Гранд – Центар - Метође 23.07. 2016.
Иницијални развој туристичког насеља везује се за средину четврте деценије XX века када су изграђени
објекти Српског планинарског друштва и Удружења студената из Београда. После II светског рата на
темељима спаљених објеката подижу се нови. Планинарски дом “Олга Дедијер” (200 лежајева)
подигнут је 1948. (изгорео 1983), а затим од 1956. год. отварају се и ђачки домови Београдских,
Крагујевачких и других школа. Прва жичара са туристичком функцијом изграђена је 1962. (дужине
1700 m). Изградњом (1974) одмаралишта Југобанке (105 лежаја) као првог објекта пуног комфора и
одмаралишта ТЕ “Морава” из Свилајнца (1977) означен је почетак изградње квалитетних објеката, што
је праћено и изградњом одговарајуће инфраструктуре: асвалтни пут Ј. Бања-Копаоник (1975), улична
расвета (1977), примарна канализациона мрежа (1977) и др. Насеље се најбрже развија у периоду 19811986. год. Тада је изграђен највећи број објеката (хотел “Караван” 1981, хотел “Бачиште” 1982. (изгорео
у НАТО бомбардовању 1999), хотел “Путник” 1985, нови објект “Олга Дедијер” 1986, апартмански
конаци “Сунчани Врхови” – Рас, Брвеник, Козник, Јелач, и Маглич (1986) и др. Током 1987. “Атлас из
Дубровника и ЈАТ из Београда отварају своје објекте - Хотел ”ЈАТ” и ”Путник–А”. Током 1970. донет
је Регионални просторни план Копаоника, као и ГУП туристичког насеља “Пајино Пресло” а 1979 ГУП
“Суво Рудиште” – “Јарам” на површини од 168 ha. Све то доприноси подизању угледа и значаја насеља
тако да 1981. добија статус међународног смучарског центра на коме се 1982. одржава Балкански
скијашки куп, а наредне 1983 Европски куп. Највећи регистровани туристички промет забележен је
1992. године са 119.264 посетилаца и 733.359 остварених ноћења. Копаоник је у континуитету највећи
зимски туристички центар у Србији, са 62 км ски стаза (15 лаких, 10 средњих и 7 тешких) уређених за
алпско и нордијско скијање. Систем за вештачко оснежавање покрива 97% скијалишта. Све стазе су
повезане системом жичара (24) и ски лифтова, капацитета већег од 34.000 скијаша на сат. Данас смо
били гости MK Mountain Resort- а. Дочекани смо традиционалном добродошлицом и менаџментом
спремним да нам покаже све саржаје свог система. Обишли смо различите смештајне јединице,
конгресне сале, ресторане, спа и велнес садржаје, и много тога још. Домаћин нас је, уз послужење,
угостио у клубу Хавана. Поподне смо се пешачком стазом упутили на простор Гвоздац – Метође.
Гвоздац је зона некадашњег континуираног рударства са бројним остацима поткопа, откопа, свртњева,
шахтова, шљачишта и згуришта. Из једне истражне бушотине избија млаз воде „гејзир Гвоздац“ са
висином воденог стуба од 7-8 m. Крајње одредиште је Метође, амбијент изворне природе,
ранохришћанско светилиште (посвећено Св. Методију Олимпијском) из III века. Кроз храм тече вода
за коју постоји народно веровање да има исцелитељску моћ. На овом месту се 2 јула обележава дан
опште копаоночке славе (Св. Методије) и народног сабора у знак сећања на 3.јул 1504. године када је
по предању замро рад у копаоничким рудницима.

