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U Vinici je 28. rujna 2010. godine uprilična svečanost otvaranja pet kilometara dionice ceste
Vinica – Mijakovo polje .
Uz predsjednicu Federacije BiH Borjanu Krišto, vrpcu na novoj cesti presjekli su i Branko
Mučnjak, državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva
Republike Hrvatske te Ana Marija Radić, ravnateljica uprave spomenutog Ministarstva RH
Sredstva za ovaj projekt donirala je Vlada Republike Hrvatske.

Predsjednica Krišto izrazila je zadovoljstvo, jer je u prilici na ovaj veliki dan biti uz žitelje Vinica
za koje je ova cesta od velikog značaja, ali i za cjelokupnu općinu Tomislavgrad. ''Koristim
prigodu zahvaliti se premijerki RH Jadranki Kosor i Vladi RH na svekolikoj pomoći i podršci koju
pruža Hrvatim u BiH u cilju njihove bolje i svjetlije budućnosti, koja pokazuje senzibilitet za
napredak i povratak žitelja na ovo područje. Također čestitam i načelniku Općine Tomislavgrad i
svim stanovnicima na ovom velikom projektu, kako za samu općinu, tako i za cijelu BiH'', rekla
je Krišto.
Branko Mučnjak, državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja šumarstva i vodnog
gospodarstva RH, čestitao je općini Tomislavgrad na ovom projektu za kojega je Vlada RH
izdvojila oko 4.5 milijuna kuna, uz pomoć same općine koja se pobrinula za rješavanje tehničke
dokumentacije te je izrazio nastavak suradnje s općina u BiH kako bi se stvorili uvjeti za
povratak Hrvata sa iseljenenih područja.
Načelnik općine Tomislavgrad Ivan Vukadin pohvalio je projekt puštanja u promet dijela puta od
Vinica do Mijakova polja, jer će se na taj način, prema njegovim riječima, spriječiti iseljavanje
Hrvata iz ovoga dijela. Također je istaknuo kako je ovo tek početak niza projekata koje općina
planira napraviti u Tomislavgradu, te se prigodno zahvalio i svima koji su na bilo koji način
doprinijeli realizaciji spomenutog projekta.
Novu cestu je blagoslovio župnik don Ilija Drmić koji je napomenuo kako se u zadnjih nekoliko
mjeseci, osim ovoe caste zauzimanjem mještana i odseljenih izgradila cesta Vinica- Rošnjače,
seosko igralište, asfaltiran je uski pojas uza zid groblja, prostor ispred spomenika u čast
poginulim braniteljima te dio puta uz brdo, kroz crkveno dvorište ispred župne crkve pa sve do
temelja stare crkve na Brigu. Don Ilija se zahvalio svim ljudima dobre volje na pomoći, kako
predsjednici Krišto, Vladi RH te svim Viničanima koji su doprinijeli ostvarivanju ovoga projekta.
Otvorenju ceste uz brojne visoke uzvanike nazočio je veliki broj viničana i odseljenih, među
kojima su bili I predstavnici Zavičajnog društva Zavelim.
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- Prilikom svečanog otvaranja ceste vinički župnik don Ilija Drmić održao je govor kojeg
možete
ovdje pregledati.
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