31.03.2017.
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, са заменицом Марицом
Мијајловић, руководиоцем Одељења за цивилну заштиту Здравком
Максимовићем, директором Јавног предузећа за уређивање грађевинског
земљишта Александром Несторовићем и сарадником на пројекту Вукосавом
Коњикушићем, обишао је новоизграђене мостове на Гледићкој реци, у центру села
Годачица и у Чукојевцу, у засеоцима Радоњићи и Котуровићи, где је изграђен и
потпорни зид.
Током прошле године, на Гледићкој реци је, пошто су стари страдали у
поплавама, изграђено осам мостова, укупне вредности више од 100.000.000,00
динара, без ПДВ-а, док је изградња потпорног зида износила 15.734.932,40
динара.
Изградњу је финансирао Фонд солидарности Европске уније, преко
Канцеларије за управљање јавним улагањима Републике Србије. Град Краљево је
финансирао пројектну документацију и остале потребне сагласности и дозволе.
Како је истакао градоначелник, на тај начин је решен велики проблем, који
би се понављао годинама.
„Сваки пут када би пала већа киша, мештани су страховали да ће бити
одвојени од света, да ће вода однети мост и да ће целокупан поступак изградње
нових мостова прилазним саобраћајницама бити на њима. Сада смо коначно
успели да обезбедимо новац за изградњу пет мостова у Годачици и три у
Чукојевцу, као и потпорног зида, висине 8,5 метара и ширине 45 метара, који
излази непосредно поред моста у засеоку Котуровићи“, објаснио је градоначелник.
„Надам се да ће ови мостови трајати јако дуго и да ће мали Алекса, којег
смо током обиласка упознали, који је рођен баш у време великих поплава 2014.
године, па су родитељи морали ладом нивом до породилишта, моћи да ужива у
одличном мосту, да њиме одлази у школу, касније на факултет, и да ће тај мост
касније користити његова деца и унучићи“, поручио је Терзић.
Председници месних заједница Годачица и Чукојевац, Живота Радојковић и
Дамњан Калмиков, у своје и у име мештана села, изразили су велико
задовољство и захвалност за ову инвестицију, велику и за локалну самоуправу и
за државу.
„За време поплава, у Годачици је 170 ученика бивало одсечено од школе,
мештани од амбуланте, цркве. Сада су добили трајно решење проблема. Локална
самоуправа је прискочила у помоћ, обезбедивши пластенике, донације за
пољопривредне субвенције - пшеницу, гориво...“, каже Радојковић.
Овај мост повезује два међурегионална пута и, према његовим речима,
биће велико оптерећење на њему, јер повезује и скраћује пут Крагујевац-Врњачка
Бања. Такође, мост је значајан због близине манастира, у који стално долазе
аутобуси са бројним туристима.
Председник МЗ Чукојевац каже да су до пре годину-годину и по мостови
били у веома лошем стању, да су их прве велике воде, када дођу, носиле.
„Грађани су се сами сналазили, крпили, док град није одрадио пројекту
документацију за нове мостове и од ЕУ добио средства. Мостови мештанима
значе много. Током поплава су били одсечени од света, нису могли да пређу ни до

продавнице, ни до имања, кућа. Сада је све другачије и велике воде им неће моћи
ништа, јер су мостови одрађени по најновијим стандардима“, каже председник МЗ
Чукојевац.

