Да ли је Јошаничка Бања запостављена због Копаоника?

Копаоник - Препрека и шанса
Јошаничке Бање

Енергетска самоуслуга

Богатство које се не користи

Копаоничка туристичка регија смештена у југозападном
делу Србије између река Јошанице на северу, Ибра и Ситнице
на западу, Лаба на југу – југоистоку и деловима Расине и
Топлице на истоку, са доминантним масивом Копаоника
површине 2758 квадратних километара, је најзначајнија
спортско туристичка дестинација у Србији. Окосницу чини
сама планина Копаоник чијем развоју у правцу значајног
туристичко - спортског центра је, од шезедесетих година
прошлог века, поклањана велика пажња државе. Посебно у
периоду осамдесетих година када је од 1980. до 1986. године
забележено чак 36000 што јачих што слабијих земљотреса.
Тако су, маја 1988. године, на заједничкој седници Одбора
за Копаоник Српске академије наука и уметности, тадашње
Владе и представника општина на чијој територији се налази
масив Копаоника, разматрана комплексна питања развоја
Копаоника уз истовремену заштиту природе. Трагајући
за мером ствари између економског развоја и заштите
животне средине на том скупу је, као приоритетни циљ
истакнута потреба равнотеже у развоју високих делова
планине и поткопаоничких делова. Као приоритети у
улагању дефинисани су: заштита природе, науке и културних
вредности, туризам, изградња магистралних путева,
сточарство, производња здраве хране, изградња мини хидро
електрана, коришћење соларне енергије и биомасе... Нажалост
деведесете године, у много чему развојно неповратно
изгубљене за Србију, оставиле су последице и на реализацију
овако дефинисан их циљева када је у питању развој ове
туристичке регије. Због ефикасније валоризације потенцијала
примат је дат развоју услова за зимске спортове па је то, рекло
би се, урађено једнострано на уштрб свих других природних
ресурса међу које, свакако, спадају и термоминералне воде
поткопаоничких бања: Јошаничке, Луковске и Куршумлијске.
Истине ради, ови ресурси се, делимично, користе у сврхе
здравственог туризма, али недовољно, посебно у Јошаничкој
Бањи. Тим једностраним фаворизовањем Копаоника, као
центра зимских спортова, занемарују се други природни
ресурси који јесу изузетна основа за развој и разних видова

туризма и других, комплиментарних, привредних делатности.
Уз неадекватно решене комунално - инфраструктурне
проблеме Копаоника, посебно у третману отпада и отпадних
вода које се стварају боравком туриста на вишим деловима
планине, озбиљно се, на дуже стазе, угрожавају природни и
економски потенцијали регије. У комбинацији са константном
економском кризом која, мање – више, у Србији, траје безмало
три деценије и са учињеним системским променама креира
се друштвени амбијент који, зарад „његовог величанства
профита“, фаворизује парцијалне и партикуларне интересе
неспособне и незаинтересоване да препознају значај
стратешког планирања и поступања са природним добрима.
Додамо ли томе крхке институције државе, притиснуте
невиђеном партократијом која, најчешће, следбенички прати
парцијалне и партикуларне интересе бизниса ето, додатних
разлога за бригу када је реч о односу према природним
добрима. Нажалост, потребни корективи који би требало
да стижу из сфера науке, институција цивилног друштва и
медија се не чују, јер је њихова економска зависност од сфера
бизниса и политике, пре свега, неупитна. У тој, барем за сада,
изгубљеној бици високих делова планине и поткопаоничких
делова изгубила су се „врата Копаоника“ како, не ретко, зову
Јошаничку Бању. То се првенствено одразило на демографска
кретања, па је тако, миграцијама, почетим још крајем
шездестеих, а настављеним до данашњих дана драстично
смањен број становника. Ево неких податак по резултатима
пописа 1948. године (1.175 становника), 1953. (1.342), 1961.
(1.332), 1971. (1.391), 1981. (1.363), 1991. (1.296), као и 2002.
године (1.154 становника), уочљив је пад броја становника
Јошаничке Бање.
По последњем попису у насељу живи 576 мушкараца
и 578 жена. Просечна старост становништва у Јошаничкој
Бањи износи 41 годину, а у насељу живи 929 пунолетних
становника. Ове године ће се, кажу, у први разред основне
школе „Јошаничка Бања“ уписати 7 - 8 првака у једном од три
издвојена одељења, у Црној Глави, наставе нема већ шеста
година.
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