Почиње уређење старог дела
Средње
школе
у
Великом
Градишту
Данас су почели радови на реновирању фасаде старог дела Средње
школе у Великом Градишту. Школa je саграђенa давне 1929.
године, a oво крилo до сада није био уређиванo.
Вредност радова је 3.998.392 динара, од чега је Министарство
просвете, науке и технолошког развоја финансирало 2.500.000, а
општина Велико Градиште 1.498.392 динара.
Иначе, првог дана школске године свечано је отворено ново
одељење Средње школе из Великог Градишта у Голупцу. По први
пут у историји ове школе отворено је одељење изван Великог
Градишта, а општина Голубац први пут је добила одељење средње
школе. Ученици из Голупца, који су до сада путовали, од ове
школске године похађаће гимназију општег типа у свом граду.

Друга
година
Међународне
ликовне изложбе ’’Артефакт’’
Друга Међународна ликовна изложба ’’Артефакт’’, биће отворена
у среду 13. септембра у Великом Градишту, у галерији Народног
музеја (Кнеза Лазара 40), са почетком у 19:00 сати.
Организатор изложбе је Народни музеј Велико Градиште, под
покровитељством општине Велико Градиште и уз суорганизаторе
УЛС ’’Ђура Јакшић’’ из Пожаревца и удружење ’’Focus Europa’’
из Neudrossenfeld-а (Немачка).
“Изгубљена примарна веза са светом и остављање сведочанства
(Артефакт-а) о обнављању те везе је основна идеја ове друге по
реду међународне ликовне колоније у Великом Градишту.“, каже
се у предговору директора Народног музеја, мр Драгана
Богичића, “Оплеменити простор у коме живимо, са идејама људи
из целога света јесте подухват који је и храбар и наизглед
немогућ, али колико је простора где ми нисмо били и нећемо
никада бити, толико је сваки долазак уметника из света у нашу
средину, добитак за све нас.“.
’’Артефакт 2’’ ће окупити више од 20 учесника из петнаестак
земаља, међу којима и Јужне Кореје, Авганистана, Републике
Башкирије…

КАТАЛОГ

Ново рухо Народне библиотеке
“Вук Караџић“
Прелепо, старо здање Народне библиотеке “Вук Караџић“ у
Великом Градишту ових дана добиће ново рухо.
На згради, задужбини добротвора Саве Ж. Обрадовића и жене му
Кате, 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, савременим
захтевима у погледу термичког комфора унутрашњих простора, а
по препорукама енергетске ефикасности зграда, заштите од буке,
продора воде и ваздуха кроз елементе фасадне столарије.
Како је зграда Библиотеке део просторне, културно-историјске
целине, радови на објекту су под надзором и уз добијену
сагласност Завода за заштиту споменика културе из Смедерева па
нова столарија задовољава и овај критеријум.
Вредност радова на замени столарије је 1.666.666 динара без
ПДВ-а, а средства су обезбеђена из буџета општине Велико
Градиште.
Иначе, општина има дугу традицију поштовања и неговања писане
речи па се у једном извештају упућеном кнезу Милошу, наводи да
у Великом Градишту постоји Читаоница, основана 1872. године,
лепо опремљена, која је у то време поседовала 36 књига и
бројила 33 члана. Данашња Библиотека достојан је и
репрезентативан наследних старе Читаонице.

Почеле припреме за изградњу

нове
спортске
Сребрном језеру

хале

на

На Сребрном језеру, у уторак је почело уређење терена за
изградњу нове спортске хале.
Постављена је ограда, очишћено земљиште и обележено место, а у
наредним данима очекује се и полагање камена темељца новог
објекта.
Пројекат финансирају Министарство трговине, туризма и
телекомуникација у вредности од 85 милиона и општина Велико
градиште са 1.8 милиона динара, а за завршетак грађења одређен
je 04.03.2018. године.
Нова хала биће изграђена тик до професионалних кошаркашких
терена на којима се одржава и Кошаркашки камп ТЕО4, у којем
екипа нашег репрезентативца и олимпијца, Милоша Теодосића,
успешно обучава децу из разних земаља, већ другу сезону.
Вишенаменска спортска хала моћи ће да задовољи и стандарде
репрезентације па је Велико Градиште на сигурном путу да,
поред кошаркашког, постане и одбојкашки центар Србије и
региона.

Екипа “С Тамаром у акцији“
усрећила
породицу
из
Тополовника
Тамара Грујић и екипа популарне емисије “С Тамаром у акцији“,
која помаже социјално угрожене породице реновирајући њихова
домаћинства, у четвртом серијалу изабрала је дом породице
Јовановић из Тополовника.
Тамарина екипа је, од неколико стотина пријава, одлучила да
прилику за бољи живот пружи овој породици коју чини самохрани
отац
Дракче и његово двоје малолетне деце, смештеној у
скромних 35 и по квадрата.
Општина Велико Градиште је, у периоду од 03. до 07. септембра,
била домаћин екипе. Током радова, на пројекту је гостовало и
радило десет мајстора и осам чланова продукције задужених за

реновирање куће и снимање свих радова и активности. Поред
сталних спонзора емисије “С Тамаром у акцији“, подршку екипи
и породици пружили су и многи други предузетници као и
појединци са територије општине Велико Градиште те
представници Туристичке организације Велико Градиште који су,
уједно, били задужени и за туристичке обиласке.
Емитовање емисије најављено је за 04. новембар на програму
РТС- а када ће се гледаоци упознати са свим детаљима ове
хумане акције.

Јавна
презентација
Антикорупцијског
плана
општине Велико Градиште за
период 2017-2020. године
Opштина Велико Градиште позива грађане на јавну презентацију
Антикорупцијског плана за период 2017-2020. године која ће се

одржати у просторијама зграде општине, у понедељак, 11.
септембра, са почетком у 09,00 сати.
Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској
унији за Поглавље број 23, усвојен на седници Владе Србије 27.
априла 2016. године, предвиђа јачање превентивних
антикорупцијских механизама на нивоу локалне самоуправе, која
је у препоруци из Извештаја о скринингу идентификована као
једна од области посебно осетљивих на корупцију. Овим
документом је предвиђено да градови и општине усвоје и примене
локалне акционе планове за борбу против корупције, односно
локалне антикорупцијске планове.

Црква у Чешљевој Бари ускоро
“под кров“
Радови на спољашњости цркве Свете Тројице у Чешљевој Бари
приводе се крају па ће, како је уговором и предвиђено, до
краја септембра ова грађевина бити стављена “под кров“. У овој
фази, пре почетка зиме, биће завршени груби грађевински радови
и постављени бакарни кров и ограда. Како због доласка зиме
даљи радови нису могући наставак се очекује на пролеће када
би требало да се ради на завршетку унутрашњости цркве.
Црква, посвећена Светој Тројици, започета је прошле године, уз
благослов владике браничевског Игњатија, а завршетак свих
радова планира се крајем септембра наредне године. Изградњу,
уз подршку општине Велико Градиште у износу од 1.900.000
динара, финансирају Месна заједница и грађани Чешљеве Баре
који су, већином, на раду у иностранству.
Поред цркве Месна заједница Чешљева Бара је уредила ново дечје
игралиште са клупама и мобилијаром, а у непосредној близини

налази се и основна школа.

Постављен
тартан
на
три
терена у Кошаркашком кампу на
Сребрном језеру
Туристичка сезона јењава, али спортска и даље траје па су и
радови на спортским објектима актуелни. Јуче је на Сребрном
језеру завршена адаптација „Basketball camp-а“ где је на три
помоћна терена постављена “тартан“ гумена подлога.

Тартан подлога на главном терену урађена је при изградњи ових
терена, почетком сезоне 2016. године, када је са радом почео
Кошаркашки камп ТЕО4, у којем екипа нашег репрезентативца и
олимпијца, Милоша Теодосића, успешно обучава децу из разних
земаља, већ другу сезону.
Ових дана поред кошаркашког кампа почиње изградња савремене
спортске хале па ће од пролећа, кад се очекује завршетак овог
објекта, одбојкаши и кошаркаши моћи да тренирају и при лошим
временским условима.
Уговорена вредност радова износи 7.993.989 динара са ПДВ-ом,
од чега је шест милиона динара обезбеђено из Министарства
трговине, туризма и телекомуникација док је два милиона
обезбедила општина Велико Градиште.

Дeцо, диносаурус је стигао у
парк!
Дечје игралиште у градском парку јуче је добило и диносауруса!
Овај велики дечји мултифункционални центар са више садржаја
служиће деци за игру, забаву и едукацију.
Састављен од платформи, мостова, степеница, вертикалне
пењалице са отворима, тунела и тобогана, ватрогасног спуста и
пешчаника, диносаурус ће пружити задовољство малишанима, али
и старијој деци као и родитељима док уживају у њиховој игри.
Поред игралишта су постављене и две нове љуљашке па ће
најмлађи посетиоци имати већи избор за забаву.
Комплетна играоница је израђена у складу са европским
нормативима за израду дечјег мобилијара-опреме и поседује
сертификат о сигурности и безбедности деце. Наравно, родитељи
су и овде дужни да воде рачуна о својој деци.
Наручилац овог мултифункционалног центра за игру, вредног
939.360 динара, је Месна заједница Велико Градиште.
Ове године се много улагало у дечја игралишта како би се
малишанима обезбедио простор за безбедан боравак и игру. Ових
дана су на игралишту у Орашчару постављене и две клупе где ће
и одрасли моћи да предахну.

Поклон-пакетићи за успешан
почетак нове школске године
И ове године, представници општине Велико Градиште поделили су
ђацима првацима, поводом почетка нове школске године, поклонпакетиће са школским прибором и слаткишима, у три основне
школе на територији општине.
Пакетићи су уручени ученицима првих разреда Основне школе “Иво

Лола Рибар“ у Великом Градишту којих је ове године 85, ОШ “Вук
Караџић“ Мајиловац у коју је уписано 18 првака, док је у ОШ
“Миша Живановић“ Средњево ове године у први разред кренуло 18
дечака и девојчица.
Са жељом да број деце у општини повећа, општина Велико
Градиште већ je донела Одлуку о проширеним правима како би се
се деци, односно ученицима обезбедили што бољи услови и
креирао добар социјални програм који ће помоћи њима,
студентима, незапосленим родитељима, новорођеној деци,
младенцима и женама за вантелесну оплодњу.
Општина ће и даље помагати рад школа опремањем паметним
таблама, куповином квалитетних учила, бесплатном ужином и
превозом за средњошколце и студенте као и обезбеђењем станова
за просветне раднике и другим адекватним улагањима.

