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 Идући путем имунизације, председник Србије Александар Вучић обрео се и у Рудној
Глави, месту надомак Мајданпека. Ничим изазавно, ово село је данас постало центар
свих збивања у Србији, јер је своју вакцинацију у њему, након неколико одлагања,
најавио први човек државе.

  

И без доласка председника Вучића, мештани Рудне Главе су имали чиме да се похвале,
јер се у њиховој месној заједници налази најстарији рудник бакра на Балкану (из доба
раног неолита), по којем је ово место и добило име. Наводи се да овај рудник
представља најстарији пример технологије бакра, те да је откривен пет векова пре нове
ере.

  

Поред рудних богатстава, село надомак Мајданпека може да се похвали и
просветитељским делом својих предака, имајући у виду да је једна од најстаријих
основних школа у Србији настала овде још давне 1867. године.
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Рудноглавци посебну пажњу посвећују својој историји и традицији, стога је основано и
удружење “Вредне Влајне”, преко којег презентују културне знаменитости свог краја,
али и специјалитете по којима су познати у целој источној Србији.

  

Важан сегмент друштвеног живота у Рудној Глави и околини чине и “Сеоска спортска
олимпијада”, која представљаја најстарију и најмасовнију манифестацију на територији
општине Мајданпек. У неколико наврата догађај који окупља око 15 сеоских месних
заједница и три до четри засеока се успешно одржаовао управо у овом селу, на шта су
мештани посебно поносни.

  

А од данас, житељи Рудне Главе моћи ће да се похвале и да је баш код њих, после
неколико одлагања, председник државе примио прву дозу вакцине против
коронавируса.

  

“Сутра ћу да примим Синофармову вакцину и верујем да ће велики број људи после тога
прихватити вакцинацију у Србији”, најавио је претходног дана Вучић свој долазак у
Рудну Главу.
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У образложењу зашто је изабрао баш ово место, шеф српске државе је истакао да не
постоји никаква “завера” у томе што је раније најавио да ће се вакцинисати у Жагубици
или Мерошини, те да је изабрао Рудну Главу у коју, како је рекао, нико не иде, за
разлику од њега који ће ту бити већ трећи пут, напомињући да га у овом селу чекају
добри људи и домаћини.

  

Вест о доласку шефа државе, мештане овог села није изненадила.

  

Како су навели, он је већ посећивао ову месну заједницу, јер је, понављају они његову
реченицу, схватио да су Рудноглавци добри домаћини.

  

 “И треба да дође. Хвала му што је дошао. Рудна Глава има све изграђено и има шта
председник да види”, рекао нам је чика Пера.

  

Бака Марија нам каже да памти сличне дочеке кад је била дете и да се нарочито радује
Вучићевом доласку:
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  “Овако је било и кад је Тито долазио. Само је тада било више деце. Хвала Вучићу штодолази, само га молим да поведе рачуна о нашој деци и да нам отвори неку фабрикуовде. Ја сам се са њим раније дописивала на Инстаграму и пожелела сам мудобродошлицу код нас”, казала нам је она.  Поред Рудноглаваца, у ово село су похрлили људи из околних место, попут МилошаЖуржевића из села Плавна код Неготина.  Он нам је рекао да је дошао како би од Вучића тражио помоћ.  “Мене је 2004. године прегазио ваљак и од тад сам неспособан за рад. Кућа ми је стараи трошна, а нико ми не помаже. Обраћао сам се људима из општине Неготин, али онинису хтели да ме саслушају. Дошао сам да се нађем са Вучићем и да му испричам о својојмуци. Ваљда ће ми он помоћи”, казао нам је он.
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  Највећи број мештана Рудне Главе са којима смо разговарали нам је рекао да се до саданису вакцинисали, односно да су чекали баш да дође Вучић како би заједно са њимпримили вакцину.  У ишчекивању Вучића, житељи овог села привели су крају све радове на уређивањусеоских улица дуж којих су постављене заставе Србије. Центар села доведен је “подконац” и све је било спремно за долазак човека од којег овдашње становништво неочекује само вакцине, већ и конкретну помоћ како би највеће село у општини Мајданпекпочело да се развија.  (Нова.рс)  
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