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Најмлађи заселак у Краљеву – градоначелник обишао Улицу у Самаилима
Мештани сокака, знаног и под називом Улица, у селу Самаила надомак Краљева,
угостили су градоначелника Краљева др Предрага Терзића, окупивши се у домаћинству
Драгана Ђоковића. Најбројнији су били малишани, по којима се овај сокак и прочуо, и
којих је, на мање од километар, више од четрдесеторо, а због којих се градоначелник и
упутио у Самаила. Бебе од четири месеца, предшколци, основци, средњошколци...
поздравили су градоначелника, начас прекинувши игру у пространом дворишту. И сам
домаћин има троје деце, а један од његових синова, за сада, већ троје...
Осврнувши се на то да град Краљево спада у групу градова са негативним
природним прираштајем, градоначелник је истакао допринос мештана Самаила повећању
стопе наталитета на територији града Краљева.
„У Краљеву је прошле године рођен исти број деце као 1979. Практично, ми за
четрдесет година нисмо успели да увећамо број деце рођене у Краљеву, већ смо сваке
године имали пад. То је велики проблем за град Краљево, који ћемо морати да решавамо.
Ово село је одличан пример за друге - чак седам мајки има по троје и више од троје
деце“, истакао је градоначелник и додао да ће ускоро бити решено питање игралишта за
децу у Самаилима, где она могу да проводе слободно време, да се играју, баве спортом.
„Морамо пронаћи начин да помогнемо мајкама са троје и више деце. Град
Краљево ће ускоро ући у систем картица „три плус“ и све мајке које имају троје и више
деце имаће попусте у продавницама рачунара, беби опреме, дечје гардеробе, где ће
моћи да купе рачунаре, одећу, козметику... све по нижим ценама. Ми ћемо разговарати и
са фудбалским и кошаркашким клубовима како бисмо добили попуст за тренирање, за
улазнице, и како би коначно мајке троје или више деце имале статус који заслужују у овом
друштву“, најавио је градоначелник Краљева предстојеће кораке града.
Према речима градоначелника, у Самаилима је постојао велики проблем, из
претходног периода, када су се месне заједнице задуживале како би правиле
инфраструктурне пројекте, без икакве подршке града, па су направиле дугове од четири,
пет, шест милиона динара.
„Ми смо све те дугове морали да решимо. Пре неколико месеци смо коначно
решили проблем дугова Месне заједнице Самаила. Рачун више није блокиран,
функционише. На претходној седници Градског већа смо донели Одлуку о финансирању и
изградњи јавне расвете за ову годину. Надам се да ћемо у следећој години дати подршку
овом месту и да ће ова деца моћи да имају јавну расвету“, поручио је Терзић.
Председник Савета месне заједнице Самаила Ненад Пајић је истакао да је месна
заједница од средине 2015. до марта 2018. године имала проблем са блокадом рачуна
услед неких старијих дуговања, али су од града за ову годину добили средства, која ће
употребити за пројекте.
„Од тих средстава радимо расвету, која је почета са главног пута и иде ка овом
делу села који није покривен расветом. Пројекат је већ готов и имамо одвојених 600.000
за реконструкцију Дома, чије просторије ћемо искористити за отварање мешовите групе
Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“. Сагласност директорке имамо у начелу, сад
треба просторије завршити и опремити. Пошто се на Берановцу затвара мешовита група,
можда будемо могли да искористимо тај инвентар за отварање наше групе“, најавио је
Пајић.
Какоје истакао, Самаила су центар за сва околна села, ту се налази пошта,
амбуланта, Основна школа, која има око двеста ученика до осмог разреда, три издвојена
одељења - у Мрсаћу, Буковици и Ласцу.
„Град нам у многим стварима излази у сусрет и помаже. Поред расвете,
приоритетна нам је и изградња игралишта. За оволики број деце не постоји игралиште,

имамо проблем и са игралиштем у матичној Основној школи, немамо услове за основно
бављење физичким активностим. Градоначелник је обећао да ћемо у сарадњи са Јавним
предузећем за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ видети шта може да се
уради да се направи неки пројекат, предмер и да се оспособи неко игралиште за децу,
која су наша будућност“, рекао је председник Савета Месне заједнице Самаила
истакавши да су претходног дана, први пут организовали манифестацију под називом
„Сачувајмо српску традицију“, на којој је само из Самаила било више од педесет учесника,
младих из основне школе.

