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МиоковцикодЧачка– Ми о ков ци су 
ових да на, мо же би ти, нај бра ње ни је 
се ло на све ту. Ево шта ра пор ти ра Вој
кан То мић (53), пред сед ник Удру же
ња „Ми о ко вач ка кај си ја” у тој на се о
би ни ко ја по чи ње де вет ки ло ме та ра 
од Чач ка ка се ве ру:

– Про тив град на ста ни ца у на шем 
се лу до би ла је за ову се зо ну три ра
ке те од др жа ве, 15 од гра да Чач ка, 
Ме сна за јед ни ца ку пи ла је пет ве ли
ких про јек ти ла, а ми во ћа ри са ку пи
ли смо 312.000 ди на ра и од „Тра ја ла” 
ку пи ли још 12 ма лих. Од по чет ка се
зо не, 15. апри ла, се о ски стре лац је 

деј ство вао два пу та и ис па лио 10 про
јек ти ла, три др жав на, шест град ских 
и је дан из Ме сне за јед ни це, што зна
чи да на рас по ла га њу има мо још 25 
ра ке та – ка же Вој кан То мић за „По
ли ти ку”.

И до да је:
– Гле дао сам ра ни је да, ка ко ко ји 

дан, оста је мо са све ма ње ра ке та и ни
сам мо гао да спа вам. За то сам пред ло
жио нај ви ђе ни јим во ћа ри ма у се лу да 
да мо по 50 евра, ку пи мо још 12 ра ке

та о на шем тро шку и спа ва мо мир но. 
Упла ти ли смо 312.000 ди на ра „Тра ја
лу” и че ка мо да стиг ну. Хва ла и Ме
сној за јед ни ци у се лу ко ја је ку пи ла 
пет ве ли ких про јек ти ла, а ако бу де 
по треб но ку пи ће мо још. Ви де ли смо 
да је оно што је др жа ва да ла не до вољ
но, али хва ла и њој, хва ла и Ме сној 
за јед ни ци. Сад идем мир но на ко нак 
и имам че му да се на дам. Кад не ма 
ра ке та, не ма на де. Пред ло жио сам и 
ма ли на ри ма из Ба ји не Ба ште да да
ју по 10 ки ло гра ма свог во ћа за ра
ке те, ка ко би би ли мир ни – об ја шња
ва То мић.

Зар је ра кет ни си стем је ди на од
бра на, мо жда је бо ља за шти та по сред
ством оси гу ра ва ју ћих ку ћа?

– Ја у то ни сам си гу ран. Ви ше ве
ру јем кад у мом се лу има 20 или 30 
ра ке та, не го да ми отво ре оси гу ра ва
ју ћу аген ци ју.

Ми о ков ци су, ина че, као ве о ма про
стра но се ло, срп ски цен тар за кај си ју. 
Са мо са ових не ко ли ко бр да и де лом 
у два обли жња се ла (При је вор и Тр
бу ша ни) до ла зи чак 15 од сто срп ске 

про из вод ње кај си ја. У се лу је пре не
ко ли ко да на раз ме ште но 15 от куп них 
ста ни ца и во ћа ри до би ја ју од 50 ди на
ра за ки ло грам па да ли це, до 100 ди
на ра за бра ни цу. Вр хун ска кла са пла
ћа се и 120 ди на ра.

На се вер ном ро гу се ла, до кле се
жу и па ди не Ма ље на и Су во бо ра, ју
че смо за те кли Ри ста Га ври ло ви ћа 
(45) из Би је љи не у Ре пу бли ци Срп
ској, ко ји већ пе то ле то за ре дом ку
пу је кај си ју у Ми о ков ци ма, очи глед
но за до во љан оним што ће пре ве сти 
пре ко Дри не.

– У Би је љи ни имам де сти ле ри ју, 
где по нај бо љим пра ви ли ма про из
во ди мо ра ки ју од ду ња, шљи ва, ја бу
ка, кру ша ка и кај си ја. По тра ди ци ји, 
кај си ју узи мам у Ми о ков ци ма, 20 то
на сва ке го ди не, и овог ле та пла ћам 
од 60 до 63 ди на ра по ки ло гра му. Од
мах, на от куп ној ста ни ци. Ово је ро ба 
ко јој не ма ма не, и због то га увек до
ла зим у Ми о ков це.

Гра до на чел ник Чач ка Ми лун То
до ро вић ју че је на ја вио осму у ни
зу при ре да ба „Ми о ко вач ка кај си ја”, 
опи су ју ћи да то на се ље има 50 ста ба
ла кај си ја по гла ви ста нов ни ка.

Ка ко све то из гле да на те ре ну, у жи
во ту? Је дан од нај мла ђих ов да шњих 
во ћа ра, Алек сан дар Сто ја но вић (25) 
с по но сом у сре ди шту се ла по ка зу је 
сво је за са де од два хек та ра.

– Тре ће сам по ко ле ње у овој де
лат но сти. Воћ њак је по са дио мој де
да, на сле дио отац и сад, ево, ја во дим 
ра чу на о овом има њу. Овог ле та оче
ку је мо 20 до 30 то на ква ли тет не кај
си је.

Сто ја но вић при по ве да да се не ка
да са ди ло 360, а да нас и ви ше од 500 
ста ба ла по хек та ру.

– По ло ви на др ве та у се лу ста ра је 
из ме ђу 25 и 50 го ди на а она нај бо ља, 
од јед ног ве ка, и дан да њи да ју 300 ки
ло гра ма кај си ја у се зо ни – ре че Алек
сан дар Сто ја но вић.

ГвозденОташевић

Ужице – Спре ма ју се Ужи ча ни да 
про гра мом „Те сла на Ђе ти њи”, као 
и ла не, при год но обе ле же го ди шњи
цу ро ђе ња слав ног на уч ни ка. Већ је 
утвр ђен про грам, а по чи ње ве че рас 
у град ској ку ћи пре да ва њем „Жи вот 
и де ло Ни ко ле Те сле” Ми ли ћа Сто
ји ћа, про фе со ра Елек тро тех нич ког 
фа кул те та у пен зи ји. Глав но де ша ва
ње пред ви ђе но је за 11. јул уве че крај 
ста ре ужич ке хи дро цен тра ле, пр ве 
на Бал ка ну са гра ђе не по Те сли ним 
прин ци пи ма по ли фа зних стру ја, ко
ја и са да стру ју про из во ди у 116. го
ди ни по сто ја ња.

Ту ће се, по из ја ви ужич ког град
ског већ ни ка Пе тра Бла го је ви ћа, у 
за јед нич кој ор га ни за ци ји гра да Ужи
ца, Удру же ња Ужи ча на у Бе о гра ду и 
Удру же ња „Срп ски кри вак” при ре ди
ти мул ти ме ди јал ни про грам са ни зом 
са др жа ја. – Оку пље ни ма ће го во ри ти 
не у ро хи рург Да ни ца Гру ји чић, ко ја је 
за слу жна што у Ср би ји има мо пр ви 
га ма нож, по ве зан са Те сли ним про
на ла сци ма – ре као је Бла го је вић, а за
ни мљив де таљ по ме нуо члан ње ног 
ор га ни за ци о ног од бо ра Дра ган Фи
ли по вић:

– Ве се ли нас да ће мо об но ви ти „Те
сли но ја је”, ко је је од у век би ло у цен
тра ли у Ужи цу, али за бо ра вље но и по
ти сну то. То ја је од ме син га, ко је се у 
елек трич ном по љу уз ди же и вр ти око 
сво је осо ви не, де мон стра ци ја је ра да 
асин хро ног Те сли ног мо то ра на ко ме 
се те ме љи све што нас окру жу је. Оно 
је је дан од сим бо ла Те сли ног до при
но са свет ској на у ци.

С об зи ром да је про грам „Те сла на 
Ђе ти њи” на ја вљен ис пред скулп ту
ре „Леб де ћи Те сла” ауто ра Дра га
на Ра де но ви ћа, по ста вље не пре го
ди ну да на у ужич ком Ма лом пар ку, 
но ви на ре је ин те ре со ва ло ка ква је 
суд би на тог умет нич ког де ла, бу ду
ћи да га град још ни је от ку пио. Пе
тар Бла го је вић је нај пре под се тио да 
је ова скулп ту ра ју ла про шле го ди
не, на оду ше вље ње гра ђа на и град
ске упра ве, опле ме ни ла овај парк. 
– Аутор Ра де но вић нам је та да усту
пио скулп ту ру и град Ужи це му је за
хва лан на то ме. До шло је по том до 
иде је да град у са рад њи са ужич ким 
при вред ни ци ма от ку пи „Леб де ћег 
Те слу”. Али до да нас ни смо по сти

гли ко на чан до го вор са умет ни ком 
Ра де но ви ћем и на то ме се ра ди. Удру
же ње Ужи ча на у Бе о гра ду је осно ва
ло по се бан од бор чи ји је, уз оста ло, 
циљ да се от ку пи скулп ту ра ко ја би 
трај но оста ла на овом ме сту. Већ су 
у пре го во ри ма, по сто је на зна ке да је 
део ужич ких при вред ни ка ја ко за ин
те ре со ван. На да мо се да ће до ре а ли
за ци је до го во ра и до ћи – ис при чао је 
Бла го је вић, па на пи та ње о ко јој су
ми је реч ре као да о то ме не би го во
рио, јер ни је укљу чен у пре го во ре, те 
да је, ка ко ре че, „ово пре све га умет
нич ко де ло, а не пред мет тр го ви не, 
па кад се бу де зна ло не што де таљ ни је 
би ће зва нич на ин фор ма ци ја”. 

БранкоПејовић

Нај бо љи же те лац је Ма рин ко 
Ку јун џић, а дру ги ње гов отац 
Сти пан, ко ји је ви ше од де сет 
пу та био по бед ник Ду жи јан це, 
ма ни фе ста ци је ко ја не гу је ста ре 
же те лач ке оби ча је

Суботица– У дан же тве не сме се ока сни ти и 
већ у шест из ју тра на њи ву из ла зе де вој ке и же
не у тра ди ци о нал ним но шња ма, му шкар ци у 
ши ро ким бе лим ко шу ља ма и пан та ло на ма, за
о де ну ти цр ним пр слу ци ма. И док се ри са ри ба
ве сво јим ко са ма, ри са ру ше, же не ко је по ма жу 
ри са ри ма, же те о ци ма, од сла ме пле ту ужад ко
ји ма ће се ка сни је ве зи ва ти сно по ви. 

Ова ко из гле да Ду жи јан ца, ма ни фе ста ци
ја ко јом се не гу ју ста ри оби ча ји. На има њу у 
на се љу Ђур ђин по ла ко се оку пља ју го сти ра
до зна ли да ви де или и уче ству ју у не го ва њу 
тра ди ци је. Ор га ни за тор Ду жи јан це је Удру же
ње бу ње вач ких Хр ва та „Ду жи јан ца”. На има
њу по ред ка то лич ке цр кве од ви ја се так ми че
ње ри са ра, ка ко ов де на зи ва ју же те о це, што је 
увек нај у збу дљи ви ји део Ду жи јан це. Пре те
шког по сла по треб но је и окре пи ти се, те се на 
њи ви, на сно по ви ма сла ме, по ста вља тр пе за: 
сла ни на, ко ба си ца, до ма ће ки се ло мле ко, по
вр ће... 

Сен ку ба ца са мо не до ла зак гра до на чел ни ка 
Бог да на Ла ба на. Ста ри ор га ни за то ри Ду жи јан
це ка жу да је ово пр ви пут да гра до на чел ник 
ни је до руч ко вао са же те о ци ма, ни ти огла сио 
по че так так ми че ња. Ипак, ту је Ти ва дар Бун
форд, пред сед ник Скуп шти не гра да, ко ји ће за
тре сти звон це.

Рит мич ним по кре ти ма 22 же те лач ка па ра по
чи њу да ски да ју пр ве от ко се. Ши ро ко за ма ху ју 
ко са ма, ис под ко јих оста ју по сло же ни стру ко ви 
пше ни це, а до бар ко сац од ли ку је се и уред ним 

от ко сом, ко ји ри са ру ша ла ко хва та у на ра мак и 
ве зу је у сноп. Ме ђу так ми ча ри ма су ко сци сти
гли из чи та ве Вој во ди не, Де ро ња, Сив ца, Ла ли
ћа, Гор њег Бре га, Но вог Ора хо ва, Са ја на... Ту 
су и го сти из Жу па ње у Хр ват ској, те из Бо сне 
и Хер це го ви не. Из су бо тич ког ата ра при ја ви
ло се све га осам па ро ва, а ме ђу њи ма су отац и 
син Сти пан и Ма рин ко Ку јун џић. Так ми ча ри
ма си гур но ни је ла ко кад ви де њи хо ва име на, 
јер Сти пан је ви ше од де сет пу та био нај бо љи 

же те лац на Ду жи јан ци, а сад је шта фе ту нај бо
љег пре дао си ну. 

– Та та је ре као да се ни ка да не ће так ми чи ти 
ако тре ба да иде мо је дан про тив дру гог, али у 
по след њем тре нут ку је дан су бо тич ки так ми чар 
је од у стао, па га је ипак он за ме нио – ка же Ма
рин ко.

Же те о ци тре ба да по ко се и сло же сно по ве на 
пар це ли од осам пу та 12 ме та ра, и ни ко ме ни је 
про ма кло да је Ма рин ко пр ви за вр шио же тву, 

али је као до бар син са че као да отац, ко ји је ка
снио тек не ко ли ко се кун ди, по диг не ру ку и уз
вик не „Го то во је”. 

Док жи ри од лу чу је ко ће би ти пр ви, пу бли ка 
се за ба вља по сма тра њем ста рих ма ши на, а де ца 
ја ха њем ко ња или во жњом у ка ру ца ма. На њи ви 
је, уз мно го бу ке, пра ши не и по дрх та ва ња про
ра ди ла и ста ра вр ша ли ца. 

– На ова квој вр ша ли ци сам ја учио да ра дим 
– ка же нам Па јо Стан тић и об ја шња ва да су про
из ве де не у Ма ђар ској два де се тих го ди на про
шлог ве ка и да су се ко ри сти ле до се дам де се
тих. 

Ко је с ри са ри ма по ра нио, тај је и оглад нео, 
те је око ко тли ћа с та ра ном би ла ве ли ка гу жва. 
Од пре три го ди не Ду жи јан ца је уве ла и так ми
че ње за нај бо љу та ра ну, и док у же тви по сто ји 
по де ла по сло ва, у при пре ма њу ко тли ћа с та ра
ном еман ци па ци ја је за ка за ла, јер из гле да да и 
ов де му шкар ци во де глав ну реч. Так ми чи ло се 
11 ко тли ћа, а нај бо љу та ра ну ску ва ли су Јо сип 
и Ми ли ца Ву ко вић. 

– Ни је тај на са мо у ку ва њу, већ у до ма ћој та
ра ни и до ма ћој ко ба си ци – ка же нам Јо сип.

У гу жви ме ђу по се ти о ци ма из два ја ју се Цијн 
Парк, сту дент еко но ми је, и Ли Сунг Хо, сту дент 
ма шин ства, из Ју жне Ко ре је. Сти гли су пре две 
не де ље у во лон тер ски камп за Се о ске игре, ко
је се сле де ће сед ми це од ви ја ју у Би ко ву, се лу 
по ред Су бо ти це, па са да са за ни ма њем по сма
тра ју Ду жи јан цу.

Др Ду шан Ми ха лек, му зи ко лог, у Изра ел ће се 
вра ти ти пун ути са ка. Прет ход не ве че ри до шао 
је у Су бо ти цу да пра ти из во ђе ње опе ре Иси до ре 
Же бе љан, а он да га је при ја тељ там бу раш Сти
пан Ја ра ма зо вић до вео на Ду жи јан цу. 

– Од би блиј ских вре ме на жи то је ва жна кул
ту ра ко ја по ти че из Све те зе мље и див но је што 
ов де ова ко чу ва ју тра ди ци ју – ка же Ми ха лек.

У под не, сви су већ пре кри ве ни сло јем пра
ши не, с по не ком слам ком за де ну том у ко су, 
оде ћу и обу ћу. Тре ну так је и за про гла ше ње по
бед ни ка. Нај бо љи је Ма рин ко Ку јун џић са ри
са ру шом Ру жом Ју хас, а отац Сти пан и ри са ру
ша Ро за ли ја Ба јић су дру ги. Вре ме је за ру чак. 

АлександраИсаков

Воћарисамикупили
противграднеракете
Ви ше ве ру јем кад у мом се лу има 20 или 30 ра ке та, не го у  
оси гу ра ва ју ће дру штво – ка же Вој кан То мић из Ми о ко ва ца
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