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Срце у јунака
Драган Феликс
„Бој не бије свијетло оружје, већ бој бије срце
у јунака...“
Стара пословица се још једном показала као тачна, у тек завршеном првенству Српске лиге Исток,
у којем су рукометаши Рембаса освојили прво место
и тако изборили пласман у другу лигу.
Након овог великог успеха ваљало би се подсетити кратког историјата овог клуба и појединаца
који су најзаслужнији за његово постојање и успехе.
РК „Рембас“ основан је 1979. године. Од самог
почетка клуб је бележио сјајне резултате, па је тако
из Шумадијско-поморавске, преко друге и прве
Српске лиге, на крају остварио свој до сада највећи
успех, пласман у другу лигу. Печат тој генерацији давали су Миле Јосифовић, Бора Јевтић, Новица
Павловић и многи други.
Деведесетих година прошлог века, генераци-ја
Југослава Вучковића, Славољуба Јовановића, Тошка Раките и, сада већ ветерана, Новице Павловића и других такође је изборила пласман у други
по реду ранг такмичења.
Садашња генерација у којој се истичу „алфа и
омега“ клуба, Милош Гашевић, Дамир Куртић, Зоран Арсић и Саша Петровић, је у комбинацији са
неколицином искусних играча, као и младим снагама, ван свих очекивања, у спортској борби са клубовима који долазе из далеко већих средина и који располажу далеко већим буџетима, успела да прва
прође кроз циљ, остављајући иза себе највеће конкуренте, Кладово, Ћуприју и Мајданпек.
Оно што је ову екипу издвојило од других, поред
неоспорног квалитета, је свакако невероватна хармонија у односима између играча, као и доза спо-

ртског безобразлука која им је и донела најважније
победе у тек завршеном шампионату.
Надајући се да ће и следеће сезоне у другом рангу такмичења бити успешни на спортском пољу,
управа и играчи апелују на оне који о томе одлучују
да повећају ниво помоћи, препознајући и спортски и
друштвено-социјални карактер играња „малог
клуба“ у лиги са великима.
Главни апел је изградња балон хале како би могли да своје утакмице као домаћини играју пред својом публиком, а не путујући као глобтротери по
овом делу Србије, а без могућности да становништву свог рударског насеља приуште велики доживљај гледања изузетно квалитетних екипа и играча
у својој Ресавици.
Након краћег одмора, екипа креће са припремама за нову сезону и нове спортске изазове, надајући се новим спортским успесима и придржавајући се
изреке америчког председника Рузвелта: „Уради
оно што можеш, са оним што имаш, тамо где се
налазиш.“

Информатор ЈП ПЕУ „Рударски гласник", уредник Дејан Радуловић
сарадници: Мирослав Николић, Златан Антић, Јелена Тимотијевић, Бранко Пешић,
Данијела Трајковска, штампа „Фемили прес" Крагујевац, број 10, година 2015.
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Ветар
Сењског Рудника
Дејан Радуловић
Био је дан када је Музеј рударства Сењски Рудник уприличио по први
пут манифестацију „Ноћ музеја“. На први поглед, дан као и сваки други. Мало место обасјано сунцем и ушушкано тишином. На вратима новоизграђене зграде госте је дочекивао управник са својим сарадницима. Сви дотерани као да неко „важан“ долази у посету. У ствари, за ове људе сам дан је био
важнији од свега. Они су учинили све да прва Ноћ музеја у њиховом Сењском Руднику не заостаје за другим музејима у Србији. То је мој први утисак поред поменуте тишине. Тог дана сам схватио да код нас још има правих
људи, да постоје они које држи ентузијазам, нада, оптимизам и коначно велика љубав према послу.
Без обзира на неприлике, на лошу економску стуацију на изгубљен појам културе и правих вредности, ови људи стоје чврсто на темељу својих
уверења да ствари могу да иду на боље. Зато и пишем о њима, заслужују
сваки ред ове уводне речи јер дају поруку свима који мисле другачије. Неколико дана касније они су поставку свог музеја представили граду Крагујевцу. У градској библиотеци сви као један дочекивали су љубитеље културе.
Још једна сјајна порука. Људи у Крагујевцу сад знају да они постоје, знају да
Сењски Рудник има сјајан музеј и, коначно, питају кад могу да дођу. Е то је
кључ.
Ако неко има добру намеру да помогне свом месту, свом крају, свом
пријатељу, тај неко мора да се потруди. Прво, да двориште дотера, да крај
афирмише, да људима каже и покаже шта има да понуди.
Да подсетимо, да није било „Петријиног венца“ мало ко би се данас сећао Сењског Рудника. У новом времену потребни су нам људи који знају, који имају шта да кажу добро о своме крају и који умеју да отворе очи другима.
Вреднија је јака реч на правом месту него хиљаде жалопојки. Да није
оваквих ентузијаста, да није афирмативних прича, све би брзо отишло у заборав. Зато Сењски Рудник и данас шаље светлост, зато разне екипе долазе
у Ресавицу и град музеј. Праве се нове серије, нови филмови, прича се о територији деспота Стефана. Добру реч ветар однесе далеко.
Све друго је демагогија и све друго је мање важно.

јун 2015.
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На извору
енергије:
Четврти блок
Дејан Радуловић
Дубоко у утроби земље, тамо где траје један
живот далеко од светлости, стајао је рудар са
комадом угља у рукама. Није морао да каже баш
ништа. Угаљ је био путоказ неких долазећих дана, а његово лице слика живота људи који су далеко од светлости, а опет на извору енергије.
Неки људи су у четврти блок, у јаму, у мрак
ушли први пут. Била је то делегација општинских структура власти у Деспотовцу.
За њих јесте значајан почетак откопавања у
четвртом блоку, али чини се још значајнији моменат када су се суочили са истинским животом
рудара. И то је добро, искуство је понекад далеко
битније од приче, литературе или пак оног што
видите у слици. То је добро јер људи који одлучују треба и морају да знају како живи обичан човек, како изгледа радити далеко од светлости и,
коначно, колико је то прашине на хлебу са девет
кора, речено рударским жаргоном.
Предвођени руководиоцима компаније гости су имали прилику да буду на самом откопу,
да виде како се пробија земља, да чују како подрхтава све након успешног минирања, да се
загледају у лица рудара која се једва примећују
од рударске прашине.
Председник СО Деспотовац, Ненад
Јовановић, је добро приметио када је послао
поруку да би сви они који имају срећу да раде у

Општинске власти и ЈППЕУ Ресавица

градским институцијама требали да виде живот рудара како би далеко више поштовали и
ценили свој посао.
- Овим људима треба изаћи у сусрет на
све могуће начине. Данас сам био у прилици
да видим како изгледа само пут до њиховог
радног места, а камоли само радно место где
се вади угаљ. Због тога апелујем на све раднике општинске управе да не избегавају
посао јер њихови услови и услови ових рудара се не могу поредити или, како то наш народ зна да каже, да цене више оно што имају.
ВД генералног директора ЈППЕУ, Стеван
Џелатовић, истакао је да компанија има одличну сарадњу са Владом Републике Србије и
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Стеван Џелатовић са рударима

надлежним министарством, тако да осим субвенција очекује и помоћ код нагомиланих проблема везано за неисплаћен сменски рад.
- Захваљујући томе што је држава дала
субвенције ЈППЕУ, ми настављамо са радом.
Дакле уз разумевање Владе са којом сада
имамо одличну сарадњу, добро је да постоји
разумевање Општине и драго ми је што су
представници општинских власти дошли да
виде живот рудара. Истовремено да искористим прилику и кажем да нам је горући проблем решавање сменског рада и да се на том
проблему интензивно ради. Надамо се помоћи Владе и разумевању рудара. Верујем да
ћемо кроз систем отплате на рате успети да
превазиђемо овај давно настали проблем
како бисмо могли да наставимо
са нормалним функционисањем, рекао је вршилац дужности
генералног директора ЈППЕУ Ресавица, Стеван Џелатовић.
Директор РМУ Рембас, Марко
Вуковић, верује да је четврти
блок почетак новог и бољег доба,
не само за Рембас већ и за Ресавицу као насеље.
- На неких 350 метара испод
земље, ми смо практично на почетку експлоатације у Блоку 4.
У почетку радимо са умањеним
капацитетима док не дође до
уходавања новопримљених рудара. Очекивана производња је
неких 100.000 тона угља годишње, што гарантује будућност
за око 14 година. То је велика
ствар за Ресавицу која није мала
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своју јаму, али и за општину, речи су директора РМУ Рембас, Марка Вуковића.
За заменика председника Општине Деспотовац, Николу Николића, улазак у јаму представља непроцењиво искуство.
- Свако радно место које се отвори има
велики значај за општину Деспотовац, с
обзиром да се данас тешко долази до посла“,
рекао је Николић и истакао да је знао да рудари имају тежак посао, али да је сад био у
прилици да се и лично увери у све оно што је
слушао о хлебу са девет кора. „Услови су заиста тешки, рудари раде напорно и оно што
знам је да ћу после овог уласка у јаму имати
много јаснију слику о рударима и њиховом
животу уопште, рекао је Николић.
Да подсетимо, радови на четвртом блоку
почели су у мају 2007. године. Инвестициони
радови су завршени 8 година касније, а са откопавањем се почело маја 2015. године.
Шта додати? Време које долази показаће
сву оправданост новог почетка. Било која реч о
свему виђеном у јами била би можда преслаба.
Апарат колегинице Јелене Тимотијевић и
камера сниматеља Предрага Балабана можда
су најбољи сведоци свега виђеног.
Срећно...

Никола Николић и Марко Вуковић

интервју
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Ресава
Дарко Јовић
КАУП Ресавица

Предео Ресаве налази се у Источној Србији.
Административно припада Поморављу и простире се на територији две општине, Деспотовац и Свилајнац. Ресавски басен је отворен само
са запада, са севера је ограђена развођем према
Млави и висовима ка Ђердапу, на југу развођем
према Великој Морави, а на истоку високим венцима планина Бељаница и Кучај. Ресавска долина подсећа на планинска врата према широкој
долини Велике Мораве и представља спону
између Источне Србије, Шумадије и Поморавља.
Планине припадају Карпатско-балканском
систему. Простор покривају млађе веначне планине алпског типа. Састављене су претежно од
кречњачких стена, мезозојске старости, а измећу њих су дубоко спуштене котлине, клисуре,
дубоки кањони, камене капије, бројне пећине и
јаме, вртаче и валоге, богата врела, водопади,
слапови и др.
Слив Ресаве чини јединствену географскогеоморфолоску целину. Присутно је врло велико богатство различитих одлика. Сам рељеф је
веома сложен и разноврстан, што је можда један од фактора због чега је крај остао у великој
мери ван главних саобраћајних токова. Предео
је ретко насељен, представља најређе насељени урбани део Европе (заједно са кучајским
планинама). Неурбанизован и у свом великом
делу јако мало измењен од стране човека, предео је очувао много својих изворних одлика
због којих данас има посебан значај и вредност.
Због своје близине урбаној Србији и предходно
наведених чињеница, овај предео представља
оазу своје врсте и као такав, има и добија све
већу вредност као природни објекат од великог

значаја за науку, културно-образовне, здравствено-рекреативне и туристичке сврхе.
По археолошкој старости долина Ресаве се
сврстава у најстарије долине света. Сматра се
да је овде било живота и пре 20.000 година. На
ушћу Пањевачке реке у Ресаву (Мало врело) као

Велики Бук, Ресава
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и код Деспотовца и Миливе, има пећина за које
постоје докази у виду дебелог слоја патине од
дима, да су постојале и у доба неолита, а можда
и палеолита. У пећини Велика Атула пронађени
су делови земљаних судова, а у Радошевој један
камени чекић. Обе пећине се налазе код Стрмостена и под заштитом су државе као споменици природе. Дворана „Предворје историје“ у Ресавској пећини је добила назив по томе јер се ту
живело и у праисторији. Из бронзаног доба
потичу секире и једна бронзана гривна пронађене код Стењевца. Археолошки локалитети су
докази да је живот на овим просторима стар неколико хиљада година. Постоје урне као доказ
да су овде живели и Скордисци. Њихово гробље
је пронађено на прелазу пруге Марковац-Ресавица у селу Дворишту. Остаци овог келтског
или илирског (подаци су различити) племена
налазе се још и у Јасенову (Кремениште), Великом Поповићу (Бари) и Брестову (Кућиште).
Поред Скордиска на овим просторима су живела и трачка племена Трибали и Мези.
Територију Ресаве посебно карактерише
богатство шумом. Највећи део шума се налази
на обронцима Јужног Кучаја и представља компактну целину почев од Бељанице на северу,
па до превоја Честобродица на југу. Од 86.674
хектара којим газдује шумска јединица „Јужни
Кучај“ обраслих површина је 92%. Кучај представља највећи комплекс букових шума у
Европи, такође има и највећу популацију вукова у Европи. Богатство шумама и у прастара
времена, условило је то да крај данас буде богат
и мрким угљем. Рудник „РЕМБАС“-Ресавица
(Ресавско-моравски басен) и „ЈППЕУ“-Ресавица
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(Јавно предузеће за подземну експлоатацију
угља) представљају основу привреде овог краја, а почеци рударсва везују се за римску епоху.
Трагови римске владавине на овим просторима видљиви су на више места. Ресаву је пресецао „Via militaris” римски војни пут „Singidunum“ (Београд) - „Vizant” (касније Константинопољ, а данас Истанбул), тачније његов крак
„Via publica”. „Via publica” је спајао римски град
на Ресави „Idimum” (Медвеђа) са „Horeum margi” (Ћуприја), „Arsen” (Ражањ), „Naissus”
(Ниш), „Scupi” (Скопље), „Thessaloniki” (Солун)
ово је пут којим су се кретале римске легије
освајајући Хелм, касније назван Балкан. Идимум је припадао римској провинцији Горња Мезија и штитило га је пет кастела. Први кастел је
био код манастира Манасије, други на Златосу
испред села Дворишта, где пруга излази из
тунела тј. на другој страни Великог Пасторка
(549м), трећи изнад села Пањевца на Градцу,
четврти на Грнчару недалеко од Великог Поповића, а пети и једини равничарски код села Грабовац у Доњој Ресави. Кастели су прво имали
војни, а касније и привредни карактер. У Пањевцу су производили стакло, секли су и палили
многе шуме како би искувавали „цеђ“ који је уз
силицијум оксид, кога и сад има на том потезу,
основа за производњу стакла које је красило
римске хацијенде. Пањевац носи назив по гомили пањева, остацима стабала, које су они секли у сврху производње стакла. На Грачару су
производили грнчарију. Испирали су злато у
долини Ресаве и Суваје, Јеловом потоку, помоћу
овчије коже. Злато су испирали робови који су
се радом откупљивали. Да је Идимум био вели-
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ки град потврђују разни налази у Медвеђи: градско купатило (код гробља), остаци бање преко
Ресаве, која тече кроз једну од капија Римског
града...
Прва црква, у модерној Српској држави, на
просторима Ресаве подигнута је у X-XI веку на
простору бившег римског кастела на Златосу
код Дворишта, друга на темељима другог кастела на Градцу код Пањевца, а трећа је Бела црква између Деспотовца, Бељајке и Поповњака,
која и данас постоји и под заштитом је Републике Србије као споменик културе. У лукове прозора цркве у Дворишту, саграђене 1904. године,
уграђен је камен са старе цркве. Двориште носи
назив по летњим дворовима Деспота Стефана
Лазаревића (1377-1427) који су се ту налазили.
Из Деспотовог доба поред грандиозне Манасије, остатака рукописа ресавске преписивачке
школе, Миљковог манастира, Златенца и манастира Томић, миливске цркве, манастирске воденице, на Маћехи (467м) се налазе остаци како
сматрају археолози, базена за који се верује да
је напајао водом шанце око Манасије, који су били широки 11, а дубоки чак 56 метара. На Великом Пасторку (549м), са источне старане утврђене Манасије, био је град и манастирска коњушница. Готово на сваком брду и око сваког насељеног места у Ресави постоје остаци неког
утврђења, црквишта, манастиришта, купатила...
С' обзиром на разноврсност рељефа и велике разлике у надморским висинама и клима је
врло различита. Клима је умерено континентална са падавинама од 510-670 мм атмосферских падавина до 1.000 м нв, 800 мм од 9001.500 м нв. Средња количина падавина је 760
мм. Средња температура у котлинама је 10.811.8ºС, у јулу је 22-23.5ºС, а у јануару -3.5--0.8ºС.
Средња температура на планинским висинама
од 700 м нв је 9.3ºС, 800 м нв је 8.8ºС, 900 м нв је
8.3ºС, 1.000 м нв је 7.8ºС, преко 1.200 м нв је 6.8º
С. Негативне температуре на висини до 500 м
трају 1-3 месеца и прати их снег који траје око
45 дана са средњом висином од 30 см. Од 600900 м нв негативне температуре трају три месеца, а на преко 1.300 м нв и пуних пет месе-ци,
од новембра до априла. Најниже средње температуре у јануару спуштају се и до -5.5ºС, што
указује на високо планинску, делимично
алпску климу где се снег задржава од 110-130
дана годишње. Овај део Источне Србије

представља метеоролошку раскрсницу. На
Црном Врху (1.043м) је просечна температура
нижа него на Пештеру и поред тога што им је
надморска висина иста, а снега често има више
него на дупло вишем Копаонику (2.017м). Овде
стижу и Сибирско-карпатски снегови као и они
са Атлантика.
Предео Ресаве делимо на два сасвим различита подручја и то: Горњу Ресаву (виши планински део) од изворишта до завршетка клисуре
Манасије, код самог манастира Манасија (Ресава) и Доњу Ресаву (равничарско-котлинску)
низводно од Манасије све до ушћа у Велику
Мораву.
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становници су те вечери имали
своје место за шетњу, деца мањег
узраста своје игралиште, њихови
родитељи подсетник на старост
занимања које нас све и дан данас
храни, а омладина простор за
дружење. Они су имали прилику
да свој Музеј виде из једног
другачијег угла, у пријатној
атмосфери ноћи 16. маја.

Прва Ноћ музеја
у Сењском Руднику
Данијела Трајковска
„Дуга ноћ музеја“ био је првобитни назив
манифестације која је први пут одржана у Берлину сад већ давне 1997. године. Циљ манифестације која се одржава ноћу јесте анимирање
људи, а пре свега омладине да време за забаву
понекад може да се искористи далеко корисније и боље. „Дуга ноћ музеја“ (немачки Lange
Nacht der Museen ) је врло брзо постала популарна у многим државама. Овакве манифестације
су се великом брзином пришириле по Европи,
тако да су почеле да се масовно организују било
као национална, било као регионална и/или локална програмска дешавања, у различитим терминима.
У овогодишњој манифестацији Ноћ музеја учествовало је више
од 50 градова Србије, а међу њима
је био и Сењски Рудник. Ова манифестација међународног карактера се у нашој земљи одржава 12.
пут, а у нашем насељу по први пут.
Овој најмасовнијој културној манифестацији није одолело становништво Сењског Рудника, али ни
становништво околних места, тако да је Музеј угљарства те вечери
био место окупљања људи најразличитијег узраста. Најстарији
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Поред сталне поставке, посебно за ову прилику организована је тематска изложба под називом „Европа у Сењском Руднику“, која говори
о обнови Музејског комплекса као нечему што
се у најскорије време догодило не само Музеју
као институцији културе већ и целокупном насељу, нечему што ниједног становника овог малог али значајног места није оставило равнодушним. Пројекат обнове односи се на објекте
али и на људе и на неки начин је био точак замајац за многе промене које су се догодиле и које
ће тек да уследе. Промене за које верујемо да могу користити месту и његовим становницима.

Ноћ музеја у Сењском Руднику

занимљивости
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Ноћ музеја у Сењском Руднику

Изложба приказује фотографије које хронолошки прате развојни пут пројекта од момента када су стручњаци из Савета Европе дошли
у процену индустријског наслеђа Сењског Рудника, преко упознавања становника са циљевима пројекта, а касније и ангажовања тог
истог становништва у различитим активностима оживљавања места, до приказа како су
текли радови на реконструкцији објеката и
отварања истих за јавност. Поред фотографија,
изложба приказује и највреднију пројектну документацију која се налази у музејској архиви.
Посетиоци су овом приликом могли да погледају и пројекцију филма о Сењском Руднику, родном месту индустријализације Србије, аутора
Дејана Радуловића. Филм приказује живот и
осмочасовни рад рудара у јами, како он данас
изгледа, како тече производња угља и какав је
то свет дубоко испод нас. Поред филма о Сењском Руднику приказан је и филм о Јавном
предузећу за подземну експлоатацију угља, као

матичној установи девет
рудника који улазе у његов
састав, са кратком причом
о сваком од њих.
Манифестацијом Ноћ
музеја сви заједно, како организатори тако и многобројни посетиоци, на прави начин смо још једном
показали да бринемо о
нашем наслеђу и култури.
Ноћ музеја за људе који
чувају наслеђе Сењског Рудника наставља да траје,
симболично речено, тим
пре што Музеј Сењски Рудник наставља са активностима промоције и
свог музеја угљаратва и свог краја. Тако је недавно музеј Сењски Рудник имао своју поставку
у градској библиотеци у Крагујевцу, која је привукла пажњу свим људима који нису заборавили ни културу ни наслеђе. Многи су након обиласка поставке изразили жељу да посете Сењски Рудник, а опет то и јесте својеврстан циљ
промоције овог краја.
Затворени у сопствено двориште нисмо у
могућности да учинимо више за оно што имамо. Кад људе упознате, кад уложите труд и кажете да нешто вредно постоји у вашем крају,
кад људи то препознају, онда сваки следећи дан
може да донесе нешто ново и нешто боље. Сетимо се „Петријиног венца“ па промислимо колико је он афирмисао Сењски Рудник. У свету који
је такав какав јесте, човек мора да се покрене и
људима покаже да постоји. Тако све функционише, не другачије.

Изложба у Крагујевцу

Изложба у Крагујевцу
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- Признаћете да 60 година експлоатације
свакако није мали период. То значи да су рудници давали живот пре нас и да ће сигурно
значити живот и после нас. Свима који су
провели део живота у руднику припада кришка историје и сви су у тај мали делић унели
део себе...
Овим се речима вд генералног директора
ЈППЕУ Ресавица, Стеван Џелатовић, обратио
свима који су дошли да обележе 60 година рада
РМ Јасеновац.
Тренутно се у РМУ Јасеновац врши откопавање лежишта Централно поље, док се истражни радови спроводе у циљу обезбеђивања
континуитета експлоатације за дужи период.
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Манастир Манасија

60 година Рудника
мрког угља Јасеновац
Кад се на овом подручју почињало са
експлоатацијим угља, тамо далеко, у времену
Првог светског рата, радило се то свакако само
за потребе мештана. Људи тога времена сигурно нису слутили да започињу Историју нечег
много већег.
Иако су и Немци користили угаљ за време
Другог светског рата, први озбиљнији геолошки радови започели су 1953. године, а РМУ
Јасеновац је званично регистрован код Окружног суда у Пожаревцу 4. јуна 1955. године, у
почетку као самостална организација, па део
Рембас Ресавице, Застава
енергетике Крагујевац, све
до уласка у састав Електропривреде Србије 1989. године.
РМУ Јасеновац данас послује у оквиру ЈППЕУ Ресавица као један од девет рудника подземне експлоатације
угља. Ово кратко подсећање
је намењено новим генерацијама рудара, просто да би знали богату рударску историју
Јасеновца и његов значај.
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Рудник мрког угља Јасеновац спада у мале
руднике, али је по карактеру и улози у целокупној структури привреде општине Жагубица
најзначајнија организација на овој територији.
Ако на крају кажем да је до данас Јасеновац дао
више од два милиона и триста педесет хиљада
тона комерцијалног угља, онда све ово свакако
нешто значи.
Драги рудари, нека вам је срећан 60. рођендан експлоатације и сваки нови силазак у јаму.
СРЕЋНО!
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