Добродошли у Бојник!
У самом срцу јужне Србије, смештена у подножју планине Радан поред Брестовачког језера налази се општина
Бојник која се одликује бројним природним вредностима и разноврсним културно-историјским наслеђем. Далеко од
главних урбаних центара, остала је сачувана од загађења и превеликог утицаја савременог начина живота, а
захваљујући данас развијеној свести о значају очувања животне средине, ми имамо посебан задатак да радимо на
очувању наслеђа и осавремењавању наше понуде. Суштина јесте у очувању вредности које су данас у свету све
више реткост, а које се код нас препознају у очуваној и нетакнутој природи, али и сачуваној природној чистоти,
искрености и непосредности људи у планинским местима и сеоским домаћинствима, који су остали верни својим
коренима и свој живот уградили у огњишта која захваљујући њима нису загасла.
Посебну драж једне мале средине чини једноставност и непосредност људи, што вам пружа додатну могућност да
ближе осетите свакодневни живот на селу и упознате аутентичност њиховог начина живота. Домаћини који су
увек гостопримљиви и спремни да поделе свакодневне активности везане за њихово домаћинство: спремање
зимнице, ракије, печење хлеба и сл. заслужни су за пријатну и топлу атмосферу у њиховим домовима. Бајковита
слика планинских пејзажа са бројним потоцима, изворима, водопадима, видиковцима, старим воденицама, топли
m сеоскиm кућицаma и највећим светињама које су очуване, на посебан начин употпуњују доживљај и дају печат
боравку на планини или селу у подножју или у срцу планине Радан.
Здрава средина, очувани природни еко системи и органска храна природног порекла наше су највеће богатство, а сачувана традиција,
разноликост етнографских и културних вредности као и богата историја нису само део прошлости већ су врата у будућност и прозор у свет.
Нашу туристичку понуду базирамо управо на овим вредностима које представљају спој природе и традиције, а свака новина и планови у
будућности имају за циљ једино неговање и истицање ових вредности што представља њихову надоградњу у духовном смислу. Наравно да
наши планови подразумевају и уређења туристичких простора у циљу обогаћивања туристичке понуде и прилагођавања потребама
савременог туристе у погледу удобности боравка и смештаја на нашој општини. Ипак, неговање традиције и очување животне средине
прироритетан су задатак наших активности и импрератив у свим нашим будућим плановима.
Путем овог каталога покушали смо да вам приближимо део наше богате и разноврсне понуде, у нади да ћете пожелети да се сами уверите и
осетите јединственост овог подручја, али и упознате менталитет овдашњих људи у свој својој једноставности и спонтаности. Ако вам је
доста буке, гужве,напетости и других тековина савременог начина живота, боравак у природи пружиће вам пријатне тренутке, уселити мир
и спокој у вашу душу и вратити вас вашим коренима. Чист ваздух, шетње и друге активности које имамо у понуди, као и уживање у органској
храни су јединствена прилика за релаксацију и опоравак организма. Обиласци и посете локалитета, цркава, старих воденица обезбедиће вам
нова сазнања, вратити вас у нека стара времена и испунити посебним задовољством. Ми смо спремни да ово богатство природе и радост
живљења поделимо са вама. И не заборавите, упознајући природу, упознајете сами себе. Другим речима, приближити се природи, значи
приближити се себи.
в.д. директор
Марија Шошкић Радивојевић
Туристичка организација општине Бојник

Општина Бојник је смештена у северозападном делу Лесковачке котлине,
у сливу Пусте Реке и подножја Радан планине.
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Центар Бојника
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Ноћ у Бојнику
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У вечерњим часовима посебно осветљена фонтана у центру Бојника, једна од његових значајних симбола,
делије знатно импресивније. Неки ће управо крај ње пронаћи место за најлепше романтичне тренутке.

5

Богато историјско наслеђе представљају бројни споменици од античких,рановизантијских и средњовековних споменика до
споменика ослободилачких ратова Србије. Најзначајнији представник је споменик жртвама из II светског рата на Спомен гробљу у
Бојнику, подигнутом на месту дешавања трагичног догађаја 17 фебруара 1942. године када је стрељано преко 500 житеља Бојника
и околине. Mеђу њима су већином невине жртве биле жене, деца и стари људи.

По архитектонској вредности и лепоти се посебно
истиче црква "Светог Николе" у самом Бојнику, која
је започета у скорије време и тренутно је у
завршњој фази изградње.
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Након ослобођења од Турака подигнуте
су цркве у Ображди, Горњем Бријању и
Придворици. Црква Св. Тројице у Ображди
подигнута 1885 године
је једна од
највреднијих
сачуваних
сакралних
грађевина. Ова једнобродна грађевина је
карактеристичног архитектонског стила
градње цркава XIX века, са шестоуганом
масивном кулом са звоником.

Црква “Св. Тројице” у Ображди

Црква “Св. Арх. Гаврила” у Придворици
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Јесен у Бојнику

ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ
Планина Радан - еколошки здрава и очувана средина
Идеални климатски услови
Оаза зеленила и кисеоника
Богатство биљног и животињског света
Храна органског порекла
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Стазом Здравља
Од Спомен дома на Радану пружају се прелепи планински предели под густом шумом оивиченом Горњим и Доњим Ивањским
ливадама. Ово подручје је заштићено, и од изузетног еколошког значаја. Богатство зеленила и кисеоника представља праву оазу
мира и тишине. У оквиру ове зоне предвиђене су стазе за рекреативну шетњу у природи и бициклистичке стазе.
Читаво подручје које се пружа од Спомен дома до
Добре Воде заклоњено је високим гребенима попут
једног великог лука, који штити овај простор од
хладних ветрова са севера и запада. Захваљујући
положају
према
истоку
осећа
се
утицај
субмедитерана са релативно високом летњом
температуром. Висока температура делује на биљну
вегетацију попут грејача и планинској клими даје
обележје "благе климе" веома повољне за опоравак
и ревитализацију напрегнутог човековог организма,
својствено данашњем темпу живота. Разноврсне
ретке и ендемичне биљке на малом простору стварају
велике количине кисеоника, "чист ваздух". Повољни
климатско - здравствени услови делују окрепљујуће
на човеков организам као у амбијенту потенцијалног
климатског лечилишта тако да се за планину Радан са
разлогом каже да је тзв. ваздушна бања.

Пројекат изградње пешачких и бициклистичких стаза подразумева брендирање производа органске хране. Органска храна се
производи на еколошки чистом и здравом земљишту, у чистом и здравом окружењу без употребе хемијских средстава. Само тако
произведена храна може се назвати здравом храном и пружити нам оно што је нашем организму потребно за нормално и здраво
функционисање
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Дочек амбасадора Аустрије испред Спомен Дома на Радану
Стазом здравља

Шетњом кроз планинске пределе упознајемо
лепоту планинских пејзажа и нетакнуту
природу онакву каквом је сам Бог створио. У
таквој мирној и скоро нечујној атмосфери
цвркут птица и понеки шум из дивљине
чаробна су музика која прати непрекидну игру
светлости и зеленила.
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Дарови природе

Боравак на планини, на свежем ваздуху,
еколошки здрава, а јака домаћа храна делују
окрепљујуће на човеков организам. Храна
коју
уносимо је уједно извор здравља и енергије. Леп укус и
добар осећај који нам она пружа није само тренутан, већ
нам даје дуготрајно расположење и спремност нашег
организма за различите врсте активности који нас прате
током дана. Разноврсно шумско воће: купине,
боровнице, малине и дивље јагоде својим укусом и
бојама храна су за дух и тело.

Разноврсно лековито биље представља део богате раданске
апотеке: хајдучка трава, дрен, мајчина душица, одољен, слез, глог,
кантарион, нана, кичица, каћун, подбел, јагорчевина, руса, зова, липа.
Лековите биљке применљиве у народној медицини су: ивањско
цвеће, јасенак, боквица, љубичица, здравац и друге. Поред шумских
плодова, допунски извори здраве хране су око двадесетак разних
врста самониклих печурака, од којих су најпознатије: вргањ,
лисичарке и рудњаче.

Ивањско цвеће
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Тајанствена и питома планина Радан налази се у јужној Србији позната по нетакнутим природним вредностима, еколошки
очуваној средини, чистом ваздуху, биљном и животињском свету, изворима чисте планинске воде, органској храни. Висока и
пркосна, бреговита и шумовита привлачи пажњу својим дугим планинским венцеm од истока према западу, а нарочито
Петровом Гором која у том венцу доминира и представља њен симбол. Врхови са којих се пружају предивни видиковци на
Брестовачко језеро и планинске обронке до Копаоника представљају прави изазов за планинаре. Највиши врх је Шопот
(1408m), затим Соколов Вис(1376) и Велики Петровац са црквом посвећеном Св. Петру (1149m). Са видиковца Камен пружа се
предивна панорама на Гајтанска врата, Соколов вис, као и планинске врхове и обронке обронке све до Копаоника.
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ПЛАНИНСКИ И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ
Маратонска кружења по Радан планини
Планинарење
Бициклизам
Јахање - ергела коња у Вујанову
Рекреативне шетње у природи
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www.freebiking.org

Бициклистичке авантуре на Радан Планини

Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа у сарадњи са Аустријском
агенцијом за развој је изградио на територији општина Бојник, Лебане,
Медвеђа, Куршумлија и Прокупље пешачке и бициклистичке стазе које
пролазе кроз атрактивне пределе и места.

www.freebiking.org

www.freebiking.org

Неке од њих су: Велика МТВ тура, Стаза панорама, Традиција и стари
занати, Траговима Византије, Цркве и села, Стаза Раданских вода и Стаза
легенди. Успутно се наилази на многа знаменита и интересантна места на
планини Радан, као што су: црква Св. Петра на Великом Петровцу, Дели воде,
Борински скок, Брестовачко језеро, Марино кале, Црква Св. Тројице у
Ображди, воденице у селима Боринце и Ивање, потоци и речице, извори
хладне планинске воде и друге знаменитости у оближњим местима
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Велика Бициклистичка Трка
Први "Mountainbike-cross-country" маратон (МТВ) на Raдан планини одржан
је 2. октобра 2011 године у коме је учествовало 70 бициклиста из Србије у
дисциплинама: средњи маратон (58км) и мали маратон (30км).
Од тада је МТВ трка постала део наше традиције и значајан догађај који
оккупљавелики број такмичара широм Србије и иностранства.

"Волела бих да овај дан траје вечно. И трајаће, носим га са собом. Знам да ће енергија
коју ћу понети одавде бити заразна и пренеће се на многе људе око мене. Већ
разммишљам о договорима наредних бициклистичких и пешачких тура, до Ђавоље
Вароши или Царичиног града, Пролом бање, Соколовог виса или Гајтанских врата. На
ком видиковцу наредног пута уживати у прелепој панорами?На којој ливади удахнути
опојне мирисе планинског биља?У ком хладу смишљати планове за нека нова сутра?"
Ружица Шмелцеровић - вишеструка првакиња Србије у МТВ и организатор првог МТВ
маратона на Радану
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Јахање - Вујаново

Недалеко од села Ивање,
макадамским путем се стиже до
до села Вујаново, смештеног у
предивном окружењу Вујановачке
шуме које је, захваљујући
изолованости од саобраћаја и ван
домашаја идустријских загађења
успело да сачува природан изглед,
изворну лепоту и свежину мирног
планинског засеока

У једном таквом рајском окружењу налази се ергела коња "Језеро"
која посетиоцима пружа могућност јахања, обилазак
оближњих атрактивности и часове јахања.
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Ергела коња “Језеро”
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Животињски свет
Природни потенцијали Радан планине и Брестовачког језера, богатство биљног и животињског света, лепоте пејзажа и
природне вредности којима се подручје одликује представљају кључне предности за развој излетничког, боравишног,
спортско- рекреативног, и ловно риболовног туризма.

Животињски свет на планини Радан је такође богат и разнолик почев од бројних врста птица до крупне дивљачи. У
равничарском делу има доста препелица, јаребица, док високо горе у планини крстаре соколови, јастребови и орлови. Фазана
такође има на ширем подпланинском простору у релативно великом броју, што је значајна могућност за организовање лова на
дивљач. Од крупних дивљачи има доста вукова, дивљих свиња, срна, лисица, дивљих мачки па и медведа. Брестовачко језеро је
изузетно богато рибом, па су посебно распрострањени: шаран,штука, лињак, деверика, бодорка, караш, бабушка, амур, тостолобик
бели и сиви, сом, клен, белица и мрена.
Лов на крупну дивљач и пецање језерске рибе посебан су изазов за све страствене ловце и риболовце, а они који нису
толико вешти пронаћи ће задовољство у дружењу, шаљивим причама и ловачким авантурама, као и припремању јела од дивљачи
и рибљих специјалитета.
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СЕОСКИ ЕКО-ЕТНО ТУРИЗАМ
Траговима Византије од врхова Радана до Царичиног града
водопад
воденица
природни извори
очувана природа
аквадукт
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Мистичност и тајновитост планине Радан
Још увек недовољно неистражена и недокучива природа планине Радан дубоко под својим гребенима и непрегледним
пространствима под густом шумом скрива тајне вековима сачуване ван домашаја научних сазнања и истраживања. Услед
различитих климатских услова остаци византијске цивилизације временом су све више тонуле испод Радана, у заборав, да би
вековима закопана истина о једној од најчувенијих цивилизација из доба Византије на овим просторима полако изашла на
површину и бивала разоткривена. Многе су неуобичајене појаве, магловите и мистичне о којима се причало на Радан планини
можда призвук прошлости и дуго скриван дух античке цивилизације који се осећа у ваздуху и целом простору даје неку узвишеност,
попут оне које осетимо само у нашим највећим светињама.
Од врхова до Царичиног града трагови Византије су откривени под Раданом
Аквадукт - Најновија археолошка истраживања Царичиног града указују на то да су границе Царичиног Града захватале
далеко већи простор од онога за који знамо и да је сасвим сигурно да је кроз Боринце пролазио водовод, као и пут који је био
повезан са Царичиним градом. Иначе близина Царичиног града и несумњива историјска и географска повезаност две локације
указују на још већи значај у туризму које заслужује ово место. То потврђује пешачко-бициклистичка стаза, која је настала као
резултат пројекта који су покренули Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа и аустријска агенција за развој АДА, под
називом Трагови Византије која пролази кроз Боринце и Ображду и води до Царичиног града. Ово је интересантна основа за развој
кружних тура под истим називом којим се повезују историјске вредности са природним потенцијалима којима се планина Радан
одликује и самим тим се проширују могућности за развој туризма.
На коренима старих цивилизација
Цар Јустинијан Прима је подигао почетком шестог века један од најзначајнијих византијских градова Царичин град који је
налази на удаљености свега 10 км од Бојника. Цар Јустинијан је лично одабрао ову локацију иако је удаљена од важних
саобраћајних путева због близине његовог родног места Tauresium. Утврђење је саграђено на романтичном месту и посвећено је
једној жени по којој носи назив. То је уједно доказ неизмерне љубави коју је цар Јустинијан осећао према својој супрузи царици
Теодори.
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Траговима Византије - Канал куда је пролазио римски аквадукт

Село Боринце је типично планинско село смештено на високим падинама Петрове Горе. Кроз село протиче Боринска река са
изворишта Шопот испод самог Радана. У центру села налази се спомен чесма чија је вода доведена са извора Лековита вода.
На основу забележених историјских података, почев од средњег века и током каснијег периода када се становништво
постепено досељавало у ове крајеве формирало се насеље са око 400 становника који су живели у укупно 72 домаћинства.
Бавили су се претежно пољопривредом, развијено је било сточарство и воћарство (шљива, крушка, јабука, вишња). Сеоска
домаћинства нису била празна, школско двориште је било испуњено децом а лепа сеоска црква је празницима посећивана и
пуна људи.
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Црква Огњена Марија у Боринцу
На овом простору су пронађени остаци некадашњег
водовода од камена и опеке дужине 17 км. Данас је на овом
месту од видљивих трагова остао канал који указује на место
где је аквадукт пролазио. Нађене цигле и камен мештани су
употребили за обнову цркве Огњена Марија.
У склопу села Боринце налази се црква, стара воденица,
Боринска река и водопад Борински скок. Жубор реке
оживљава цео комплекс и призива дух старих времена и
указује на значај старих заната. . Простор око цркве
представља потпуно природни амбијент који је задржао
аутентичан изглед.

Природни потенцијали за развој туризма у селу Боринце - Водопад Борински скок
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Унапређење и развој сеоског туризма општине Бојник усмерен је на развој аутентичне понуде, кроз укључивање
природних потенцијала, традиционалних вредности, занатских вештина, културно-историјског наслеђа.

Село Добра Вода
Природни потенцијали за развој сеоског туризма
У подножју Радан планине налазе се бројна села Добра Вода, Магаш, Брестовац, Ивање,
Мајковац, Ображда, Оране, Мијајлица која представљају најлепше крајеве југоисточне Србије.
Лепота природе и пејзажа са бројним потоцима, рекама, водопадима, изворима и старим
воденицама представљају огроман потенцијал за развој сеоског туризма.

24

Село Ивање
Село Ивање је мало планинско село, али по много чему познато и јединствено, почев од своје историје о чему сведоче бројни
историјски записи и извори из средњег века. Смештено је под самом планином Радан, са пашњацима и бујном шумом која се
протеже све до Великог Крша. Некада је на простору овдашњег села подигнут средњовековни манастир св.Јован, који
захваљујући бурној и трагичној историји нажалост није сачуван, као и већина српских светиња. И данас се на месту на ком је
подигнут од видљивих остатака налазе рушевине које сведоче о постојању ове светиње. Ипак, сачувана је слава код мештана, па
се сваке године приређује свечаност и традиционално обележава летњи Св.Јован - 7 јули, па село са тим поводом носи име
Ивање (Јовање).

Пашњаци и пропланци на Радан планини у потпуно очуваном еколошком
окружењу природан су извор хране домаћим стадима. Захваљујући
квалитетном млеку од којег се добијају, сир и кајмак са раданског подручја су
изузетно хранљиви производи
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Стара воденица у селу Ивање која је сачувала аутентичан изглед подсећа на стара времена и указује на значај старих заната.
Први облици индустрије биле су многобројне поточаре и неколико "ваљавица" које су биле подигнуте на појединим рекама и
потоцима. У селу Ивању на Ивањској реци некад је млело чак 50 воденица које су максимално користиле снагу ове мале речице.
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ДОМАЋИНСТВА НА СЕЛУ!!!
Посебне вредности подраданског подручја јесу очувани природни ресурси и
разноврсност културно-историјског наслеђа што заједно представља спој природе
и традиције. Део традиције овог подручје свакако јесте гостопримство локалног
становништва које је задужено за пријатну атмосферу и удобност боравка на
сеоским домаћинствима.. Главни печат и аутентичност сеоског боравка
представљају свакодневне активности на сеоским домаћинствима, посебно када
је у питању припремање зимнице, ракије, печење хлеба, берба воћа...
Берба воћа - У овом крају се одувек гајило сортно и разноврсно воће, нарочито
разне врсте крушака. Чак се сматра да су нека места и локалитети из давне
прошлости вуку у свом називу корен речи арбанашких назива за крушку - дарда.
Данас се у атарима потпланинских села могу наћи очувана стабла крушака старих
преко стотину година. Нешто касније је почела да се гаји шљива која се махом
прерађивала у одличну шљивову ракију. Тако да већ деценијама доминира гајење
крушака, јабука, шљива, вишања и другог воћа. Берба воћа и сакупљање шљива
представљају активности у којој учествују целе породице, а каткад се њима радо
придружују комшије и гости који се у време бербе затекну на имању домаћина.
Домаћи производи - Све до 60-тих година 20. века вредност домаћинства мерила
се према броју и квалитету стоке која је чувана. Имати добре. снажне волове и
коње био је сан сваке амбициозне породице и у томе су се оне веома често
такмичиле и утркавале. Највеће богатство једног сеоског домаћинства одувек се
састојало у крупној и ситној стоци, и њиховим домаћим производима млеку, сиру,
маслу, као и меду и воску.
Печење хлеба - Постоје разне врсте прављења хлеба, али се ниједан не може
поредити са хлебом из црепуље који је још увек најтраженији. Старо огњиште са
оџаком и веригама на које је окачен котао за загревање воде, справљења кајмака,
кување млека и друге потребе. Простор око огњишта је ограђен каменом, а поред
огњишта се пече хлеб. Прво се загреје црепуља а преко тако загрејане посуде се
ставља загрејан вршњик који се најчешће прекрива врућим пепелом и жаром.
Тако се добија танак шупљикав хлеб са меканом кором и изванредним укусом.
Ту се спрема ђувеч, банице, попарице, зељаници, флије све са једноставношћу и
лакоћом, али и са посебним укусом и лепотом.
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Поглед на Брестовачко језеро

фото: Благоје Јовановић
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ПРИРОДНИ ФЕНОМЕНИ, АТРАКЦИЈЕ И ВИДИКОВЦИ
Стазом раданских вода
Деливоде
Добра Вода
Брестовачко језеро
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Од Спомен дома до Добре воде забележено је 18 типова биљних заједница (17 шумских и 1 ливадска) које граде једну нову серију
полидоминантних реликтних заједница, што чини рефигијум интересантним и за туризам. То је у ствари природни арборетум
("ботанички врт") који треба искористити као једно од природних реткости, што туризму даје још једну шансу. У рефигијуму се
уочавају некадашње терасе лесковачког језера које подсећају на велики анфитеатар, са првом терасом на Доњим Ивањским
ливадама (око 700 м.н.в) и последњом терасом на Горњим Ивањским ливадама (непосредно изнад Спомен дома око 850-900 м.н.

Стазом Раданских вода Божансктвен дар природе - цветни врт у самом срцу Радана.
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У близини се налазе Деливоде, место на коме се
поток дели на Ивањску и Магашку реку. Деливоде су
класичан пример бифуркације - ретке природне појаве
да се вода једног потока дели на два дела по којој је
место и добило назив. Једна неуобичајена појава која је
привукла велику пажњу посетиоца везује се такође за
ово место - село Ивање где посматрач стиче утисак да се
вода Ивањског потока креће узбрдо, а такође и возила на
путу који води поред самог потока на овом месту крећу
се сама узбрдо. Ова појава у науци позната је као
гравитациона аномалија.
Стазом Раданских вода - Деливоде

Стазом Раданских вода
"Извори Радана су његов украс и као да се
међусобно надигравају у својој лепоти.
Њихове воде су питке, здраве и лековите"
др. Миломир Љубић - родом из Ивања
велики стручњак, љубитељ свог родног краја
и одличан познавалац Радан планине
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Добра Вода је планинско насеље изразито разбијеног типа са једним или неколико кућа по појединим бреговима или
падинама под самом Радан планином. Изнад њега се диже шумовити Велики и Мали Крш са пашњацима окружених
столетним храстовима и буквама. Добра Вода нема реку али има доста извора са хладном и питком водом. Отуда и његово
име дато после српско-турског рата 1878 г. када је и насељено црногорским и херцеговачким породицама, а нешто касније и
црнотравцима.
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Брестовачко језеро
Брестовачко језеро у еколошком смислу представља вештачки и водени екосистем, односно водену акумулацију која је настала
изградњом бране на Пустој реци узводно од села Горњи Брестовац, на удаљености 12 км од Бојника. Укупна дужина језера је 2800
м, налази се на надморској висини 312 м у самом подножју Радан планин . Смештено је у прелепом аграрно природном пејзажу,
окружено ниском девастираном шумом и ливадама. Обалска линија представљена је са неколико полуострва, једним ртом и два
залива
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Естетски изглед језере и лепота приобалног простора условили су изузетну туристичку привлачност језера, тако да је постало
познато излетиште. Најпосећеније је у летњим месецима због могућности купања и сунчања, као и бројних могућности за спорт и
рекреацију. Природни амбијент око језера, мирно и тихо окружење, привлачи пажњу уметничких и стваралачких душа које у
оквиру сликарских колонија инспирацију налазе у предивним пејзажима и пределима окупаним сунцем.

35

Бисер Радана - Брестовачко језеро
Окружено питомом и живописном планином Радан остаје

Стазом Раданских вода заувек
пригрљено уз њене чудесне врхове
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Мото крос - Горњи Брестовац

На узвишици изнад села Горњи Брестовац је изграђена стаза на којој се
средином пролећа, традиционално сваке године одржава Балканско
првенство у Мото-крос тркама у организацији мото крос клуба "Горњи
Брестовац".
Учесницу су такмичари из различитих Балканских и сточно-европских
земаља.
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Легендаарни дувачки оркесатар Фејата Сејдића - преносио музику и мелос свог
родног краја широм света уздајући се у своју трубу, непогрешив осећај за ритам
и огромну љубав према музици која је до данас остала запамћена

ТРАДИЦИЈА И БОГАТСТВО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА
Топлина са југа
трубачи и музика
јужњачки темперамент и разиграност
традиционална кухиња
домаћа радиност - шареноликост етно мотива
очувани стари занати
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Музички бренд Бојника су свакако дувачки оркестри који су добитници престижних
награда на Драгачевском Сабору трубача у Гучи. Легендарни дувачки оркестар Фејата
Сејдића постао је славан широм света преносећи музику и мелос свог родног краја. До
данас је остала запамћена његова музика уз непогрешив осећај за ритам. Управо тај
осећај за ритам који је Фејат пронео широм света долази са југа, тамо где музика нису
ноте већ ритам који прати душу и срце......
Фејатови наследници и ученици наставили су да следе проверен пут успеха уз
непогрешиву формулу која каже да је једина права музика она која је искрена и осећајна.
Неки од афирмисаних оркестара су оркестри Небојше Сејдића-унука Фејата Сејдића, као
и оркестри Срђана Азировића, Кристијана Азировића и бројних других.

40

Традиционалне етнографске вредности огледају се у фолклору и музици, начину живота и обичајима,
народној ношњи и домаћој радиности и разноврсној понуди сувенира који су један облик презентације
културно историјског наслеђа нашег подручја.

Бела платнена кошуља са дугим рукавима на чијим крајевима се налази ситно и маштовито изаткана
чипка, довољно ретка да истакне беле нежне руке и јелек од памучног платна у боји, извезен са
закопчавањем у струку само су део раскошне и сликовите народне ношње. Чипкама су се завршавале
краће или дуже и памучне сукње, а било је модерно да горња сукња (вутарка) буде краћа да би се истакла
нешто дужа бела (доња) сукња. “Одувек се радило обавезно уз песму девојака, а каткад би се оставиле
кудеље и плетива и заиграло коло”. Готово је редовна појава да су се везене "вутарке", "јелеци" и
"правени опанци" носили ретко, пажљиво чували и тако преносили с мајке на ћерку и тако редом више
генерација. Та се одећа и обућа чувала у посебном сандуку "ковчаку", редовно проветравала и пазила као
посебна драгоценост. И сада се у појединим домаћинствима може видети пажљиво сложена у неком од
старих ормара где се чува као успомена на наше баке.
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Стари Занати - Занатство је некада било доста распрострањено па је било доста ковача, кујунџија, поткивача, колара,
кожара, пекара, обућара, лончара и других занатлија. Кроз рад људи су се дружили па обављали послове везане за припремање
постељине, одеће и обуће, справљење млечних производа, па се заједнички производило све што је било потребно за живот уз
познавање многих заната и ручних вештина. На прелима, односно "седељкама" се прело, плело, ткало... У току лета ове
седељке организоване су све до поноћи уз велику ватру, а у току зиме окупљања су се наставила "по кућама". Тада се радило
обавезно уз песму девојака, а каткад би се оставиле кудеље и плетива и заиграло коло. Певало се и играло готово у свакој
прилици.

Део традиције и културно историјског богатства општине Бојник предстаља сувенирска понуда са
разноликим предметима од дрвета употребне и естетске вредности. Уникатни ручни радови жена из
Удружења обавезни су детаљи на изложбама и презентацијама
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Гостопримство
Има, Има....у знак добродошлице
"Једноставни у својој доброти, домаћини су се посебно радовали кад могу да услуже, да помогну ближњима али и непознатима.
Наиђе, тако, путник намерник а они га пресрећни због сусрета, одмах нуде: да уђе у кућу, да се одмори, да се напије хладне воде;
И да руча ако треба.
За све то и тако нешто је морало да има.
За то "има,има" много се штедело, одвајало од уста, чувало на посебном месту, у сталном одрицању не само одраслих већ и оних
најмлађих.
Јер срамота је да пред другима - нема.
Каква је то кућа у којој се рођак, познаник, путни намерник не може свратити, одморити, угостити?
Како би било "Без ништа"?.
Зато је то велико људско "има,има" одувек стално присутно у свакој кући као одраз гостопримства и добродошлице".
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Разноврсност и богатство домаће трпезе чини гастрономски специјалитети познати за наш крај: традиционална
српска јела, печења испод сача, хлеб и пите из црепуље , специјалитети са роштиља, јела од дивљачи, сир, спржа и
разне врсте ракија. Николић Драгиша, кувар из Бојника је вишеструки победник "Роштиљијаде" у Лесковцу.
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Бојничко лето 2012
Скупштина општине Бојник је организатор и покривитељ најзначајније културно-уметничке манифестације Бојничко лето која се
одржава традиционално сваке године у периоду између два верска празника Сабора Св. Архангела Михаила и Св. Пророка Илије (26.
јул - 02. август). Културно уметнички програм обухвата: изворно народно страралаштво, ревију дувачких оркестара, позоришне,
литералне, ликовне и музичке представе и спортско рекреативне активности.
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СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ

- Хотел "Бојник" *** је смештен у самом центру Бојника, у непоредној близини главног Трга.
Укупни смештајни капацитет хотела износи 32 лежаја, са различитом структуром лежаја у претежно једнокреветним, двокреветним
и трокреветним собама. У саставу хотела се налази сала опремљена за састанке са капацитетом до 20 места, као и ресторан са
великом салом који може да угости до 200 особа. У ресторану се често приређују свечаности, а за потребе туристичких група и
ђачких екскурзија могу се организовати успутни ручкови и ланч пакети.
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- "Спомен-дом" на Радану са депандансом, смештен у тихом и мирном планинском
амбијенту, окружен храстовом шумом
- приватни смештај у сеоским домаћинствима
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МОГУЋНОСТИ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ИЗЛЕТА У БЛИЖОЈ ОКОЛИНИ
- Бојник - Брестовачко језеро 13 км, асфалтни пут
- Бојник - Дом на Радану 17км, асфалтни пут
- Бојник - врх Радана, Шопот 27 км, асфалтни пут и макадам
- Бојник- Ђавоља Варош 29км, преко Добре Воде, некатегорисан пут
- Бојник- Царичин Град 12км асфалтни пут
- Бојник - Лебане-Царичин Град 18км, асфалтни пут
- Бојник - Сијаринска Бања 43 км, преко Лебана, асфалтни пут
ЗА ПЛАНИНАРЕ, БИЦИКЛИСТЕ, РЕКРЕАТИВЦЕ И СВЕ ЉУБИТЕЉЕ ПРИРОДЕ
- МОГУЋНОСТ ОРГАНИЗОВАЊА ЦЕЛОДНЕВНИХ ПЕШАЧКИХ ТУРА
- МОГУЋНОСТ ОРГАНИЗОВАЊА ПОЛУДНЕВНИХ РЕКРЕАТИВНИХ ШЕТЊИ
- планинарење или вожња бициклом до Великиког Петровца са црквом
Св.Петра, обилазак видиковца и старог жртвеника;
- пешачење или вожња бициклом Стазом Раданских вода кроз село
Ивање, обилазак Деливоде-бифуркација, Добре Воде - посета сеоском
домаћинству и упознавање са производњом хране органског порекла,
разгледање остатака некадашњег средњовековног утврђења Марино
Кале, одлазак до Брестовачког језера;
- обилазак етно села Боринце, црква Огњена Марија, стара воденица,
водопад Борински Скок, црква у Ображди;
- рекреативна шетња стазом здравља, обилазак старих воденица,
сакупљање шумских плодова, разгледање биљног и животињског света,
планинских пејзажа са изворима планинске воде, потоцима...
- oбилазак села Вујаново - посета ергели коња, могућност јахања и
организовања излета на коњима до оближњих знаменитих и
атрактивних места у околини.
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КАКО СТИЋИ
У Бојник се стиже из правца Београд-Ниш међународним путем Е-75
Лесковац-Бојник.......21 км
Ниш - Бојник.............45 км
Београд - Бојник......290 км
Постоји редовна аутобуска линија
на релацији Београд-Ниш-Бојник

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:
Ловачко удружење Бојник - 016/820-636
Пошта (радно време 07.00-15.00) - 016/821-103
Банка: "Univerzalna banka A.D."Beograd (радно време 08.30-17.00) - 016/821-190
Бензинска станица "СН-Петрол" Бојник - 062/867-8599
Бензинска станица "Зољево промет" Бојник - 016/821-223
Дом здравља Бојник - 016/821-179
Дом здравља Косанчић - 016/827-670
Апотека Дом Здравља Бојник - 016/821-205
Хотел "Бојник" - 016/821-314
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