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рганизација резервних војних стареши-
на у сарадњи са војним пензионерима
и ТРЗ из Чачка 30. септембра у хотелу

„Ливаде” у Прељини  организовали су тради-
ционални 16. по реду официрски бал. Бал је
отворен уз  химну „Боже правде“, у извође-
њу Оливера Њега, а потом и традиционал-
ним „Краљевским колом,“ у коме су учество-
вале готово све званице.

Међу многобројним гостима били су и на-
челник ГШ ВС генерал Љубиша Диковић, на-
челник Управе за логистику ГШ ВС бригадни
генерал Жељко Нинковић, заступник коман-
данта 2. бригаде КОВ Жељко Кузмановић,
начелник Штаба 2. бригаде Мухарем Фа-
злић, директор ТРЗ Чачак пуковник Срђан
Петковић, члан Главног одбора ОРВС Срби-
је Војин Мрђа, секретар Скупштине града
Чачка Мирослав Петковић, примадона Рад-
мила Бакочевић, првакиња Београдске опе-
ре, првак Београдске опере Оливер Њего, 

Учесницима ове традиционалне манифе-
стације која се негује с посебним жаром, на
почетку се обратио председник ОРВС града
Чачка Стојан Васовић. Он је том приликом,
између осталог, рекао:

„Традицију официрских балова у Чачку на-
стављамо и ове године поводом Дана ОРВС.
Част и морална обавеза према нашим слав-
ним прецима налаже да се сетимо да су пре
једног века српски народ и војска, доживели
највеће страдање у својој историји и да су
повлачењем пред надмоћнијим непријате-
љем морали да напусте територију отаџби-
не. Није било ни први ни последњи пут да су
Срби били „народ на који сви пуцају“ са свих
страна и из свих оружја и то као по правилу
на највеће православне празнике: на Божић,

Васкрс, Видовдан, на Велики петак... У тим
биткама смењивали су се противници и од-
мењивале империје. Само је српски народ
остао један те исти и једини. Највећи број
тих битака биле су мале за историју ратова,
али у историји братске слоге и љубави, чој-
ства и јунаштва, части и образа, највеће за
српски народ. Биле су то битке за образ
отаџбине, у којима је отпор био безуслован,
земља поробљена, али никад побеђена ни
осрамоћена. Исход тих битака, као и исход
оне највеће и најтрагичније Косовске, био је
унапред познат, а ниједна до данас није за-
вршена, нити ће икад бити изгубљена. Срп-
ски народ је и велики и богат народ - зато
што нам је част вековима била и имовина и
име”.

Пуковник Срђан Петковић прогласио је по-
четак бала следећим речима:

„Поштовани господине генерале, пошто-
вани пријатељи, препустимо се чарима бал-
ске атмосфере и уживајмо у наступу наших
уметника. Проглашавам бал отвореним”.

Откуд официрски бал и још у Чачку? 
Млада Држава Србија за време владави-

не Милоша Обреновића почела је са органи-
зовањем официрског кора, који  је имао
историјску улогу у устројству Војске Србије.
Прве старешине школоване су у Европи, нај-
чешће у Француској и Пруској. Већ на почет-
ку шездесетих година, за време владавине
кнеза Александра Карађорђевића, почела је
са радом Војна академија. 

У новоформираној Војној академији шко-
ловање будућих војних старешина реализо-
вано је по узору на престижна војна учили-
шта у свету. Као обавезан предмет кадети су
изучавали музику, модеран европски плес и

страни језик. Приликом посете Војној акаде-
мији француска војна мисија била је изнена-
ђена када су сви српски питомци са високим
француским официрима разговарали на теч-
ном француском језику, а да ни један од њих
никада није био у тој земљи.

Сваке године у свим гарнизонима органи-
зовани су официрски балови. Традиција је
трајала све до почетка Другог светског рата.
После завршетка рата само је измењен на-
зив бала у другарско вече.

Почетком јануара 1999. године, пред про-
глашење ратног стања, ОРВС града Чачка,
заједно са Командом Ужичког корпуса (у ко-
ме је старешинску дужност врши више од 70
одсто резервних војних старешина) донели
су одлуку да се организује официрски бал.
Био је то чин пркоса и поноса активних и ре-
зервних старешина. 

У претходних 15 година бал је постао тра-
диционалан. Посвећен је јунацима из проте-
клих времена, односно ратовима које су на-
ши преци водили за слободу отаџбине.

Веома садржајан и занимљив култур-
но–уметнички програм извели су естрадни
оркестар Уметничког ансамбла МО „Стани-
слав Бинички“, КУД „Абрашевић“и оркестар
„Свилен конац - Чачански“. Велики број про-
фесионалних припадника ВС, резервних вој-
них старешина, војних пензионера и цивил-
них лица у пријатном дружењу, уз богат кул-
турно-уметнички програм, провели су вече
за памћење.

Манифестацију, коју је водила Вања Нико-
лић, пропратили су локални електронски ме-
дији. 

Ило Михајловски

Традиционални 16. по реду официрски бал у Чачку

ВЕЧЕ ИСПУЊЕНО ТАНГОМ И ВАЛЦЕРОМ

ФОТОРЕПОРТАЖА

Како и приличи баловима, манифестацији у чачку присуствовале су високе званице из система одбране и друштва

Официри су били у униформама

Чланови КУД ,,Абрашевић“ оживели су сећања на негдашња престижна окупљања официра                      Плесало се дубоко у ноћ
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У ФОТОГРАФИЈИ И РЕЧИ

Спомен-обележје на 
Кајмакчалану

КАПИЈА СЛОБОДЕ

Н
а планини Ниџе (граница Македони-
је и Грчке) највиши врх (2.521 мета-
ра надморске висине) назван је Кај-

макчалан. Тамо је 1916. године вођена
једна од најтежих, најљућих и најкрвави-
јих битака српске војске током Првог
светског рата и то против бугарске вој-
ске.

Битка је вођена између 12. и 30. сеп-
тембра 1916. године, када је Прва срп-
ска армија уз велике губитке успела да
заузме врх Свети Илија на висини од
2.524 метара, одгурујући Бугаре према
Мариову, где је потом постављена нова
линија одбране. Између 26. и 30. сеп-
тембра врх је више пута био заузиман
док га српска војска није заузела 30. сеп-
тембра. Овом победом српска војска је
успела да заустави бугарску офанзиву
вођену против положаја француског ге-
нерала Мориса Сараја. Уједно ово је би-
ла и прва победа српске војске након на-

светског рата бугарски војници однели су
урну и оштетили спомен-костурницу.

Уз цркву ,,Пророк Илија“ стоји и
костурница у којој се налазе остаци палих
бораца.

На Кајмакчалану је после Првог светског
рата подигнута капела са спомен-
костурницом. На њој је била уклесана и

посвета краља Александра „Мојим див
јунацима, неустрашивим и верним, који
грудима својим отворише врата слободи и
остадоше овде, као вечни станари на прагу
отаџбине.” Поред ове костурнице у околини
Кајмакчалана има још гробаља српских
војника, мада већина њих почива на гробљу
Зејтинлик у Солуну.

пуштања Србије годину дана раније. Наша
војска имала је велике губитке од око 5.000
људи, углавном од бугарске артиљерије.

Да је Кајмакчалан био значајна позиција
говоре и називи: Бугари су га звали Борисов
град јер су мислили да је неосвојив, а Срби
Капија слободе јер су ту први пут закорачи-
ли у своју земљу. На њему је подигнута спо-
мен-капела, где се налази и урна, у којој је
(било) сахрањено срце доктора Арчибалда
Рајса, по личној жељи швајцарског
пријатеља који је већи део рата провео са
српском војском. Нажалост, током Другог

Сваке године велики број потомака славних јунака
походи Кајмакчалан 

Српски официр над хумком погинулог 
сина јединца на Кајмакчалану

Осматрачница
Врховне
команде српске
војске пренета
са Кајмакчалана
у београдски
Пионирски парк

Урна у коју је
било
потхрањено
срце 
Арчибалда Рајса

Са
овогодишњег
одавања
поште палим
борцима
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Oficirska sabqa 
i paradni bode`i

kroz vreme i sve~anosti 

Paradni bode`i
• kopneni

• vazduhoplovni
• mornari~ki

cene sabqi • standardna ... 64.000,00 + PDV
• posrebrena ... 68.000,00 + PDV
• pozla}ena ..... 73.000,00 + PDV

paradnih bode`a
• pozla}en ....... 44.000,00 + PDV
• posrebren..... 39.000,00 + PDV

20 mese~nih rata

Tel: 011/316-24-88.    011/377-15-22,    060/676-88-01
Web: www.statusstil.com                      E-mail: office@statusstil.com

САБЉЕ:  25 месечних  рата БОДЕЖИ:  20 месечних  рата
стандардна..................месечна рата- 3.400 дин.                           посребрен...........месечна рата – 2.460  дин.         

посребрена................. месечна рата - 3.600 дин.                           позлаћен.............месечна рата – 2.880  дин.

позлаћена.................... месечна рата - 3.800 дин.
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ВетеранВОЈНИВетеран
GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE • Godina HIV • Бroj 153 • ОКТОБАР 2016.

Народна иницијатива војних пензионера

ОДЛУЧНИ КОРАК ЗА
БОЉИ ЖИВОТ


