РУДАРСКИ БАСЕН „КОЛУБАРА“ д.о.о.
ЛАЗАРЕВАЦ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Након дугогодишњих проблема окончано пресељење вреочког гробља откривањем спомен обележја

Поштовање историје и предака
„Колубара“ комплетно финансирала изградњу новог лазаревачког гробља, у договору са локалним
властима и грађанима, ради исељења вреочког гробља, у циљу проширења површинског копа Поље „Д”.

Лазаревац, 24.12.2013. – На гробљу „Лазаревац 2”, Црне Међе, данас су откривена спомен обележја,
помени измештању посмртних остатака са вреочког гробља, које је пресељено за потребе проширења
површинских копова Рударског басена „Колубара”.
Откривен је и освештан споменик подигнут у помен свим незнаним покојницима са гробља у Вреоцима
и званично је отворена Спомен капела. Из надлежног Архива града Београда, стручне службе РБ
„Колубара” узете су књиге рођених, венчаних и умрлих са територије села Вреоци у периоду од 1837. до
1904. године. Ови подаци били су изузетно важни при евидентирању посмтрних остатака за
пресељавање. Фототипије су враћене цркви, а на овај начин биће очувано сећање на идентитет села
Вреоци које ће бити расељено.
Директор РБ „Колубара” Милорад Грчић, у присуству својих сарадника, свештенства цркве из Вреоца,
представника ГО Лазаревац и МЗ Вреоци, уручио је старе црквено-матичне књиге (поменуте
фототипије), свештенику вреочке цркве посвећене Покрову Свете Богородице. Том приликом, Милорад
Грчић, рекао је да је поштовање историје и предака једини пут којим Срби могу да иду у будућност и
истакао да се данашњим симболичним уручивањем матичних књига, цркви враћају сведочанства за
наредне векове и генерације.
- Данас РБ „Колубара” још једном исказује поштовање и одаје почаст моштима предака који овде
почивају. „Колубара” као друштвено-одговорна компанија и највеће привредно друштво српске
електропривреде, са циљем производње угља, деценијама мења изглед овог краја. Основни задатак нам
је да остварујемо производне планове и одржавамо електроенергетску безбедност земље, али поред тога,
водимо рачуна и о сарадњи са локалном заједницом и грађанима – нагласио је Грчић.
Рударски басен „Колубара“ комплетно је финансирао изградњу новог лазаревачког гробља, у договору
са локалним властима и грађанима, ради исељења вреочког гробља, у циљу проширења површинског
копа Поље „Д”. Након много проблема које су обележиле почетак процеса пресељавања гробља у
Вреоцима и неодобравања мештана да се започне процес, у периоду од 2011. до 2013. године,
измештено је 4.500 гробних места. Она су премештена, у складу са жељама старалаца, у највећем броју
на ово гробље али и на друга гробља широм Србије.
У мају ове године, почело је ископавање угља на подручју некадашњег гробља. Процењено је да се на
овом подручју налази око 55 милиона тона лигнита, које су гарант сигурности и стабилности
производње угља. Неопходно је истаћи да производни резултати колубарских копова и испуњење
енергетског биланса српске електропривреде већ у овој и наредној години, не би могли бити остварени,
да није завршен процес пресељавања гробља.
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