ОТВАРАЊЕ ДАНА ДУРМИТОРА У БЕОГРАДУ
-Поздравна ријеч предсједника Удружења Дурмитораца у Београду Саве ОбрадовићаПоштоване Дурмиторке и Дурмиторци, драги гости и пријатељи,
имам изузетну част да Вас вечерас све искрено поздравим у име Управног и Надзорног
Одбора и у своје лично име.
Неизмерно задовољство за све нас је то што се вечерас заједно дружимо поводом Дана
Дурмитора у Београду. Дурмитор, са кањонима Таре, Пиве и Комарнице, Црно језеро и
остала дурмиторска језера, заједно са Пивским језером које је постало саставни дио
пивске и дурмиторске љепоте, представљају непресушну инспирацију да се, и сада и
увијек, окупљамо и враћамо нашем завичају.
Чланови Управног одбора и ја лично, настојали смо да непрекидно будемо у контакту са
што више чланова Удружења и да константно будемо у непосредној комуникацији са
најодговорнијим људима у завичајним општинама у Црној Гори. Једино на тај начин
могли смо реализовати планиране активности Удружења, како овдје у Београду, тако и у
нашем завичају.
Користим ову прилику да изразим своју искрену захвалност члановима Управног и
Надзорног Одбора, као и другим члановима Удружења и бројним земљацима из завичаја,
на конструктивном раду и предлозима.
Поздрављам Предсједнике дурмиторских општина: Плужина - Мијушка Бајагића,
Шавника- Мијомира Вујачића
и Жабљака- Веселина Вукићевића. Поздрављам
представнике завичајних удружења из Србије и Црне Горе.
Желим да Вас са великим задовољством подсјетим на значај и квалитет нашег љетошњег
дружења у општини Плужине, а претходне године у општини Шавник, која су имала не
само локални, већ много шири значај на јачању узајамних веза са нашим завичајем.
Поштовани Дурмиторци и Дурмиторке, драги гости и пријатељи, цијеним да има мали
број завичајних Удружења која се могу похвалити оваквим сусретима и дружењима.
Наша окупљања имају за циљ дружење, упознавање, очување културног и историјског
наслеђа Дурмитора, добрих обичаја и моралних вриједности које се његују у нашем
завичају. Циљ нам је и да наше најмлађе вежемо за Дурмитор и да заинтересујемо и
позовемо све драге госте и пријатеље да посјете наш завичај и да се и даље заједно
дружимо.

Велику захвалност дугујемо господину Мијушку Бајагићу, Председнику општине
Плужине, чији смо били гости овога љета. Такође хвала и господину Мијомиру Вујачићу,
Председнику општине Шавник, за прелијепо дружење које нам је организовао прошлог
љета.
Чланови Управног Одбора и ја имали смо разних идеја, планова и предлога на који начин
да организујемо овогодишње дружење у Београду, али, због познатих објективних разлога
(немања просторија, ограничених финансијских средстава), планирали смо да се
овогодишње активности спроведу у трајању од пет дана. Најбитније је да наше Удружење
ради, опстаје и одржава непосредне и добре односе са својим завичајем.
Нећу да избјегнем да не кажем да је и поред доброг и креативног рада, било и другачијих
мишљења, предлога и сугестија. Цијеним да је Управни одбор успиевао да нађе одговоре
на све проблеме и изазове који су се у претходном периоду јављали и да планиране
задатке успјешно реализујемо.
Поштоване Дурмиторке и Дурмиторци, драги гости и пријатељи, имам задовољство да
прогласим да су овогодишњи Дани Дурмитора у Београду отворени, а да ће детаљније
анализе целокупног рада Управног Одбора Удружења бити презентовани на редовној
изборној Скупштини Удружења која ће бити одржана наредног мјесеца.
Цијеним да ће програм и садржаји овогодишњег дружења у Београду испунити свој циљ
који после овог дружења у Немањиној, настављамо у хотелу Бристол.
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