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Удружење потомака ратника
обележило годишњицу
завршетка I светског рата

Драги путници,
драги читаоци,
Стиже јесен а да ли се ко оженио?
Корона све више притеже а
туристичке агенције се боре за
свој статус. Тешко је свима, и
онима који воде на путовања, и
онима који продају те програме,
а и путницима. Ипак, надамо
се и лепшем и сунчаном сутра
за све нас. Чачак је био домаћин
Mеморијала али и гостима из
Прокупља. Њихове мале приче
вам доносимо. И овог октобра, са
садржајем календара, били смо у
манастиру Никоље. Остало је још
да се чујемо са доброчинитељима
и да дамо календар да се штампа.
Део радости, сигуран сам, да припада и вама.

Слободан Чворовић

У

дружење „Потомака ратника Чачак – Војвода Степа Степановић“
сваког октобра обележава годишњицу
завршетка првог светског рата у нашем граду. Ове године делегација из
Прокупља са председником тамошњег
удружења, које гаји исту традицију,
Рафајлом Јоксимовићем положила је
венац код споменика Војводи Степи
Степановићу.
У дворишту Народног музеја одали
су пошту Владиславу Петковићу Дису

и погледали поставку Народног музеја
о којој је говорила Зорана Бојовић.
У Уметничкој галерији „Надежда
Петровић“ чули су још једном причу
о великој српској сликарки и болничарки која је лечећи рањене и сама
умрла. Надеждин споменик рад Ивана
Мештревића, било је још једно место
окупљања.
Чачански Дом Културе, фикус, фонтана, слова Чачка и леп октобарски дан
учинили су да гости из топличког краја,
заједно са сувенирима и проспектима
Чачка, понесу лепе успомене.
– У следећем „Српском народном календару за 2021. годину“
објавићемо текст о томе како је за
седам година ратовања, погинуло
око 1.300 бораца другог пешадијског
пука Књаз Михајло, познатијег под
називом „Гвоздени пук“ – најавио
је Слободан Чворовић, председник
Удружења „Потомака ратника Чачак –
Војвода Степа Степановић“
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Овчарско свитање и
сусретање са календаром
Д

вадесето Овчарско свитање и
сусретање у сунчаном октобарском
јесењем дану почело је скупом у 10:40
на чачанској железничкој станици и
кратком вожњом возом и пријатељем
календара Стојан са гитаром.
Радост јесењег дана али и Мораве
учинила је још лепшом вожња катамараном Туристичке организације Чачка
Агенција Чворак, под вињагом
манастира Никоље показала је корицу календара за 2021. годину, али и

садржај читанке за понос и за љубав.
Корица овогодишњег Српског народног календара, направљена уз помоћ
Хаџи Душана Милошевића, на којој је
слика из чачанске цркве.
Као увек 10 Божијих заповести,
химна Светом Сави, календар, крсне
славе у Срба и православни речник.

Текстови су и Никоље кабларско у
турским пописима, саборна црква у
Тузли, и Срби светитељи. Посвећенице,
знаменити Срби и годишњице. И ове
године поглавља будућег календара:
песничка завештања, српска светилишта, живео живот и народоумље,
увек јеловник и текстови „Насмешите
се молим“. Такође и поствећенице:
Заборављена српска имена, базе српске
војске у Бизерти, ремек дела Галерије
„Надежда Петровић“…
Овај српски, чачански али и драгачевски народни календар ће бити
одштампан у нових 1000 примерака
захваљујући помоћи града Чачка.
Нови али и стари пријатељи календара у порти саслушали су и беседу о
историји манастира Никоље и монасима који су се туда крили.. .
Издавач агенција „Чворак“ на
сва путовања носи и мале поклоне
доброчинитеља – Чачански чипс,
Минићеву ракију, Dessert колаче.
Пешице од Никоља клисуром уз
Мораву пут води до мотела Дом где нас
је чекао, као и сваке године, пасуљ са
сланином.
Очекује се да ће календар бити одштампан почетком децембра. Остало

је да се само сложе рекламне поруке
доброчинитеља. Календар , српски а
чачански, ће ваљда, као некад, путовати светом.
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^a~anske novine, 8. decembar 2009.

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

Iz ulice Kneza Milo{a do svetskih
sokaka i avenija...
Delhija, Pekinga, Bankoka, Honkonga, Tokija, Manile, Kaira,
u svetu Wu
Najrobija, Moskve , Osla, Lisabona, Rio De @aneira, Lime, Karaka-

Iz Ivawi~kog sokaka do Venecije, Rima, Londona, Pariza, Wujorka,
sa, Sidneja...

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

10.

^ile

Avio kompanijom Lan
Chile u 12:55 iz Buenos Airesa idemo u Santjago de
^ile, a po sletawu u luksuzni hotel u centru grada.
^ile je dr`ava u Ju`noj
Americi, sme{tena na jugu

nih nalazi{ta zlata i srebra [panci su se okrenuli
poqoprivredi u sredi{woj
dolini ^ilea. Podru~je je
postalo delom Potkraqevstva Peru. Kolonizatori su
se ubrzo suo~ili s otporom
domorodaca, najvi{e naro-

kontinenta. Zemqa je izdu`ena 4.630 km u smeru sever-jug, s najve}om {irinom
od 430 km. Na severu grani~i sa Peruom, na severoistoku s Bolivijom, na istoku s Argentinom.
Glavni grad je Santijago.
Osnovan je 1541. godine.
le`i na reci Mapo~o u podno`ju Anda. Santijago je turisti~ko sredi{te i va`an
saobra}ajni centar.
Me|unarodni aerodrom
godi{we primi 6,5 miliona
putnika.
Prvo stalno europsko
naseqe, Santijago, osnovao
je 1541. Pedro de Valdivia,
jedan od oficira Franciska Pizara. Umesto `eqe-

da Mapu~e u ~ijoj je pobuni
1553. ubijen Valdivia i
uni{teno nekoliko ve}ih
naseqa.
Ukidawe ropstva u koloniji 1683. smawilo je napetosti izme|u dve grupe.
Santjago ima dva univerziteta, vojne akademije, nau~ne, umetni~ke i kulturne
ustanove koje mu daju ulogu
prvorazrednog kulturnog
centra.
Staro gradsko jezgro u
kolonijalnom stilu uni{teno je u ~estim zemqotresima (posebno 1647. i
1730.) a zamenili su ga soliteri, reprezentativni
trgova~ki i stambeni objekti.

Po lepom sun~anom danu sti`em na Trg oru`ja,
odlazim u katedralu Santo Domingo i do Predsednicke palate.
U Pacifi~kom ratu vo|enom od 1879. do 1883. protiv Perua i Bolivije, ^ile
se pro{irio za gotovo jednu
tre}inu dotada{we teritorije na sever i oduzeo Boliviji izlaz na more, dobiv{i vredna le`i{ta nitrata koja su zemqi donela
zna~ajno bogatstvo.
Vojnim udarom generala
Luisa Altamirana 1924. zapo~elo je razdobqe politi~ke nestabilnosti koje je
potrajalo do 1932.
Usledila je dvadesetogodi{wa dominacija Radikalne stranke, bliske
sredwoj klasi, tokom koje je
dr`ava pove}ala svoju ulogu u privrednom `ivotu.
Ja~awe sredwe klase
dovelo je do politi~ke aktivacije ni`ih slojeva stanovni{tva pa je na izborima 1964. pobedila Hri{}ansko-demokratska
stranka ^ilea na ~elu s
Eduardom Freijem Montalvom koja je obe}ala reforme u korist siroma{nijih seqaka i sprovo|ewe agrarne
reforme.
Tokom 1973. inflacija
se otela kontroli i zare|ali su {trajkovi u mnogim
delatnostima.

Aqende je 1973. zba~en
u vojnom udaru izvedenom
uz podr{ku CIA-e.

^vorak u Santijagu

Umro je istog dana pod
nerazja{wenim okolnostima u predsedni~koj palati,
a vlast je preuzela vojna
hunta pod vodstvom generala Augusta Pino~ea.
Prve godine vojne vladavine bile su obele`ene
brojnim kr{ewima qudskih
prava i pogubqewima politi~kih protivnika.
Novi je ustav potvr|en
na referendumu sumwive
demokrati~nosti 1980. i
prema wemu je Pino~e izabran za predsednika uz
osmogodi{wi mandat.
Krajem 1980-ih re`im je
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postupno dopustio ve}u
slobodu govora, javnog okupqawa i politi~ke aktivnosti.
^ile je me{avina razli~itih etni~kih grupa, dominantno potomaka doseqenika evropskih naroda. Doseqenici iz evropskih zema-

Via del Mar, je
~ileanski obalski
grad Valparaiso regije. Sa 300.000 stanovnika to je ~etvrti po veli~ini
grad, poznatiji kao
turisti~ko odredi{te ali i brojne

qa stigli su u ~ile krajem
19. veka i po~etkom 20. veka, i to: Nemci, Francuzi,
Britanci, Irci, Poqaci,
Italijani, [panci, Rusi,
Hrvati, Srbi i drugi, kao i
mawi broj doseqenika s
Bliskog istoka.
Ju`ni ^ile bogat je {umama i pa{wacima, a reqefom dominira niz vulkana
i jezera.
Ju`na je obala lavirint
fjordova, zaliva, prolaza,
poluostrva i ostrva. Isto~nu granicu zemqe ~ine Ande. Godine 1520 Portugalac
Ferdinand Magelan, oplovqavaju}i po prvi put Zemqinu kuglu, otkrio je ju`ni prolaz koji se danas po
wemu zove Magelanov prolaz.
Prelaskom preko reke
Mapo~o sti`emo u podno`je brda San Kristobal i uz pomo} `i~are
gledamo panoramu grada.
Odlazimo u Via del
Mar u provinciji Valparaiso, oko 120 kilometara od Santijaga, na obali
Pacifika.

pla`e. Jedan od wenih kqu~nih atrakcija su kazina i godi{wi muzi~ki festival.
^ile spada u
sredwe razvijene
zemqe. Nakon kratke privredne krize
krajem 1990-ih privreda ponovno bele`i visoke stope
rasta. Najva`niji
izvozni proizvodi
su bakar, vo}e, riba, vino, papir i
drugo.
Le`im na pla`i. Ulazim u hladan Tihi okean
toliko da bi me
neko slikao i da
bih pokazao sliku,
i sada se naje`im
kada se setim koliko je bilo hladno.

TURISTI^KA
AGENCIJA

Ujutru, posle
doru~ka idemo za
Peru, rani jutarwi let za Limu...
Nastavi}e se....

IDITE U SVET IZ INATA
U NEKOLIKO RATA
Dubai
Nova godina u Pragu,

^A^AK

Atini, Parizu, Be~u...

032/22-26-23

Skijanje - Kopaonik, Bansko,

cvorak032@yahoo.com

Borovec...
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Moj lepi teget xemper

Svoj teget xemper, kupio sam one godine, i zato i pamtim
kada smo bili u Italiji - dr`avi koja se sastoji od Apeninskog poluostrva i tri velika ostrva na Sredozemnom moru,
koja je poznata po kulinarskim specijalitetima, dizajnu, modi, ode}i i gde sam, izme|u ostalih stvari, kupio mojoj {kolskoj drugarici trudni~ku haqinu.
Mojoj {kolskoj drugarici se haqina svidela. Ona je posle
toga, rodila sina. A ja sam nosio taj lepi teget xemper.
I ~esto sam se ba{ u tom xemperu i slikao,
Moja {kolska drugarica sina je odvela u vrti}, posle naravno dete je upisalo prvi razred osnovne {kole. Znam da
je bio dobar |ak, a ja sam i daqe nosio taj teget xemper koji
sam kupio u Italiji.
Stevan je zavr{io osnovnu {kolu a ja sam, vidim po slikama i daqe nosio taj teget xemper.
Stevan, sin moje {kolske drugarice je i{ao i u Gimanziju
i zavr{io je Gimnaziju, a ja sam i daqe nosio taj moj teget xemper.
^esto sam i{ao na putovawa sam i uvek sam se u tom svom
xemperu ose}ao za{ti}eno kao u nekom oklopu, ali u oklopu
koji mi je davao sigurnost i uvek sam ga onako preko glave rado navla~io.
Moj teget xemper je bio na mnogim stranama sveta sa mnom
a Stevan je, ne samo zavr{io Gimnaziju, nego upisao i prvu pa
drugu godinu prava.
Na putovawe sam opet nosio teget xemper koji sam kupio u
Italiji.
Stevan je zavr{io prava, a ja sam krenuo na daleko putovawe u Australiju koja obuhvata kopno najmaweg kontinenta na
svetu.
Pomislio sam da bih mo`da mogao da se rastanem od svog
xempera, planirao sam da ga, kao slu~ajno, onako negde zaboravim u nekoj hotelskoj sobi, a jo{ je bio lep, jo{ je mogao da
se nosi, da ostane da pri~a pri~u sa mo`da nekim sobari~inim mu`em, sinom, ili ve} nekim kome ona, ako ve} `eli da
taj zaboravqeni xemper odnese.
I pripremao sam se, da tamo, u dalekoj Australiji ostavim xemper, ne na na stolici nego onako lepo na polici
u ormaru.
Rano ujutru smo i{li za Novi Zeland, “zemqu dugog belog
oblaka” koja je najizolovanija svetska dr`ava. Wegov najbli`i sused, Australija je udaqena oko 2.000 kilometara. To je
posledwe naseqeno kopno na zemqi. Prvi qudi koji su se doselili na Novi Zeland su bili sa prostora isto~ne Polinezije u 13. veku...
I onda sam rekao : “Ajde jo{ ve~eras da ga obu~em” i obukao sam moj teget xemper koji verovatno svi znaju, a imam ga
na mnogim slikama.
I obukao sam ga i onako ponosan, si{ao dole me|u svoje saputnike.
Iznenada
sam sreo Milicu. Milica iz
Subotice me pita: “Gospodine
^vorak, kako vam
je divan xemper,
jeste li ga to danas kupili?”
Nisam odgovorio ni{ta, nisam stigao ni da
ka`em kada sam Do~ek ^vorka (i xempera) na Novom Zelandu
sa uobi~ajnim pozdravom ~elo u ~elo.
taj xemper kupio.
Ja sam taj xemper ipak poneo na Novi Zeland pa u Srbiju.
Stevan je zavr{io u me|uvremenu Pravni fakultet.
I sada ga ponekad obu~em moj lepi teget xemper.
S.R.^.
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Да старост буде лепа
Конкурс за суфинансирање пројекта за остварење јавног интереса у области
јавног информисања на територији града Чачка у 2020. години

П

роблеми које би желели да решимо овим пројектом су отуђеност,
дискриминација, изолације, стереотипна схватања старења и старости.
Желимо да пружимо сервисну подршку старима у урбаним – кућним
условима живљења и становања.
„Како је лепо живети за друге“
Помоћи и млађима да у нечијем искуству нађу решење својих проблема.
Да се успостави узајамна сарадња,
локалне заједнице, грађана, удружења
и институција као нови модел
социјалне и хумано одговорне локалне
заједнице.
Предлог да се организују заједничка
дружења у музејима, галеријама, библиотекама, парковима…
Кориснике укључити непосредним
контактом, али и текстовима у писаном
- штампаном и интернет издању Чворак вести-ма, као и у оквиру емисија
Телемарк програма.
Град постаје пребивалиште старих
особа, а млади одлазе на факултет у
иностранство…
Требало би усвојити да програм за
потребе старих има обележје хумане и
социјално одговорне локалне заједнице
− Друштво за бригу о старима.
Поставити
добру
структура
установа, стални и посебни програми намењени потребама старих.
Реализацијом овог пројекта афир-

Дугорочни резултати:

Инфузија директно на срце

мишу се постојеће и нове вредности
кооперативног и заједничког рада,
социјализације и међугенерацијске
сарадње.
Град нема Дом за старе, али зато
локална заједница остаје нека врста
заједничког дома са свим обележјима
људксе заједнице.
Циљна група у овом пројекту
су грађани и грађанке трећег доба
у кућним условима живљења и
становања
Критеријум по ком ће се бирати је
по питању социјално, друштвено, културно, образовних потреба.
Предложити запошљавање четворо
младих стручњака на годину дана преко
Националне службе за запошљавање.
− Реализоване обуке за 10
геронтодомаћица
− Отварање могућности сарадње са
дијаспором и удружењима
− Заједнички програм обуке и
запошљавање са студентима друштвених школа и факултета

- Наставак реализације пројекта
и после шест месеци, заснованог на
оствареним резултатима
− Остварен пут редефинисања геронтолошког и геријатријског односа према старењу и старости и афирмисање
интерактивног, међугенерацијског и
међународног пута сарадње.
Реализована објава 2 новинска текста и 5 ТВ емисија са којима се помера
мишљење о развоју окружења у коме ће
се више поштовати права угрожених
појединаца, породица и група.
Наша визија је друштво које
чине ојачани и својих права свесни
појединци, групе и породице, које су
способне да искористе сопствене капацитете да се боре и превазиђу проблеме које носи сиромаштво и развију
могућности за остваривање здравог
живота. Резултати су тешко мерљиви у
кратком временском периоду, али сам
начин покретања овог пројекта значи
постављање темеља за даљи наставак.
Мисија пројекта је развој позитивног окружења у коме ће се више поштовати права угрожених појединаца,
породица и група.
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рођен 1954 у Чачку. Власник Туристичке Агенције и издвач књига
Српског
народног
календара.
Оснивач је културне манифестације
Овчарско свитање и сусретање међу
манастирима Српске свете горе у
Овчарко-кабларској клисури. Сарадник је штампе и електронских
медија. Председник удружења Потомака ратника.
Симеон Бабић,
дугогодишњи управник библиотеке града Београда. Председник
Фондације за хуману старост „Др
Лаза Лазаревић“.
Нада Вуковић,
Филозофски
факултет,
одсек
психологије. Професор психологије.
Директор школе „Руђер Бошковић“
у Београду. Бавила се стратешким
развојем образовања. Коаутор
програма стручног усавршавања
у области наставе. Реализатор
програма насиље у школама. Коаутор стручних радова из области
неуропсихологије и образовања.
- стручни консултант пројекта.
Желимо да првог геронтолога,
јединог лекара у Енциклопедији светске медицине, у складу са његовом поруком „Како је лепо живети за друге“
приближимо синовима, кћерима, али
и унуцима.

чији живот и дело обележавају шабачки, београдски и берлински дани. И кад
не бисмо знали оно што је биографско
и библиографско у животу и делу овог
великог хуманисте, довољне би нам
биле само две речи:
ЧОВЕКОЉУБЉЕ И РОДОЉУБЉЕ
да реконструишемо, не само књижевно
и медицинско значење Лазе Лазаревића,
већ и сам деветнаести век.
Био је то век обнове и препорода српске државе, стварање њених
установа и личности; оних којe су из
унутрашњости долазиле у Београд,
настављале школовање у европским
градовима, враћале се у Србију и активно учествовале у њеној обнови и
препороду.
Подстицајно и пожељно и за наше
време!
И док читамо Лазаревићеве приповетке и сагледавамо његов живот и
дело као лекара и књижевника, не можемо да верујемо да је заиста постојао
један такав идеал, такав народ, такви
људи и такав свет, њихов живот и
судбина, њихов језик и обичаји, такав
склад природе и човека. Ми знамо да
свет о коме је писао овај велики реалиста одавно не постоји, али и то, да је
дубоким смислом и осећајем за стварно
и појавно, а и оно универзално у човеку,
својим уметничким даром створио поетску реалност, готово стварнију од
саме животне.
Проблеми које би желели да решимо овим пројектом су отуђеност,
дискриминација, изолације, стереотипна схватања старења и старости.
Желимо да пружимо сервисну подршку
старима у урбаним – кућним условима
живљења и становања.

Драгица
Стефановић
ЉУДИ НА ИВИЦИ
ПОСТОЈАЊА
Драгица Стефановић
Драгица Стефановић, специјалиста за
медицинску психологију, свој радни век провела
је на клиници - болници „Лаза Лазаревић“ у
Београду. Са престанком радног односа није
завршено њено интересовање за разумевање и
решавање људских потреба и дилема.
Ове приче говоре о тешким судбинама и
нерешивим проблемима људи које је Драгица
у оквиру своје дугогодишње праксе имала
прилике да сретне. Описане су исповести оних
који настоје да нађу излаз, чију садржину тешко
сагледавају и коју нису у стању да разреше сами.
У складу са етичким кодексом сачувана је њихова
приватност: сва имена у књизи су измењена.
Али ове приче нису искључиво базиране на
постојећим случајевима. Неке од њих су настале
на основу вишегодишњег клиничког искуства, па
су уобличене тако да се уоче и истакну корени
општељудксих проблема, које је тешко издвојити,
сагледавати и превазићи без туђе помоћи.
ОВА КЊИГА ЈЕ НАМЕЊЕНА ТЕБИ...
ДА ТИ БУДЕ ЛАКШЕ.
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Пре ове књиге Драгица Стефановић написала је
мемоарски роман „Кућа са плавим прозорима“.
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Слободан Чворовић,

Лекар и књижевник
др Лаза К. Лазаревић,
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Књига је у продаји. Можете је наћи у
књижари „Реч” - Дом културе, Чачак

Овде је
могла бити
и
ВАША РЕКЛАМА...

ОТВОРЕНО ПИСМО

Е моја Надежда
Е моја Надежда,
Моја, наша Надежда, преврћеш ли
се...
Чујеш ли преко улице Дис ти
скамењен каже:
Развило се црно време опадања,
Набујао шљам и разврат и пороци,
Подиго се трули задах пропадања,
Умрли су сви хероји и пророци.
Развило се црно време опадања....
Е моја Надежда.
Довели неку сарајевску Хрватицу
из Међуножја да се чепи на степеницама некадашње Основне школе „Вук
Стефановић Караџић” да млатара сисама и врти неки плех.
Е моја Надежда она а и ови што
су је довели мисле да ми не знамо за
тепсијање. Турски обичај који се још
задржао на Косову, Босни и негде у
Хвратској, да млада по доласку врти
тепсију и да се види колико ће остати
у новој кући...

Читала неке Античке стихове у
црној, као шалваре, сукњи - Античке
су беле ваљда.
Полазећи од Електрине трагичне
судбине, ново читање доноси њен лик
у улози владарке која политичким
говорима покушава да донесе бољи
живот поданицима. Нудећи им различите утопијске облике друштвеног
организовања, ПРЕПИСАО...
Јој кад из Загреба долази што олују
не помену...
Унели оне плехове у твоју собу у
галерији, ругају нам се, провоцирају.
Е моја Надежда, што не доведоше
твоје сестре, све твоје сестре сто ме
лечише од короне у чачанској болници.
Да скину маске да их видим да им се
бар осмехом још једном захвалим...
Е моја Надежда, преврћеш ли се, оће
бре да нам продају муда место бубрега.
А она директорка Сарита Вујковић,
што је све школе у Београду завршила.
Два пута је била комесар Павиљона
БиХ на Венецијанском бијеналу (2013,
2017), чита две три стране да је све камере и фотографи сниме у њеној одори.
Обукли јој белу хаљину и око врата јој
обесили прајд заставу. Лепо јој пада и
преко груди и преко оне ствари. Она
мисли да смо ми луди а мени рече да је
још и удата.
Е моја Надежда не окрећи се и не
преврћи се...

Jубиларни 30. Меморијал Надежде Петровић
под називом „На југ, на југ! Идемо на југ!“ je
свечано отворен 3. октобра у 13 часова у
Уметничкој Галерији „Надежда Петровић“
у Чачку. Меморијал Надежде Петровић
је најстарија и једна од најзначајнијих
манифестација из области савремене визуелне уметности на простору Србије, која ове
године обележава 60 година постојања.

У дворишту Народног Музеја лепо
се обукле директорке Делфина и Лела,
а заборавиле да избаце ђубре из дворишта. Два огромна контејнера пуна
шута од радова који трају мислио сам
да су најављено место са неку нову
будалаштину. Очекивао сам сиротињу
да однекуд изрони али авај та највљена
будалаштиња је била скоро пред конаком.
Е моја Надежда, те бљувотине боле у
дворишту музеја.
Е моја Надежда, ђаци чачанске
гимназије при изласку из школе нису
знали где је твој споменик.
Е моја Надежда...
Могли би за следећи Набијенале
да на степенице галерије ставе и неког обдареног мушкарца да отвори
зајебавање. Нека то буде неки мозгом
обдарен мушкарац.
Председник
Удружења потомака ратника,
Слободан Чворовић

Цара Душана 11, 32000 Чачак
Тел: 032-346-705
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