Обавештење о извођењу гађања
из пешадијског наоружања
Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског
наоружања на самосталном аутоматизованом стрелишту “Пескови“,
рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата
објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови – Саднице
– Топоље дана 03, 04, 05, 07, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 26, 27.
и 31.10.2017. године.
Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке,
моторних возила и сточних запрега у означеном простору у
наведеним данима.
Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање
биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ
ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.
У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и
свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових
делова (опасно по живот). При наиласку на такав пројектил
свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе
полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ
или дежурни САС “Пескови“).
Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве
који могу настати дирењем нераспрснутих пројектила и њихових
делова.
Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди
ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће.
Контакт телефон 012/666-976.
Центар за обуку копнене војске Пожаревац
Општина Велико Градиште

„Стаклена
менажерија
“
најбоља
представа
трећег
Фестивала „Штап и канап“ у
Великом Градишту
Од 20. до 23. сeптeмбра, Вeлико Градиштe било је домаћин
бројним љубитeљима позоришнe умeтности, а Културни центар
„Властимир Павловић Царевац“ место на коме се окупио велики
број ентузијаста – уметника из позоришног света. По трећи пут,
у организацији Културног центра, одржан је Фестивал аматерских
позоришта „Штап и канап“.
Право учешћа на фестивалу, на основу селекције, имала су
аматерска позоришта која су у своје пројекте и њихову
реализацију уложили скромна средства. Кроз четири фестивалска
фана, приказани су квалитетни позоришни комади, који су
производ аматерског рада и ентузијазма.
Први дан фестивала обележило је свечано отварање фестивала.
Том приликом, пригодним говором Слађана Марковића заменика
председника општине Велико Градиште и председника
Организационог одбора фестивала, отворен је трећи ШИК фестивал
и званично подигнута позоришна завеса четвородневних
фестивалских свечаности. Прва представа којом је отпочео
такмичарски програм била је „Моје бебе“ у извођењу аматерског
позоришта „Обилић“ из Крњева након чега је као гост фестивала
наступило Градско позориште „Театар 91“ из Алексинца са
представом „Звездана прашина“ у режији Бранислава Недића.
Другог дана фестивала и такмичарског програма, изведена је
представа „Сумљиво лице“ у режији Милана Вељковића, Театра
“Ресава“ Центра за културу из Деспотовца. Трећег фестивалског

дана, на програму су била два позоришна комада. Прва представа
такмичарског програма била је „Стаклена менажерија“ у режији
Ђокице Миљковића, у извођењу глумаца Дома културе „Влада
Марјановић“ из Старог села. Представа која је затворила
такмичарски програм била је „Боинг боинг“ у режији Зорана
Обрадовића,а коју су извели глумци аматерског позоришта из
Ћићевца.
Четврти и финални дан фестивала обележило је свечано
проглашење и затварање фестивала. Све представе такмичарског
програма вредновао је жири у саставу Марина Милићевић, Милена
Димитријевић и Свјетлана Стокић.
Специјална награда за најбољу сценографију, припала је
представи „Сумљиво лицe“ Тeатра “Рeсава“ Цeнтра за културу из
Дeспотовца. Прeдстава која сe издвојила по сцeнском изразу јe
“Мојe бeбe” у рeжији Нeвeнe Ракочeвић коју су извeли глумци
Аматeрског позоришта “Обилић” из Крњeва. Како су сe на
фeстивалу својим глумачким умeћeм и улогама издвојили појeдини
глумци, жири јe одлучио и доделио спeцијалнe наградe за
глумачка остварeња која су припала Биљани Марјановић за улогу
Амандe и Горану Милановићу за улогу Тома у прeдстави “Стаклeна
мeнажeрија” као и Зорану Обрадовићу за улогу Стојка у
прeдстави “Боинг боинг”.
По оцени жирија, за трећепласирану представу којој је припала
симболична награда – канап, проглашена је представа „Боинг
боинг“ Аматeрског позоришта из Ћићeвца. Друго место на
овогодишњем фестивалу припало јe Тeатру “Рeсава“ Цeнтра за
културу из Дeспотовца, за представу „Сумљиво лицe“ коме је
уручена симболична награда – штап.
Представа која се у целини театрално издвојила од осталих и
која је оставила велики утисак на публику била је „ Стаклeна
мeнажeрија“Дома културe “Влада Марјановић” из Старог сeла која
је и проглашена најбољом представом на овогодишњем фестивалу.
Награду штап и канап уручила јe дирeктор Културног цeнтра
Браниславка Вeличковић која је након доделе награда својим

обраћањем затворила овогодишњи фестивал.
Након протоколарног дeла програма прваци Драмe Народног
позоришта Наташа Нинковић и Зоран Цвијановић су извeли
прeдставу “Прах”. Наведена представа је изазвала велико
интересовање код грађана што је допринело да сала буде пуна.
Овај сјајан двојац успео је код публике да изазове широк
спектар емоција што је на крају резултирало громким аплаузом и
овацијама.
Општи утисак је да је фестивал успешно реализован, а све
захваљујући подршци општине Велико Градиште и Министарства
културe и информисања Рeпубликe Србијe који су имали слуха да
препознају значај једног оваквог фестивала у чијем је фокусу
позоришна уметност саткана од самог аматеризма.
У реализацији Фестивала учествовали су ученици Средње школе,
који су посетиоце најавом уводили, у сваку од позоришних
представа и бележили своја запажања – интервјуе у слици и
речи.
Фестивал су помогли: УГ „Чуда од меса“, „Вив продукт“, „Дицић
промет“, „Неле Комерц“ Шувајић, курирске услуге „Сувајац“,
трговинска радња „Кики“, УГ “Happy M“, УГ „Rimini caffe”,
„Gonik companу“, апотека „Здравље“, поликлиника „Фокус“,
аутопревозничка трговинска радња „Ивановић превоз“, „Љубиње
промет“, „Foto MIX“, сервис „Гига“.

На Сребрном језеру успешно
одржана Пета конференција
Националне
асоцијације
Чистоћа Србије
Од 20. до 22. септембра 2017. године у хотелу “Данубиа Парк”
на Сребрном језеру, одржана је Пета конференција Националне
асоцијације Чистоћа Србије – ASWA. Првог дана радног дела
Конференције, у четвртак, 21. септембра, отварању су
присуствовали министар заштите животне средине, Горан Триван и
председник општине Велико Градиште, Драган Милић.
Конференцију је отворио председник Управног одбора
Асоцијације, Горан Чабарди, најавивши излагања чија су
претежна тема депоније те искуства градова који су овај
проблем решили као и Зелене коморе и вези са комуналним

сектором.
“Као што сте имали прилике да видите кад сте долазили, ово је
једна од најчистијих општина.“, рекао је Чабарди и навео речи
председника општине да у Великом Градишту нема дивљих
депонија. “Мислим да на томе треба да радимо сви заједно, да
направимо Србију без дивљих депонија, да направимо Србију која
ће правилно да управља отпадом. Ово је веома једноставно,
отпад треба да усмеримо, прикупимо, прерадимо и искористимо и
одложимо на пристојно место.“, додао је Чабарди, подсетивши да
је за то потребно велико искуство које ASWA има и жели да
размени са осталима.
Министар заштите животне средине Горан Триван најавио је овом
приликом да министарство формира засебан сектор који ће се
бавити управљањем отпадом и отпадним водама. “Сматрамо да је
област управљања водама најважнија у оперативном слимслу за
животну средину Србије.“, истакао је министар Триван.
Председник општине, Драган Милић, изразио је задовољство што
је један овакав скуп, посвећен изузетно значајној теми,
организован у Великом Градишту које има амбиције да развија
туризам као и што је значај теме препознала Влада Републике
Србије када је формирала Министарство животне средине. “Треба
да научимо да не бацамо смеће, да га одлажемо на депонију и
чувамо своју средину. Немамо резервну земљу, морамо да будемо
свесни да децу од вртића, а и нас старије, учимо како да се
понашамо. Ми смо пре десетак година увели праксу да наши људи,
једном недељно, иду од границе са Пожаревцем и осталим
правцима уласка у град, и сакупљају смеће.“, рекао је Милић.
Циљ конференције је да анализира проблеме са којима се
комунална предузећа, задужена за одржавање хигијене и уклањање
отпада, сусрећу као и да постави нове стандарде у овој
области. Основна идеја удружења ASWA јесте професионализација
запослених у чистоћама, подизање знања о савременим
технологијама прераде отпада на виши ниво, као и помоћ
члановима Асоцијације у решавању проблема са којима се

сусрећу.

Позив станарима зграда да
формирају стамбене заједнице
и скупштине
Општина Велико Градиште обавештава све стамбене заједнице да,
сходно Закону о становању и одржавању зграда (Сл. гласник РС“,
бр 104/2016), свака јединица локалне самоуправе има свој
регистар стамбених заједница.
Сходно горе наведеном, општина Велико Градиште формирала је
Регистар стамбене заједнице за подручје општине Велико
Градиште.
Сходно наведеном Закону о становању и одржавању зграда и
Регистру стамбених заједница, формираном од стране општине
Велико Градиште, општина Велико Градиште обавештава све
власнике стамбених делова стамбене заједнице да формирају
скупштину стамбене заједнице, а потом да скупштина одабере
управника који ће предузимати све наредне кораке предвиђене
Законом о становању.
Све потребне информације грађани могу добити у згради општине
Велико Градиште, Житни трг бр 1, канцеларија број 12.
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПОМОЗИМО ЛЕНИ ДА ЖИВИ – до
краја септембра неопходно
заказивање операције!
Лена Цветковић рођена је 3.11.2011. године. Свој 4. и 5.
рођендан провела је у болници.
Лена болује од Јуинговог саркома, тумора костију са великим
метастазама на плућима, који су велика претња да је у јако
кратком временском периоду угуше. Од 2015. године ова мала
девојчица је имала 30 хемо терапија и 50 зрачења.
Клиника Iatropolis у Атини нуди могућност излечења. Али, радио
хирургија, односно сајбер нож кошта 24.000 евра. Потребно је
да се ова средства прикупе до краја септембра када је и крајњи
рок за заказивање операције!
Помозимо да дочека седми и све остале рођендане…
МОЛИМО СВЕ КОЈИ МОГУ ДА СВОЈ ДОПРИНОС УПЛАТЕ НА ЖИРО РАЧУН
ЛЕНИНЕ МАМЕ, ТИЈАНЕ ЦВЕТКОВИЋ.
ЖИРО РАЧУН
205-9001020009224-93
SWIFT: KOBBRSBG
IBAN: RS35205903102445484983

Интензивни радови на Рамској

тврђави
Радови на Рамској тврђави одвијају се интензивно, а извођачи
предвиђају да ће до краја грађевинске сезоне бити заршено више
од 60 посто планиране реконструкције.
Тврђава

већ

добија

свој

првобитни,

оригинални

изглед,

рестаурирани су зупци на кули број четири, на кули број три се
завршавају, а обнова куле број два је у току.
На састанку одржаном претходне недеље у Раму, представници
фирми надзора, извођача, ТIKA-е и општине Велико Градиште,
одлучивали су о три кључна питања за даљу рестаурацију – боји
фуга, распореду зубаца на зидовима и начину дренаже
атмосферских вода из тврђаве.
Тврђава Рам код Великог Градишта, у чију реконструкцију је
уложено више од 1,1 милион евра, представља значајан
туристички потенцијал овог краја. Рестаурацију финасира Турска
агенција ТIKA, а пројекат је започет 2013. године осветљењем
тврђаве.
Започети су радови чишћења и реконструкције зидова, археолошка
ископавања на зидинама према Дунаву која ће се вршити и на
комплетној унутрашњости тврђаве, а завршетак се очекује до
септембра следеће године.
Један од седам значајних локалитета и тврђава на Дунаву,
Рамска тврђава ће привући велики број домаћих и страних
туриста, али и обогатити туристичку понуду не само Великог
Градишта већ и околних локалних самоуправа, заједно са
Сребрним језером, Виминацијумом, Голубачком тврђавом и
Љубичевом.

Пета конференција Националне
асоцијације Чистоћа Србије –
ASWA на Сребром језеру
Пета конференција Националне асоцијације Чистоћа Срије – ASWA
одржаће се од 20. до 22. септемра 2017. године на Срерном
језеру, у хотелу “Дануиа Парк”. Првог дана радног дела
Конференције, у четвртак, 21. септемра, учесницима ће се
оратити министар заштите животне средине, Горан Триван.
Циљ конференције је да анализира пролеме са којима се
комунална предузећа, задужена за одржавање хигијене и уклањање
отпада, сусрећу као и да постави нове стандарде у овој
оласти. Основна идеја удружења ASWA јесте професионализација
запослених у чистоћама, подизање знања о савременим
технологијама прераде отпада на виши ниво, као и помоћ
члановима Асоцијације у решавању пролема са којима се
сусрећу. Национална асоцијација чистоћа Србије основана је
2015. са акцентом на област управljања отпадом.

У току радови на изградњи и
рестаурацији у општини Велико
Градиште
У општини Велико Градиште граде се нови и реновирају старији
објекти па је председник, Драган Милић, данас са сарадницима
обишао веће инвестиционе радове.
На Средњој школи у Великом Градишту у току су радови на
реновирању фасаде старог дела, саграђеног још 1929. године.
Средства за реновирање обезбедили су Министарство просвете,

науке и технолошког развоја у висини од 2.500.000 и општина
Велико Градиште 1.498.392 динара. Комплетан завршетак радова
очекује се до краја октобра ове године.

И зграда Народне библиотеке “Вук Караџић“ добиће ускоро нови
изглед. На згради са почетка 20. века, у току је замена
дотрајалих прозора и врата. Нова фасадна столарија обезбедиће
потпуну заштиту овог простора у складу са наменом објекта док
радове надзире Завод за заштиту споменика културе из Смедерева
па нова столарија задовољава и овај критеријум. Вредност
радова је 1.666.666 динара без ПДВ-а, а средства су обезбеђена
из буџета општине Велико Градиште.

У Раму се настављају интензивно радови на тврђави које
финасира Турска агенција TIKA. У току је рестаурација куле
број два док се на кули број три завршавају зупци. Зупци на
кули број четири су већ урађени па је овај део добио свој
првобитни, оригинални изглед. Претходне недеље, представници
фирми надзора, извођача, TIKA-е и општине Велико Градиште
одржали су у Раму састанак на којем су разматрали три кључна
питања за даљу рестаурацију – боју фуга, распоред зубаца на
зивовима и питање дренаже атмосферских вода из тврђаве. Како
су и ове појединости утаначене, радови ће бити настављени
докле то временске прилике буду дозвољавање, а очекује се да
се до краја грађевинске сезоне зарши више од 60 посто
планираних радова.
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гасификације у Курјачу, Мајиловцу, Ђуракову, Поповцу и
Сиракову у дужини од 25 километара. У Курјачу су радови при
крају док
завршени.
сезоне.
којима се
уједно, и

су у Сиракову, које су посетили челници општине, већ
Остала насеља гасовод ће добити до краја грађевинске
У Чешљевој Бари се тренутно полажу челичне цеви
гас спроводи до Великог Градишта, а ово место је,
чвориште за мрежу кроз општину Велико Градиште.

У Средњеву су настављени радови на изградњи дела нове,
централне школе ОШ „Миша Живановић“ док се у Царевцу ради
проширење подручне школе.

Изградња нове школе у Средњеву

започета је још деведесетих година, али су, због недостатка
средстава, радови прекидани неколико пута. Ове године
обезбеђена су додатна средства од Министарства просвете, науке
и технолошког развоја у износу од 12.000.000 динара и општине
Велико Градиште од 1.482.482 динара која су опредељена за
завршетак фискултурне сале како би се деци обезбедили
квалитетни часови физичког васпитања. Поред сале, биће урађени
и пратећи делови – водовод и канализација као и керамичарски
радови и санитарни чвор. У Школи очекују да ће све бити
завршено на време, до почетка новембра.

Истовремено, у Царевцу је у току друга фаза изградње
котларнице и проширења дечјег вртића. Око 20 најмлађих
полазника, због недостатка простора, вртић похађа послеподне,
а већ почетком наредног месеца моћи ће да крену у јутарњу
смену, у новој учионици. Средства за наставак ових радова, у
висини од 969.291 динара, обезбеђена су из буџета општине
Велико Градиште.

И у Чешљевој Бари приводе се крају радови на цркви Свете
Тројице па ће, како је уговором и предвиђено, прва фаза бити
завршена до краја септембра. Пре почетка зиме, биће завршена
спољашњост и груби грађевински радови те постављени бакарни
кров и ограда, а наставак се очекује на пролеће када би
требало да се ради и унутрашњост цркве. Радови су започети
прошле године, а завршетак је планиран крајем септембра
наредне године. Изградњу финансирају Месна заједница и грађани

Чешљеве Баре који су, већином, на раду у иностранству, уз
подршку општине Велико Градиште у износу од 1.900.000 динара.
Поред цркве, у Чешљевој Бари ускоро почиње и замена дела
дотрајалог крова на згради Дома кулутре. Вредност радова, које
финансира општина Велико Градиште, је 250.176 динара док је
део материјала обезбедила Месна заједница.

“Сачувајмо од заборава“ за
очување традиције на селу
Удружење жена “Тополовчанке“ из Тополовника код Великог
Градишта организује, у суботу 30. септембра, прву
манифестацију “Сачувајмо од заборава“ посвећену очувању
традиције и културе овог краја.
Програм ће почети у 11 сати кувањем свадбарског купуса, а
вредне женске руке припремиће разноврсне домаће ђаконије. Тако
ће награде припасти онима које припреме најлешшу слану и
слатку питу, најбоље слано јело, најукуснији колач, најбољу
погачу, најукуснију штрудлу, а наградиће ће се и маштовитост
па ће се бирати најлепши и највеселији штанд. Организатори су
осмислили занимљиве такмичарске категорије па ће се бирати и
најмлађа и најстарија домаћица, најтрадиционалнији штанд као и
најстарији народни ручни рад.
Свечано отварање манифестације предвиђено је за 14 сати када
сви штандови буду постављени и спремни. Посетиоце очекује и
културно-уметнички програм док жири и такмичари буду вредно
обављали свој посао, а у 16 часова знаће се и победници ове
занимљиве манифестације. Дружење је планирано у парку, центру
села, док ће се у случају кише такмичари сместити у Дому
културе.
На манифестацију се могу пријавити сви – од удружења жена,
ловачких удружења до креативних и умешних појединаца. Десетак
удружена жена из читаве Србије већ је најавило своје учешће, а
пријаве се могу доставити до 27. септембра путем телефона бр.
062/1731399.
Удружење “Тополовчанке“ прво је удружење жена са територије
општине Велико Градиште, основано 2015. године. Активно је
петнаетак “Тополовчанки“, али очекују да им се прикључе и
млађе мештанке.
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ПОМОЗИМО ДА ЛЕНА
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СПАСИМО МАЛУ ЛЕНУ – САМО 10 ДАНА ДО НАЈГОРЕГ МОГУЋЕГ ИСХОДА!
Лена Цветковић рођена је 3.11.2011. године. Свој 4. и
5.рођендан провела је у болници.
Лена болује од Јуингов саркома, тумора костију са великим

метастазама на плућима, који су велика претња да је у јако
кратком временском периоду угуше. Од 2015. године ова мала
девојчица је имала 30 хемо терапија и 50 зрачења.
Клилника Iatropolis у Атини нуди могућност излечења. Али,
радио хирургија, односно сајбер нож кошта 24.000 евра.
ПОМОЗИМО ДА ДОЧЕКА СЕДМИ И СВЕ ОСТАЛЕ РОЂЕНДАНЕ…
МОЛИМО СВЕ КОЈИ МОГУ ДА СВОЈ ДОПРИНОС УПЛАТЕ НА ЖИРО РАЧУН
ЛЕНИНЕ МАМЕ, ТИЈАНЕ ЦВЕТКОВИЋ.
ЖИРО РАЧУН
205-9001020009224-93
SWIFT : KOBBRSBG
IBAN: RS35205903102445484983

