31.03.2017.
Реконструисани део водоводне мреже у селу Доња Сирча – Морава 3, који
је страдао услед прошлогодишњих мајских поплава, обишли су градоначелник
Краљева др Предраг Терзић, заменица Марица Мијајловић, са најближим
сарадницима, и директорима ЈКП „Водовод“ и Јавног предузећа за уређивање
грађевинског земљишта - Миленком Стефановићем и Александром
Несторовићем.
Вредност радова, које је изводило локално предузеће „Водовод“,
финансираних средствима ЕУ, уз подршку Канцеларије за управљање јавним
улагањима, износи 1.600.000,00 динара.
За време прошлогодишњих поплава, становништво у Сирчи, нарочито на
вишим котама, остало је без воде, јер је конструкцију, која је носила водоводну
мрежу, однела река Западна Морава. Пројекат који је реализован готово у
потпуности је решио проблем, али само једног дела становништва.
Председник месне заједнице Сирча Младен Васиљевић је подсетио на то
да је Западна Морава однела висећи мост и воденицу, а да је преко моста ишло
примарно црево за напајање водом сто четрдесет кућа. После поплаве људи су
били два-три месеца без воде и ЈКП „Водовод“ је довозио воду за пиће.
Данас је покренута иницијатива да се обнови висећи мост, да могу људи
пешке да прелазе, да окопају своје њиве, које су преко Мораве, да не иду четирипет километара около.
Како је истако директор, ЈКП „Водовод“ је извршио, у одређеном року, за
двадесет пет дана, све послове успешно, примењујући нову метода рада подбушивање, које у сваком случају скраћује и убрзава технолошки поступак.
Подбушивано је два метра испод корита реке Западне Мораве, у дужини од
седамдесет пет метара.
Директор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта је изјавио
да је разговарано са мештанима о изградњи висећег моста, у чијој изградњи би и
они учествовали. Он је изразио наду да ће у току следеће недеље ти договори
бити постигнути и да ће бити направљен и висећи мост за пешачки саобраћај.
Др Предраг Терзић, градоначелник Краљева, нагласио је да је проблем
водоснабдевања у овом делу Сирче вишедеценијски и да је „уз помоћ Владе
Републике Србије и Канцеларије за јавна улагања, који су инвестирали 1.600.000
динара у реконструкцију водовода у Сирчи, решен проблем великог броја
мештана“.
„Надам се да ће Влада Републике Србије наставити да помаже граду
Краљеву, тако што ће прихватати наша пројектна решења и да ћемо у будућности
успешно решавати проблеме житеља Краљева, како оних који живе у градском
подручју, тако и људи који живе на селу“, поручио је градоначелник.

