
 
 

II Фестивал шумских плодова - Шибови 2015 &II Festival of foreste fruit –Šibovi 

2015. 

 

Удружење Широко врело-Шибови, одржало је II Фестивал шумских плодова - 

Шибови 2015, 04. октобра 2015. Основни циљ Фестивала је да планина Лисина покаже 

са којим то плодовима благодари, односно да љубитеље и чуваре природног наслеђа 

позове у госте на незаборавно дружење у селу Шибови. 

 

Сунчано вријеме и висока температура за ово доба године окупило је око 150 

истинских љубитеље планине Лисине и села Шибови који су кроз спортско-

едукативни-музички програм потврдили основни циљ фестивала и утемељили још 

једну атрактивну и занимљиву туристичку манифестацију. 

На сам дан, почели су да пристижу учесници. Док су љекобиље, гљиве и остале 

шумске плодове сакупљали и доносили до стола за идентификацију, дотле су вриједни 

кувари Радомир Шормаз Шоћо под будним оком Мирјане Ћоћкало припремали 

''шибовљански пасуљ'' за госте. 

 

Манифестацију је у 14:00 часова отворио предсједник СО-е Мркоњић Град г. 

Миленко Милекић. Након тога одржано је предавање Бранке Ћоћкало о љекобиљу и 

шумским плодовима које су учесници донијели до изложбеног стола.  

Овој шароликој дружини придружили су се возачи теренских возила из 

Мркоњић Града на челу са Далибором Зељковићем Крушком који је позвао пријатеље 

Ауто клуба ''Плива 4х4'' из Шипова. Они су извели прво такмичење у екстремној 

вожњи на стрмим падинама Змијањака у центру селу, одмах поред мјеста гдје се 

манифестација одржавала. 

Најбоље пролазно вријеме у такмичарском дијелу имао је дјечак од 14 година 

Александар Малиновић из А.К. ''Плива 4х4'' - Шипово, док су II и III мјесто припали 

Горан Вукоману и Градимиру Бубњевићу возачима овог клуба. Наши такмичари су 

показали врхунско знање али су због жеље да буду најбржи доживјели хаварије. Гаша 

није имао среће, отказале брзине, а Васић поломио осовину. Браћа Зоран и Предраг 

Рајак возили су брзо, али су били спорији неколико секунди. Праву сензацију изазвао је 

др Тица који је у своје теренац сјео Жику Војводића и Владу Јовановића да их мало 

испрепада, па није много марио за вријеме колико да их ''прекали'' у брзој вожњи.  



Најбоље пролазно вријеме у ревијалном дијелу имао је Далибор Зељковић 

Крушко из Мркоњић Града. Надамо се да ће ускоро бити формиран клуб и у нашем 

граду како би се што више дружили са овим возачима од чије вратоломне вожње 

застаје дах. 

 

У 15:30 часова започела су такмичења у народним спортским дисциплинама. 

Сви су хтјели да покажу свој спортски таленат али је спортска срећа била пресудна. 

Ово су најбољи такмичари. Скок у даљ: Предраг Рајак, Милан Шормаз и Михајло 

Лазендић; бацање кугле: Предраг Рајак, Драган Гашић и Драган Сладојевић; 

набацивање металних колутова на штапове: Живко Војводић, Мелиха Мујановић и 

Зоран Рајак; надвлачење конопца: екипе - ''ПЕД Видик'', ''Шибови-Медна'' и ''А.К. 

''Плива 4х4'' Шипово. 

Сви учесници добили су дипломе и књиге (дар Клуба умјетничких душа), а они 

у екстремним спортовима (вожња и надвлачење конопца по гајбу пива). 

''Шибовљански пасуљ'' се показао као добра енергетска подлога за спортска 

такмичења, а није мањакало ни печења које су припремили чланови ПЕД ''Видик''.  

У музичком дијелу након свечане додјеле награда услиједио је концерт 

популарне музике у извођењу пјевача Драгана Писара који је трајао до 19 часова 

навече. 

Несебичну помоћ пружили су чланови ПЕД ''Видик'', књижевница Марија Рожић 

све активности овјековјечила фотоапаратом; сниматељ дописништва РТРС Младен 

Шкрбић забиљежио камером занимљиве згоде, а Драга Лекић, дописница СРНЕ 

послала вијест о фестивалу шумских плодова. 

 

 

Слободан Ћоћкало 


