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 ЧАЈЕТИНА, 15. јануар 2021, (Њуз) – Председник Општине Чајетина Милан Стаматовић
нашао се јуче усред снежне мећаве из које га је, надљудским напорима, избавио лично
председник Србије Александар Вучић, сазнаје Њуз.

  

– Журио сам на свечано отварање гондоле и улетео у праву снежну олују. Било је
немогуће возити у таквим условима, па сам изашао из аутомобила и кренуо пешке –
прича Стаматовић.

  

– Док сам се пробијао кроз сметове, ветар је постајао све јачи, а снег је немилице падао.
Осетио сам да посустајем и да ходам све теже и спорије – описује он детаље драме коју
је преживео и наставља.

  

– Био сам на самом измаку снага, пао сам на колена, свестан да никад нећу отворити
гондолу када се у том ужасном ковитлацу ветра и снега појавио Александар Вучић.
Изгледао је потпуно нестварно, пркосећи олуји потпуно сам, без капе и кишобрана.
Пришао ми је, пружио руку, подигао из снега и повео са собом. Као кроз маглу се сећам
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остатка пута. Знам да сам посртао, падао, да ме је Вучић све време дизао и бодрио, да
би ме на крају подигао и однео до почетне станице гондоле. Ту сам се мало згрејао,
дошао себи и попио чај који је Вучић платио из свог џепа – сведочи он о овом херојском
чину и додаје да златиборска гондола никада не би била пуштена у рад да није било
председника и његове дивовске храбрости.

  

Александар Вучић није много желео да се осврће на овај догађај. Скромно је
прокоментарисао да је његова дужност да увек помаже председницима општина и да је
најважније да је гондола пуштена у рад.

  

– Увек ћу подржати значајне пројекте који воде Србију напред без обзира на политичка
неслагања која можда постоје са локалном влашћу. Битно је да је Милан добро и да је
захваљујући мени ова гондола почела са радом. Ово је нешто што ће побољшати
туристичку понуду Златибора, привући госте из целог света и повољно утицати на раст
БДП-а – истакао је Вучић и позвао све грађане да се провозају гондолом од центра
Златибора до његовог највишег Торника и уживају у погледу на напредак постигнут
током његовог мандата.

  

Бојан Савић

  

(Њуз нет)
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