
ПРОСЛАВА ЈУБИЛЕЈА - 50 година планинарске куће „Добра вода”, 
19. јуни 2016. године

Педесети рођендан планинарске куће „Добра вода” обележили смо 19. јуна о.
г. као јубилеј - 50 година од дана када је кућа отворена и дата планинарима на
коришћење и уживање. Минуле су године а и прохујали тренуци од када је, по
својој   природи,   ова   сеоска   кућа,   прирасла   за   срце   планинарима,   љубитељима
природе   и  свима   који   су   жељни   мира   ушушканог  у   зеленим  пасовима   Рајца  и
Сувобора, постала дом путницима у рајачке пределе.

Узели смо је 20. априла 1966. године прошлога века, када је била такорећи у
зрелим   годинама   (36),   а   сада   са   својих   86   спада   у   ред   изгледнијих   и   боље
опремљених кућа у планинском подручју између Рајца и Сувобора. Данас у њеним
позним   годинама,   залагањем   и   бригом   планинара,   држи   се   прилично   добро   и
изгледа све боље, достојанствено белог лица. Пролазници, излетници, планинари из
земље и иностранства, гости, мештани похвално се изражавају о изгледу објекта и
целокупног амбијента „Добре Воде”.

Па колико је тачна та тврдња, лако се да проверити. У протеклих 50 година
генерације   планинара   су   уложиле   пуно   љубави   и   труда,   а   „Победа”   поред
разумевања и значајна финансијска средства да би она данас изгледала овако, да
може да пружи мир и уточиште свим људима жељним праве исконске природе.
Увек су се налазили они, који су стално преузимали, како се то некад говорило -
штафетно, бригу о кући. Нико их није терао, задуживао. Једноставно су долазили,
видели, доживели ово предивно место и враћали му то на начин како су најбоље
могли и знали. Од Дома на Рајцу планинари и излетници су се годинама разливали
по простору Сувобора и Равне Горе. Овде су налазили прикладно место за одмор и
даља надахнућа. Ту на средини тих путева неки су остављали део себе, радили
дограђивали, уређивали, предлагали, бринули. Последњих 18 година издвојила се
група планинара који су својим ентузијазмом и радом знатно допринели садашњем
стању   и   изгледу   куће.   Поменућемо   само   неке:   Борис   Соскић,   Љиљана   Ристић,
Зоран   Живановић,   Бора   Милојевић,   Момчило   Лубурић,   Сретко   Шево,   Дејан
Живојиновић-Снага, Душан Башић, Весна Динчић.

Имајући све ово на уму и у срцу, како и приличи домаћински смо обележили
јубилеј.   Време   нас   је   послужило.   После   химне   Клуба,   председник   и   секретар
„Победе”   на   почетку   поздравили   су   госте   -   наше   пријатеље   мештане   села   Ба,
планинаре   и   представнике   ТО   Љиг   -   и   кроз   надахнуто   путовање   у   прошлост



подсетили на историјат куће, на људе који су је неговали, на напоре и улагања
којима се уздизала па је свим учесницима додељена   мајца са ознакама Д. Вода.
Планинарско   дружење   уз   музику,   забаву   и   послужење   трајало   је   до   касних
поподневних сати. 

На крају, године пролазе, јубилеји ће пролазити и долазити, верујемо да ће се 
увек наћи појединац или група који ће бити способни и заинтересовани да наставе 
путем својих претходника јер у животу ништа није узалуд, у животу се нигде не 
стиже - само се иде даље, па планинари кренимо. 
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