милицом и Аницом. Отац му је
пропао Гучи јер је потписао менице рођацима.
Радомир је прво био као трговачки шегрт, а брат се школовао у Гимназији и на Војној академији у Љубљани.
Драгомир је завршио на Голом отоку. ТРИ ГОДИНЕ И
ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. Чико, тако смо га звали, никада није
причао о томе само када је умро тестамнентом све је оставио
Радомировом сину Слободану, баш све, а имало је...
Радомир је после радио у СТЈЕНИКУ. Кажу оде до Београда и купи робу, а пре него што се врати у Чачак већ је продао, а разлика цени остане Стјенику. Радило се, славило се...
дошли нови школовани и натерали га да оде. Мајка каже да
је ноћу плакао што напушта Стјеник.
Запослио се у ЦЕНТРОПРОМУ... трговачки путник... за
западну СРБИЈУ. Кажу најбољи.
Несретан због смрти ћерке Оливере у 18. години. Сваки
дан, сваки дан са ДРАГОЈЛОМ на гробље по киши, по снегу....
Све чини за Слободана, воли га али не показује и умире.
Није сачекао унуке......
Радомира су сви волели и поштовали, али и он је волео
све своје Драгачевце, а тек Гучу...
Често га помињу....
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Чворкових тридесет година

Е

во већ 30 година пакујем и
распакујем кофере као свој
канцеларијски материјал.
Отворио сам агенцију да бих,
не само радио, већ и путовао.
Јахао сам на камили, слону, возио се
колима, аутобусом, чамцима, бродовима, малим и великим авионима.
Било је кише, снега и често врло далеко од куће. Спавао сам у малим али
и великим, кажу луксузним хотелима и
то у радно време.
Организатори туристичких путовања звали су ме да опет видим Италију,

Тунис, Египат, Бугарску, Турску,
Шпанију, Грчку…
Нисам мислио да требам да купим
стан у БЕОГРАДУ, правим возни парк,
отварам хале… него сам трошио паре
по државама Европе, Јужне Америке,
Африке, далеког истока, Аустралије и
Новог Зеланда.
Током 30 година у радно време купао сам се у рекама, морима, океанима,
језерима.
Сад стар не жалим ни за чим. Миран,
све чуо, све видео, све додирнуо.
Сигуран, из искуства, да нигде нема
бољег живота него овде.
Често говорим младима да треба да
иду у свет и да виде те лаже. Да осете
муку и да се врате да им деца овде иду
у школе.
Агенција Чворак је издавач Српског
народног календара, скоро 90.000 примерака за све ове године.
У оквиру агенције су два удружења:
Моје гнездо и Удружење потомака ратника.

Водио смо маркетинг неких
чачанских фирми.
Постојала је галерија слика.
Скоро све кораке, подухвате агенције пратиле су и преносиле
радијске и новинске куће.
И увек лепе вести о Чворку и Чачку.
У агенцији за 30 година радило, променило се 100 запослених. Памтим само
оне добре и вредне. Радује ме да многи

после толико година признај да сам био
строг и захтеван, али тек сада схватају
да сам био у праву. За обележавање 30
година од почетка рада агенције окречио сам бабину и дедину кућу у плаво.
Са градом Чачком сам се договорио да
запослим новог радника.

ИЗ АРХИВЕ...
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^a~anske novine, 12. januar 2010.

HVALA [TO STE OKRENULI NOVINE - MALE PROMENE SU UVEK DOBRODO[LE

Iz ulice Kneza Milo{a do svetskih
sokaka i avenija...
u svetu

Iz Ivawi~kog sokaka do Venecije, Rima, Londona, Pariza, Wujorka,
Wu Delhija, Pekinga, Bankoka, Honkonga, Tokija, Manile, Kaira,
Najrobija, Moskve , Osla, Lisabona, Rio De
@aneira, Lime, Karakasa, Sidneja...

Ju`na Amerika
Pi{e: Slobodan R.
^vorovi}
^vorak

12.

Rano ujutru iz Lime
idemo za Bogotu, glavni grad Kolumbije.
Na aerodromu u Bogoti, tra`im ~iwenice
i potvrdu da li je Kolumbija stvarno dr`ava kafe i kokaina.
Razgledam aerodromske prodavnice kafe i
u`ivam u mirisu.
Kolumbija je uglavnom
poznata kao zemqa rata,
kriminala i naravno kokaina. Aerodrom El Dorado se nalazi u zapadnom delu Bogote, i uz samu ogradu piste su nare|ane nedavno sagra|ene
ku}e bez fasade jer je u
Bogoti sve mawe prostora, pa je svaki kvadrat
iskori{}en. U Bogoti
zvani~no `ivi sedam miliona stanovnika dok
nezvani~ne procene pomiwu vi{e od 11 miliona qudi. Bogota se nalazi na isto~nim Andima,
na nadmorskoj visini od
2645 m. Nad Bogotom uvek
“vise” te{ki, sivi oblaci, vedrih dana gotovo
da nema. Razlike izme|u
dana i no}i su skoro ve}e nego razlike izme|u
godi{wih doba. Ka`u
nam da svaka ve}a stam-

Kolumbija
i Venecuela
bena zgrada, {kola, ~ak
i neke crkve, imaju naoru`ano obezbe|ewe na
ulazima. Privatno obezbe|ewe je i najve{i poslodavac u Kolumbiji.

grad je bio poznat po granicu, zatim du` ve}eg
imenu Santa Fe, dok je dela obale, i izme|u
posle sticawa nezavi- spomenutih nizina prusnosti 1819.godine, we- `aju se najseverniji
govo ime postalo BOGO- ogranci Anda. Klima VeTA.
necuele
je
tropska,
^ e k a m o uglavnom vla`na i vrunekoliko sa- }a, ne{to bla`a je samo
ti za nasta- u gorskim predelima.
vak leta za Najve{a reka je Orinoko.
Karakas. NaSlu`beni jezik je
pu{tam aero- {panski, najva`niji izd r o m s k u vori prihoda su nafta,
zgradu
da gas, zlato, dijamanti, ruMapa Kolumbije
bar
malo da gvo`|a, boksit, stoosetim duh ~arstvo...
Na ulazu u neke po- Kolumbije.Razgovaram
Karakas je glavni i
slovne zgrade kontrola sa taksistima i slikam najva`niji poslovni i
je temeqnija nego na ae- se. Kasnije,
rodromima. Pre dolaska nemam puno
[panaca, Bogota je bila p r o b l e m a
veliko indijansko nase- sa
aeroqe. Osnovao ju je Gonza- dromskom i
lo Himenez De Kezada carinskom
1538. godine i nazvao kontrolom.
Santa Fe de Bogota.
NastaGrad je 1717. godine, vqamo let
Mapa Venecuele
postao prestonica Vice- za Venecuekraqevine Nova Grena- lu, za Karakas.
kulturni centar Venecuda, koja se sastojala od
Venecuela je najsever- ele. Delimi~no sa~uvadana{wih dr`ava Ko- nija dr`ava Ju`ne Ame- no kolonijalno jezgro sa
lumbije,
Venecuele, rike, sme{tena na obali sredi{tem na trgu BoliEkvadora i Paname. Bo- Karipskog mora. Na zapa- var, gde se nalazi neogota se uz Limu i grad du grani~i se sa Kolum- gotska katedrala iz 19.
Meksiko, razvila u jedan bijom, na jugu sa Brazi- veka, nadbiskupska paod
glavnih
centara lom, na istoku s Gvaja- lata i skup{tina. Tu su
{panske administracije nom. Na krajwem zapadu jo{ i rodna ku}a Simona
u Americi. U to vreme zemqe uz kolumbijsku Bolivara, Muzej slavnih
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vrt. Istorijski centar
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nih uslova najsiroma{nijih slojeva i zamrza-

Karakas

Karakasa, Libertador,
ima oko 1.900.000 stanovnika, a u celom gradu
`ivi preko 5 miliona
qudi.
Nakon nekoliko neuspe{nih ustanaka zemqa
je proglasila nezavisnost od [panije 1811.
godine, pod vodstvom Simona Bolivara. Borba za
samostalnost potrajala
je deset godina. Politi~ki `ivot Venecuele u
19. i ranom 20. veku obele`ili su nestabilnost,
`estoka borba za vlast
i diktature.
Nakon smrti autoritarnog vo|e Huana Visentea Gomeza 1935. godine,
zapo~eo je demokratski
preobra`aj zemqe koja je
dovela do kona~nog povla~ewa vojske iz politi~kog `ivota 1958.
godine. Iskori{}avawe
nalazi{ta nafte pove}alo je nacionalno bogatstvo.
Godine 1998., za predsednika je izabran Hugo
^avez, potpukovnik padobranstva i glavni organizator neuspe{nog
poku{aja dr`avnog udara 1992. ^avez je proveo
opse`ne reforme politi~kog ure|ewa, oja~ao
socijalnu dr`avu sa ciqem poboq{awa `ivot-

vawa odnose sa SAD-om
zastupaju}i istovremeno
inicijative za regionalno povezivawe i sara|uju}i s komunisti~kom Kubom. Wegova je politika
izazvala protivqewe
privrede i sindikata,
ali je ostao popularan
me|u stanovni{tvom zemqe, osobito siroma{nijima. Godine 2002.
protiv ^avezovog re`ima je izveden dr`avni
udar, ali je pod pritiskom narodnih masa ^avez vrlo brzo vra}en na
vlast.
Stanovnici Venecuele poreklom su [panci,
ameri~ki Indijanci, crni Afrikanci, zatim
Italijani, Portugalci,
Arapi, Nemci i drugi.
Dve tre}ine stanovnika
su mestici i mulati, a
oko 20 odsto belci. Velika ve}ina stanovni{tva `ivi u gradovima
na severu zemqe. Uz
{panski, govore se i
mnogi indijanski jezici.
Oko 76 odsto stanovnika pripada rimokatoli~koj crkvi.
Posle dugog puta skoro mesec dana po Ju`noj
Americi, u programu nam
je planiran dan odmora
pored hotelskog bazena.
Neko koristi dan za

23

odlazak u obli`we letovali{te, na
neko
Karipsko ostrvo avionom. Oni koji su bili
ka`u, da su dr`ali rukom vrata od aviona da
ne bi ispali.
Ja sam po`eleo da
sam odem u grad, iako
su me upozorili da to
nije pametno jer smo i u
grupnom
razgledawu
grada koristili obezbe|ewe, a sve stvari
dr`ali zakqu~ane u
autobusu. Poneo sam neke lokalne novine u
ruci, i si{ao da se
provozam bar jednu stanicu metroa. Vratio
sam se `iv i zdrav.
Odlazimo i u nema~ko
selo, koloniju Tovaro.

2003. godini bilo samo 1.
300 stanovnika. Kolonija Tovaro se nalazi na
oko 2.000 metara nadmorske visine. Predstavqa
popularnu vikend destinaciju za mnoge posetioce iz Karakasa. Postoji
{irok spektar hotela,
turisti~kih objekata, od
kojih su mnogi otvoreni
samo vikendom.
Nedeqa 20. januar.
Svratio sam u luksuzni
hotel Hilton Karakas.
Popio sam kafu, zvao
mog sina Radomira da
mu ~estitam ro|endan.
Organizatori putovawa su nam priredili
opro{tajnu ve~eru koja
je bila u nekom restoranu, pedesetak kilo-

Kolonija Tovaro

Da li ste ikada bili u
nema~kom selu na 1800.
metara nadmorske visine, koga su stvorili nema~ki emigranti 1843.
godine. Imali smo ru~ak
u tipi~nom nema~kom restoranu.
Kolonija Tovaro je
grad sme{ten 60 km zapadno od Karakasa. Grad
je dobio ime po Martin
Tovar Ponte. Grad je
uglavnom poznat po svojim germanskim karakteristikama, kulturi i desertu pod nazivom “golfiado”, koji je vrlo sli~an cimet kola~u.
Danas, 6.000 qudi `ivi u ovom selu, dok je u

metara od na{eg hotela. ^ini mi se da se nikada vi{e nismo smejali, nego na tom putu do
i{~ekivane ve~ere. To
je bilo na{e opro{tajno dru`ewe na tlu Ju`ne Amerike.
Ujutru nas je ~ekao put
preko okeana, i{li smo
za London.
Grupa se vra}ala za
Beograd, a ja sam ostao u
Londonu jo{ nekoliko
dana zbog Srpskog narodnog kalendara.
U dnevniku sam zapisao: Londonski dani
teku, jedva ~ekam da se
vratim ku}i.
Nastavi}e se...
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Барселона–Чачак виа Зрењанин

Мина Ђекић, концерт мајстор
„Нове Барселоне“

М

ного је људи који својим
емоцијама или пословима или
начином свог живота повезују градове.
Добро би било да они са примерима
добре праксе који постоје у неком од
њих упознају житеље других градова.
Ово је мој прилог томе.
У Зрењанину је одржан први концерт ансамбла „Нова Барселона“. То
је име које је овај град носио у једном
периоду, у XIX веку, када је у њему живело много Каталонаца које су сплет
околности и потрага за послом довели у Банат. Овај ансамбл је настао са
идејом да настави и обогати значајну
музичку традицију Зрењанина. У
њему су зрењанински музичари, професори, студенти… На листи њихових
амбиција је „развој и јачање локалних
капацитета, стварање сталне публике,
едукација деце, оснаживање локалних

У Зрењанину је одржан први концерт
ансамбла „Нова Барселона“. То је име
које је овај град носио у једном периоду, у XIX веку, када је у њему живело
много Каталонаца које су сплет околности и потрага за послом довели у
Банат.

музичара, нарочито студената музике
кроз сталну музичку праксу“.
У атријуму Народног музеја синоћ
су се представили својим суграђанима
изводећи дела Хајдна, Моцарта и
Милана Алексића, свог уметничког
директора.
Увек се радујем кад видим да постоје
људи који не одустају од живота, који
имају ентузијазма, памети, идеја…
А синоћ је на сцени било таквих 25
музичара, композитор, глумац… Још
један разлог за радост: атријум музеја
није могао да прими све који су хтели
да слушају концерт, на градском тргу
је пуно људи пратило концерт преко
видеа… Дакле, нису се вртелу спотови
квази фолк „дива’ или јефтина поп музика, већ је људима понуђен концерт
класичне музике и људи су то гледали
и слушали. И још једно лепо поглавље:
композитор Милан Алексић, профе-

сор новосадске Академије уметности,
Зрењанинац, својим суграђанима је
поклонио премијеру свог докторског
рада…
А Град – општина, Културни центар
– је прихватио своје уметнике и понудио подршку и сарадњу.
Чачак има основну и средњу музичку школу, има прелепу зграду са изванредном концертном салом, има професоре, има студенте, има композиторе,
има публику, има Дом културе… Није
тешко замислити да има свој камерни
оркестар, свој симфонијски оркестар.
Пре неколико година основано је
Градско позориште. Гледала сам „Триптих о животу радничке класе“ и била
фасцинирана талентом и енергијом и
креативношћу малобројне екипе која
је учествовала у стварању изванредне
представе.
Време је да се културни живот обогати формирањем музичке сцене.
„Нова Барселона“ ме је подстакла на
размишљање о томе.
За крај и један детаљ који повезује
моја два града: концерт мајстор „Нове
Барселоне“ је Мина Ђекић, чачанска
унука, која је лета проводила на Морави.
Текст и фотографије: Нада Вуковић
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Стидимо ли се?

Споменик посвећен погинулим Чачанима од 1991. до 1999. у парку код аутобуске станице откривен 2009. године.
Пре неколико година, поред њега постављен је дечији базен за купање, а сада после
реконструкције улице остао раскопан тротоар и канта за ђубре. СТИДИМО СЕ ... бар мало...
„Нека се не заборави!“ и „Отаџбино, памти нас!“

„10 МИНУТА ЗА СПАС
ТУРИЗМА”

Rutonja

01/09/2020 u 19:33

Odgovorite

si
Lepo ti je ime. Mora da

MIMA

01/09/2020 u 13:37

i.
ga stekao u toj tvojoj skol

Odgovorite

ljam suze. Srećna su vaša
Priča je dirljiva. Evo, skup
i nepopu stljivi .
evni
zaht
gi,
stro
što ste bili

ju uprkos tome
deca i unu ci što vas ima

ОТВОРЕНО ПИСМО

Све тече као река
Interceptor

01/09/2020 u 16:44

Odgovorite

rečenica !
Śta namlati čovek u par

u 07:58

Darina NADA

Odgovorite

02/09/2020
pomene maske, viru se,
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