Сточари са Старе планине: Крдо са 800 крава и 200 коња умире од жеђи, јер је од викенда пресушио
понедељак, 13 септембар 2021 11:44

Крдо са 800 крава и 200 коња које се налази на испаши на Сувој планини умире од жеђи
јер је од викенда без капи воде, након што је потпуно пресушио једини извор, сазнаје
агенција Бета од сточара из тог краја.

Јован Миљковић из села Мали Крчимир у општини Гаџин Хан рекао је да се на Сувој
планини дешава права природна катастрофа због које би „камен заплакао“ и истакао да
сточари апелују на све надлежне државне органе, али и људе добре воље да им хитно
помогну да обезбеде воду за већ исцрпљене животиње.

Јован Миљковић из села Мали Крчимир: Суша је велика и на извору протеклих месец
дана није било довољно воде па нам је у помоћ прискочила Војска Србије и општина.
Цистернама је одвожена вода до Ракоша, све до суботе. Тада је војсци истекао уговор
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на основу којег су извозили воду и повукли су своја возила

„Суша је велика и на извору протеклих месец дана није било довољно воде па нам је у
помоћ прискочила Војска Србије и општина. Цистернама је одвожена вода до Ракоша,
све до суботе. Тада је војсци истекао уговор на основу којег су извозили воду и повукли
су своја возила“, објаснио је Миљковић.

Према његовим речима, општина Гаџин Хан је протеклог месеца из свог буџета плаћала
гориво за војне цистерне, а мештани су од својих пара плаћали цистерне приватних
фирми да и оне помогну, али сада ни једни ни други немају више пара.

„Ми сточари смо сваки излазак цистерне са водом на планину плаћали 12.000 динара и
до сада смо утрошили 3.000 евра. Већина сточара више нема пара за плаћање цистерни,
а то су и мале количине које сами можемо да обезбедимо. Једна цистерна приватника
извезе шест тона, а животињама је горе дневно потребно 50 тона воде“, нагласио је
Миљковић.

Казао је да сточари из Малог Крчимира који имају краве на испаши на Сувој планини, а
таквих је 29, не могу да их врате кући јер и у селу нема воде већ 20 дана.

Немамо воду ни за пиће, ни за животиње. Сеоски водовод људи из Дирекције за
изградњу у Гаџином Хану, затварају да би се вода прикупила и могла да потече сваки
четврти, пети дан. Тада наточимо воду за пиће и толико

„Немамо воду ни за пиће, ни за животиње. Сеоски водовод људи из Дирекције за
изградњу у Гаџином Хану, затварају да би се вода прикупила и могла да потече сваки
четврти, пети дан. Тада наточимо воду за пиће и толико“, изјавио је Миљковић.

Миљковић је рекао да се и претходних јесени јављао мањак воде на Сувој планини, али
да овакву сушу и природну катастрофу не памте ни најстарији мештани.
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Он је казао да сточари из Малог Крчимира, али и белопаланачких села Мокра, Бежиште
и Космовац, који такође имају краве и коње на испаши на Сувој планини, моле за што
хитнију помоћ како животиње не би угинуле.

Извор Ракош на Сувој планини око којег се од суботе узалудно окупља крдо крава и
коња удаљен је од Ниша свега седамдесетак километара и до њега се стиже
макадамским путем.

(Бета)

Видети још: Врњачка Бања пресушила: Затворена су два најпознатија извора
лековите минералне воде због аква парка „Врњачке Терме“
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