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Краљево од „Скијалишта Србије“ добило жичару са Копаоника: да планина Гоч
засија старим сјајем
У циљу развоја скијашких спортова и употпуњавања туристичке понуде и
активирања зимских садржаја на планини Гоч, град Краљево је од Јавног
предузећа „Скијалишта Србије" добио двоседну жичару „Бела река 1", која се
налазила у оквиру Ски центра „Копаоник“ на истоименој планини. Будући да је
жичара демонтирана због изградње кабинске жичаре типа гондоле „Брзеће/Бела
река – Мали Караман“, на молбу града, ово предузеће је двосед донирало граду
како би, након ремонта, био постављен на велику стазу на планини Гоч.
Краљевачка предузећа „Амига" и „Roma Company" су, као друштвено одговорне
компаније, помогле у транспорту односно смештају жичаре без надокнаде све док
не буде спремна за монтажу на Гочу. Тако је на плац „Roma Company“
допремљено 80 корпи, по 12 стубова и јармова, а треба још да стигну полазна и
окретна станица.
Директор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта Краљево
Александар Несторовић се нада да ће ребалансом буџета ове, евентуално
следеће године, моћи да буду опредељена средства за ремонт жичаре, што би
условило да већ наредне године на великој стази на Гочу буде скијаша. Према
његовим речима, мала стаза, која је била дуга 170 метара, сада ће имати 350
метара и нову жицу типа сидро или тањир, док је велика дуга око 1.500 метара.
„Урадићемо озбиљан пројекат да средимо велику стазу. Имамо подлогу, а
коначно, после пар година, и наду да ћемо поново Гочу вратити онај сјај који је
некад имао. Искрено се надам да ћемо наредне године са првим снегом бити сви
тамо и да ћемо пустити поново велику стазу, које је озбиљна стаза за скијаше“,
поручио је Несторовић и захвалио краљевачким предузећима на великој помоћи у
овом подухвату.
Директор Дечјег одмаралишта „Гоч“ Иван Милић је захвалио граду и
„Скијалиштима Србије“ на овом поклону истакавши да је жичара нешто што треба
Гочу да би се оживела стара стаза, која већ десетак година није у функцији.
„Поред малог скијалишта, које ће почети да ради до краја године, ово ће
дати могућност и нешто озбиљнијим скијашима да дођу на Гоч. Поред проширених
капацитета и улагања у Гоч, уз постављање ски-лифта на малој стази, жичаре на
великој, изградњу пута, надамо се да ће бити још неких садржаја попут авантура
парка. Постоји могућност и за неки затворени базен. Гоч је почео да се развија,
наши суграђани и комшије из других градова и целе Србије могу да дођу и доведу
своју децу“, рекао је Милић.
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је истакао да је, у претходне
четири године, град Kраљево уложио значајна финансијска средства за изградњу
објеката на Гочу.
„Завршен је павиљон Дечјег одмаралишта, где сада има 160 кревета, и
уместо старих павиљона, боље рећи барака, данас краљевачки основци, али и
гости из других градова у Србији, могу да уживају у простору који је изграђен у
складу са највишим стандардима, а по ценама које одговарају радничким
породицама. Наш циљ је све време био да Гоч буде планина за краљевачку децу

и да сви они који имају просечне плате могу тамо да пошаљу своју децу јер сва
деца заслужују да науче да скијају, да квалитетно проведу време на планини.
Реконструисали смо и терене за кошарку, одбојку и мали фудбал, уз значајну
помоћ Министарства задуженог за демографију и популациону политику. Уз помоћ
ЕПС-а и „Телекома“ обезбедили смо сигурно снабдевање електричном енергијом
и добар проток интернета. Удруженим средствима Министарства туризма и града
Kраљева, током ове године, изградићемо жичару на малој стази. Укупна вредност
пројекта је 35.000.000 динара. Већ од наредне године скијаши ће на Гочу моћи да
бирају између мале и велике стазе“, најавио је градоначелник подсетивши на то
да се, уз помоћ државе иЈавног предузећа „Путеви Србије“ реконструише првих
4,6 километара пута од Берановца ка Гочу.
„Ови радови ће бити завршени до краја јуна и већ 1. јула настављамо
радове и биће реконструисано до краја ове године наредних осам километара
пута, тако да ће нов пут ићи до наше планине. Надам се да ће сва улагања
допринети да Краљевчани као некад проводе викенде на Гочу, а да ће сва
краљевачка деца на Гочу научити да скијају“, поручио је градоначелник Краљева
др Предраг Терзић.

