ВРАЧАР ОБНАВЉА ШКОЛУ У ВИТАНОВЦУ КОД КРАЉЕВА
Земљотресом тешко оштећену основну школу у Витановцу код Краљева
обновиће градска општина Врачар
Београдска општина Врачар спремна је да помогне свима којима је помоћ потребна. После
земљотреса у Краљеву, пет недеља грађевински инспектори општине Врачар су као
чланови комисија за процену штете сваког дана радили по најмање десет процена штете
од земљотреса на стамбеним и пословним објектима.
Одмах после земљотреса, руководство општине Врачар контактирало је надлежне у
Краљеву и договорено је да општина Врачар омогући поправку основне школе у
Витановцу, поред Краљева. Ту основну школу је до земљотреса похађало 340 ученика и
позната је по квалитету наставе и успесима које постижу њени ђаци.
Један од главних циљева општине Врачар, јесте стварање најбољих услова за учење.
Одлично образовање за сву децу је највећи национални интерес и зато је договорено
да општина Врачар санира последице земљотреса на школској згради у Витановцу. Том
поправком биће омогућено основцима из Витановца да поново уче у свом месту и да
поново буду међу најбољим ђацима у том региону.
Земљотрес је тешко оштетио школску зграду у Витановцу, значајно су оштећени
конструктивни елементи и ђаци сада похађају десет километара удаљену школу
„Бранко Радичевић“. Пре санације неопходно је урадити главни пројекат којим ће се
дефинисати најадекватнији начин поправке школског објекта. Општина Врачар је већ
спровела јавну набавку за израду овог пројекта и учиниће све да се ђаци што пре
врате у своју школу.
Како би и сами видели ситуацију и у договору са краљевачким руководством одлучили о
потребним мерама и облицима помоћи, председник општине Врачар Бранимир Кузмановић
са члановима Општинског већа сусрешће се у уторак, 28. децембра 2010. године у 12:00
часова са градоначелником Краљева Љубишом Симовићем у основној школи у Витановцу.
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