
Александар Шапић: Не укидамо Зоо врт, него га премештамо у хуманије услове за животиње. Супруга Вука Бојовића против измештања Зоолошког врта са Калемегдана
петак, 03 фебруар 2023 15:06

Градоначелник Београда Александар Шапић изјавио је да се београдски Зоолошки
врт измешта на нову локацију и то на Ади циганлији (Ада сафари). "Ми не укидамо
Зоо врт него треба да га преместимо у хуманије услове за животиње и боље услове
за посетиоце. И да сачувамо неку нашу културно историјску баштину", рекао је
Шапић.

  

  

„Не видим на који начин ће било који Београђанин, ја га не видим, бити угрожен тиме
уколико успемо Зоо врт да пребацимо. Саслушаћемо аргументе“, додао је.

  

Он је објаснио зашто се Зоо врт премешта баш на Аду:
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„Има пуно дрвећа, река, у центру града смо. Дупло је већи простор од постојећег. Овде
има 14 хектара, како смо и планирали. Сматрамо да је то од свих најбоље решење. Овде
је та тишина, мир, нешто чиме бисмо могли да будемо поносни. Ако успемо у томе“, казао
је Шапић.

  

Ипак, има и доста ствари које треба решити, пре него што Зоолошки врт осване на Ади
сафари.

  

„Наравно, овде има насеља, око 250 породица. Они неће остати без крова над главом,
обезбедићемо им оно што им Законом следује. Већ смо ушли у разговоре са њима.
Паралелно ћемо гледати да искористимо план усвојен пре више од 10 година, а то је
Савска жичара од Делта ситија до Кошутњака. Ово је велика ствар
Песацко-бициклистички мост, треба нам око годину дана да се изведу радови. А жицара
је једноставнија, није велика траса треба само да се пређе река“, казао је Шапић.

  

Супруга покојног Вука Бојовића, дугогодишњег директора београдског Зоолошког врта,
противи се измештању Зоо врта са Калемегдана на другу локацију. Она је рекла да је
покушала да ступи у контакт са градоначелником Александром Шапићем, али јој се он
није јавио.

  

„Шокирала сам се кад сам јуче прочитала вест да градоначелник Шапић сели зоолошки
врт. Не знам зашто би га изместили кад функционише најнормалније. Покушала сам да
ступим у контакт с њим, међутим, није ми се јавио. Свакако, нећу одустати, потрудићу се
да добијем све информације у вези тога, да идемо и до врха ако треба како бисмо
спречили измештање врта и сачували успомену на Вука“, рекла је за Нова.рс Весна
Бојовић, супруга покојног Вука Бојовића.

  

Градоначелник Шапић данас би требало да обавести јавност о измештању београдског
зоолошког врта на нову локацију.

  

Супруга Вука Бојовића истиче да јој није јасно откуд одједном одлука о селидби врта.
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„Врт је институција с традицијом од скоро сто година, основан је 12. јула 1936. године на
земљишту које је било у личном власништву Владе Илића, тадашњег градоначелника.
Невероватно, али истинито, кад је Вук писао монографију, ја сам то сазнала тада. Значи,
врт је основан на приватном земљишту индустријалца и тадашњег градоначелника
Београда“, казала је Весна Бојовић.

  

Додаје да је Вук Бојовић оставио живот због зоолошког врта. Зато ће се борити да
остане на истом месту.

  

„Вук је штрајковао глађу онда кад су први пут говорили да желе да изместе зоолошки
врт. Заправо, и почели су са измештањем мањих објеката у врту. Вук је своје здравље
нарушио до те мере да је, нажалост, отишао. Тад се говорило да се планира селидба
врта негде око Крњаче у место Бело Блато и онда се наравно то заташкало, све је стало
јер је он био спремна да животом брани зоолошки врт“, истакла је супруга најпознатијег
директора Зоо врта.

  

(Н1)
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