Саопштење за новинаре
ЂАЦИ СА БЛЕДА ГОСТИ БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Желим вам леп и угодан боравак у Београду, да доживите и памтите ове дане по новим
утисцима, да упознате Београд, а изнад свега да се лепо и весело дружите и да постанете
пријатељи. Упознали сте се у јануару на Бледу, сада наставите, јер циљ наше сарадње јесте да
се међусобно упознате и да се сусретнете са обичајима, језиком и културом суседних народа –
рекао је на слованачком и српском језику председник општине Врачар Бранимир Кузмановић,
поздрављајући 37 ученика основне школе са Бледа, који у оквиру сарадње општина Блед и
Врачар бораве у узвратној посети Београду.
Поводом доласка својих пријатеља и вршњака са Бледа врачарски основци су у знак
добродошлице извели музичко сценски програм. Преносећи своје утиске, карактеристична је
изјава Софије Јевтовић ученице ОШ „Владислав Рибникар“ која је рекла: „Средином јануара
била сам на Бледу, лепо су нас угостили, обишли смо острво и тврђаву на Бледу и драго ми је
што су сада ђаци са Бледа наши гости, јер треба да се дружимо са децом из других држава“.
Директор врачарске основне школе „Свети Сава“ Дејан Станковић истакао је да ће Врачарци
сада узвратити гостопримство ученицима и професорима са Бледа, упознати их са својим
градом и провести кроз врачарске школе.
Мета Пазлар – руководилац пројекта размене ученика у школи на Бледу, поручила је да су врло
весели да је дошао дан пута у Београд, лепо је што их је дочекало и лепо време и драги људи и
да се унапред радује што ће њени ученици видети историјско и културно наслеђе Београда и
бити окружени искреним гостопримством.
Ученици са Бледа и њихови пратиоци биће у посети Врачару и Београду до недеље, 6. априла
2014. године. За то време боравиће у дечијем одмаралишту на Шупљој стени, у домовима
својих врачарских домаћина, заједно ће присуствовати настави и провести слободно време.
Сарадња општине Врачар и општине Блед започела је 2008. године потписивањем Споразума
о сарадњи. Споразум је подстакао међусобно упознавање, размену знања и искуства на
друштвеном, културном, спортском и другим нивоима. У оквиру ове сарадње 37 ученика
врачарских основних школа у пратњи својих директора, боравило је у посети Бледу од 16. до
19. јануара 2014. године.
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