
АТРАКЦИЈА НА СТРАЖЕВИЦИ ДОБИЛА НОВУ РАСВЕТУ

Српски Холивуд
поново сија

Натпис пред Нову
годину добио
свечано рухо,
„окићен" новим ЛЕД
рефлекторима

Захваљујући донацији Наде
Јевтић, која живи и ради у Перту
(Аустралија), чувени знак на брду
Стражевица, „Српски Но1ужоосГ,
добио је нову расвету, Према ре-

чима творца овог својеврсног
рудничког обележја Ивана Јако-

вљевића, након што је 201/. го-
дине „Српски Но1у»оосГ остао у
„мраку“, Нада Јевтић одлучила је
да после овогодишње лосете овој

туристичкој атракцији донира

новац за нове рефлекторе.
- Што се тиче расвете, Ру-

дник и флотација „Рудник" и „Ко-
нтанго" су ми у августу 2014.

донирали три ЛЕД рефлектора и

400 метара кабла да бих појачао
постојећу струју коју сам имао на

Српском Холивуду. Нажалост, по-
четком 2017, два рефлектора су
прегорела, остао је да ради један,

апи он није био довољан да осве-
тли цео натпис. Од тада па све од
октобра 2018, натпис је био у

мратку тј. није осветљен у току

ноћи. Моја школска другарица

Нада Јевтић, која са породицом
живи и ради у Перту у Аустралији,
била је ове јесени на одмору у

Србији, па смо се чули и питао
сам је да ли би можда могли да
помогну новчаном донацијом ко-
јом бих купио нове рефлекторе.

Рекла је да ће помоћи и задњег
дана њиховог боравка донирали
су 12.000 динара колико је било

потребно за куповину три нова
ЛЕД рефлектора. Овог пута сам
узео квалитетније рефлекторе од
претходних, немачке производње,

који имају чак 5 година гаранције

- објашњава Јаковљевић, позна-
тији као Иво Цар.

У плану обнова
натписа

Иво је у разговору за наше
новине најавио да ће, укопико
пронађе донатора, натпис „Ср-

пски Но1у»оо(Г у току 2019. бити

обновљен.

- У току следеће године, ако
нађем донатора, требало би цео

натпис да обновимо тј. да изгра-

димо нови, који би од постојећег

био виши за један метар и шири

за 20 цм, па би тако нова слова
требало да буду висока 4, а
широка 3 метра. Идеја је и да

изнад слова „Н" стоји зелена
шајкача, на којој би писало
„Српски". И.Ђурђевић

„Чаробњак из Мутња"
прелетео океан

Иначе, документарни филм „Чаробњак из Мутња“ аутора

Бранка Лазића, који говори о јединственом натпису и његовом
аутору, лриказан је крајем године на бројним манифестацијама:

на фестивалу филма у Перуу, на 27. Међународном фестивалу

етнолошког филма у Београду, где је аутор награђен специја-

лним лризнањем за допринос филмској уметности, као и на 1 5.

Међународном фестивалу документарног филма „Документ
2018'уВрању.
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