Позив за новинаре
ВРАЧАРСКИ ПОКЛОН ВИТАНОВАЧКИМ ЂАЦИМА
Ова школа је прва и једина до сада комплетно обновљена после земљотреса
__________________________________________________________________________
Бранко Милићевић-глумац Бранко Коцкица у уторак проверава квалитет обновљене
школе коју је општина Врачар реконструисала у Витановцу код Краљева
_______________________________________________________________________
У уторак, 6. септембра 2011. године у 11:00 часова председник општине Врачар
Бранимир Кузмановић, представници града Краљева и Бранко Милићевић-врачарски
глумац Бранко Коцкица, предаће витановачким ђацима зграду основне школе, која је била
тешко оштећена у земљотресу у новембру прошле године.
Одмах после земљотреса, општина Врачар преузела је обавезу да санира последице
земљотреса на школској згради у Витановцу, која је пре земљотреса била позната по
знању и успесима својих ђака и коју је похађало 340 ученика.
На почетку извођења радова на обнови земљотресом тешко оштећене школе, директорка
Славица Стојановић је рекла: „Општина Врачар је преузела на себе комплетан посао око
тендера и извођења радова, дивно је када осетите да неко брине о вама, захваљујем на
хуманости, јер је ово јединствен пример пажње, бриге и помоћи“.
На згради основне школе у Витановцу ојачани су хоризонтални, вертикални стубови и
кровна плоча, извршена је реконструкција целокупног простора, школска зграда је сигурна,
светла, лепо уређена. Витановачки ђаци више неће прелазити десет километара до својих
учионица, већ ће учити у месту у којем и станују исто као и пре катастрофалног
земљотреса у коме је била уништена њихова школа.
„Врачарци су увек били солидарни и сада су поносни што је општина Врачар после
земљотреса изградила витановачку школу и обезбедила да у њој поново уче наша деца.
Традиција је општине Врачар да ствара најбоље услове за учење и одлично образовање
свих ђака, зато смо и преузели обавезу да санирамо последице земљотреса на школској
згради у Витановцу “ – порука је председника општине Врачар Бранимира Кузмановића.
Позив уредницима: ово је прва комплетно обновљена школа после прошлогодишњег
земљотреса у Краљеву, зато због великог интересовања медија можемо да Вам понудимо
да Ваши извештачи путују са Бранком Коцкицом и председником општине Врачар
Бранимиром Кузмановићем. Предвидели смо могућност организованог превоза од зграде

општине Врачар до Витановца. Уколико желите да извештавате из Витановца, молим да се
пријавите до понедељка, 5. септембра најкасније до 12:00 часова, на email
informativnasluzba@vracar.rs или на телефон 3081-464.
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