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Краљево и Кнић, уз помоћ Владе, настављају уређење корита реке Груже
Санација оштећене обале и дна у циљу повећања пропусне моћи корита
реке Груже узводно од моста у Закути званично је започета. Општина Кнић, град
Краљево, ЈВП „Србијаводе“, уз финансијску подршку Владе Србије, настављају
уређење корита реке Груже. Радови су планирани на деоници од моста на
локалном путу Губеревац–Закута узводно до моста на магистралном путу
Крагујевац–Краљево у дужини од пет километара. Истовремено, започети су
припремни радови - геодетско снимање и израда пројектно-планске документације
за даљу реализацију пројекта уређења водотока реке Груже до бране на
акумулационом језеру у Пајсијевићу.
Приликом обиласка радова, градоначелник Краљева др Предраг Терзић је
подсетио на то да је, након што је претходне године град Краљево са општином
Кнић започео сарадњу и од Владе Републике Србије, преко ЈВП „Србијаводе“,
добио значајна финансијска средства за регулацију водотока реке Груже, и ове
године добио подршку Владе, тако да се радови настављају. Он је истакао веома
добру сарадњу града Краљева и општине Кнић, који се труде да помажу својим
мештанима.
„Приликом посете Закути пре два дана, имао сам прилику да видим да
„Путеви“ раде на регулисању водотокова, али и помажу на успостављању путних
праваца који су оштећени након овогодишњих јунских поплава. Сада помажемо
пољопривредницима – када ток реке Груже буде регулисан, неће више плавити
њихове оранице које се налазе и на територији града Краљева и на територији
општине Кнић. Ми ћемо и даље сарађивати како бисмо помогли грађанима који
живе у Петропољу, Закути, Сибници, Губеревцу и у другим селима на територији
ове две прелепе јединице локалне самоуправе“, поручио је градоначелник
Краљева и истакао да је ово прави пример добре сарадње јединица локалне
самоуправе који је Влада подржала.
„Надам се да ћемо сарађивати још више. Проблем водотока не треба да
решавамо парцијално, већ за све који живе крај реке Груже. Административне
границе треба да нас спајају, не раздвајају. И председници месних заједница
треба заједно да наступају и искажу потребе села и мештана, како бисмо
сагледали проблеме и изнашли решења“, рекао је Терзић додавши да треба
радити на подизању квалитета живота мештана и да река Гружа треба да помогне
да се оствари већи принос, да пољопривредници више зарађују, не да буде река
која плави и односи засаде и усеве.
Председник општине Кнић Мирослав Николић је истакао значај заједничког
наступа приликом спасавања гружанске долине од будућих поплава и огромних
штета које су у овом крају претрпели у бујичним поплавама. У оквиру отклањања
последица ових катастрофалних поплава, припремљени су пројекти и за санацију
и уређење водотокова другог реда. Реч је о 11 река и потока, притока реке Груже,
у дужини од око 25 километара, чије ће уређење обезбедити бољи проток воде и
заштиту од нових поплава. Радови ће бити спроведени средствима Владе
Републике Србије као приоритетна мера санације последица поплава у општини

Кнић, где је у седам села са највећим последицама елементарне непогоде још
увек на снази ванредна ситуација.
„Нама је ово вишеструко значајно не само због спречавања плављења и
будућих штета од поплава у овом делу најплодније гружанске земље уз реку
Гружу, него и стављања у функцију свих плодних површина. Нама је ово животна
делатност. Овде су уситњене парцеле поседи, а свуда у свету се на ситним
парцелама у уситњеном поседу раде скупље профитабилније културе. Имамо
развијену пољопривреду – узгајамо поврће, сада радимо ситно воће за познатог
купца у Немачкој и Холандији... Неки пољопривредници сада уместо неколико
стотина имају неколико хиљада евра прихода. Основно је да средимо корито реке
Груже, њене притоке, спречимо плављење, да би наши домаћини повећали
приходе“, изјавио је председник општине Кнић.
Он је председницима месних заједница поручио да је много значајно да
сарађују, да се састају, разговарају са мештанима, да кажу који су проблеми које
имају, будући да су Влада и надлежна министарства вољни да помогну.
Да су ови радови од великог значаја за све говори и податак да је
административна процедура неопходна за наставак уређења Груже завршена у
рекордном року, захваљујући разумевању власника парцела у кратком року је
прибављена сагласност и за пролаз механизације кроз парцеле које су уз реку
Гружу. Пољопривредници су показали нескривено задовољство што ће се коначно
уредити река која им је својим честим изливањем онемогућавала редовну и
квалитетну пољопривредну производњу на најплоднијој земљи у долини Груже.

