Обавештење за новинаре
ВРАЧАРСКИ ПОКЛОН ВИТАНОВАЧКИМ ЂАЦИМА
У уторак, 6. септембра 2011. године у месту Витановац, близу Краљева, председник
општине Врачар Бранимир Кузмановић са члановима Већа општине Врачар, посетио је
школску зграду на којој су средствима из буџета општине Врачар отклоњене последице
земљотреса. Општина Врачар обезбедила је основцима из Витановца обновљену школску
зграду, на којој је урађена нова фасада, цела зграда је учвршћена армирано бетонским
серклажима, изливена нова армирано бетонска таваница, урађени нови плафони и
расвета, обојене све учионице. „Данас отварамо реконструисану основну школу у нашем
месту, то је најлепши поклон који су нам даровали Врачарци. Уз реконструисану зграду
школе наши витановачки ученици научили су најважнију лекцију о хуманости“ – рекла је
Славица Стојановић, директорка ОШ у Витановцу.
„Одмах после земљотреса у Краљеву чули смо да је витановачка школа забрањена за
боравак ђака. Наша је обавеза да обезбедимо деци Србије најбоље услове за образовање.
Одлучили смо да поправимо школску зграду и данас смо поносни што ће деца учити у
новој, лепој, сигурној школској згради. Желим витановачким ђацима који ће у овој згради
почети школовање да вредно стичу нова знања и да у будућности живе срећно у земљи
Србији“ – поручио је Бранимир Кузмановић, председник општине Врачар витановачким
основцима.
„Сарадња Врачара и Краљева прерасла је у пријатељство, блискост и љубав“ – истакао је
Љубиша Симовић, градоначелник Краљева.
„Обновљена зграда школе у Витановцу драгоцен је поклон београдске општине Врачар. У
име града Београда желим витановачкој деци срећан полазак у школу“ – поручила је
Јована Механџић, чланица градског Већа града Београда.
Витановачки ђаци дочекали су госте из Београда и Краљева приредбом којом су исказали
своју радост и захвалност за поклон који су добили од општине Врачар. Њих је обрадовао
Бранко Милићевић који је са другарима из „Пужа“ најмлађим витановачким ђацима
поклонио представу „Бранков чаробни нос“.
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