Свечано
прослављен
општине Велико Градиште

Дан

Овогодишња свечаност поводом прославе Дана општине Велико
Градиште одржана је 01. августа на броду “Ана“ који је пловио
од Великог Градишта до Рамске тврђаве. Овом приликом
представљен је рад локалне самоуправе у протеклом периоду, а
најуспешнијима додељене општинске награде.
Поред одборника и чланова Општинског већа, представника
Општинске управе, представника јавних предузећа и установа,
председника месних заједница, бивших председника општине и
Скупштине општине пријему су присуствовали и представници
Браничевског управног округа, гости из суседне Румуније као и
добитници општинских признања.
Кратким говором о постигнутим резултатима између два празника,
гостима се обратио председник општине, Драган Милић. “Циљ нам
је кроз усвајање буџета да нам нормално функционишу све јавне
установе и предузећа и да реализујемо део програма који смо
обећали грађанима, као и да наставимо веома успешну сарадњу са
Владом Републике Србије. Те циљеве смо постигли тако да смо у
неким сегментима реализовали и неколико пута више пројеката од
оног што је планирано.“, рекао је председник, нагласивши да је
веома задовољан радом јавних предузећа и установа и Центром за
социјални рад.
Он се нарочито захвалио Влади Републике Србије и
министарставима који су ове године за све наведене активности
помогли општину у вредности од око 300 милиона динара.
“Поред ових улагања имамо и капитална улагања у Рамску тврђаву
која се комплетно рестаурира и где ради турска агенција “TIKA“
и ја користим прилику да им захвалим, као и турској држави и
народу на овој помоћи која износи преко милион евра. Такође
бих истакао и гасификасију наше општине која се приводи крају

и где очекујем да гас добијемо већ ове зиме. Вредност ове
инвестиције за нашу општину је преко 10 милиона евра. Што се
тиче привреде учињени су неки кораци за оживљавање неких
предузећа, а ја ћу да поменем Млин који се комплетно сређује
и требало би врло брзо да се стави у погон
у који треба
запослити тридесетак људи, воћњак у Острову који се сади на
200 ha који има сталну потребу за око 100 радника, а очекујемо
да крену радови на изградњи електране на биљну масу у
Пожежену. “, речено
је овом приликом.
Председник је истакао и успех ученика који су освајали прва
места на републичким такмичења, као и изузетан резултат у
спорту где су одбојкаши основне школе прваци Србије, пионирска
екипа ВГСК првак Србије, а одбојкаши Средње школе који су
представљали Србију на светском првенству у Чешкој освојили
треће место на свету, за шта су пригодно и награђивани.
“И ово време које је изузетно тешко, како економски тако и
политички, где нас очекују реформе у свим сферама друштва,
мислим да можемо да упутимо позив свима нама да уважавајући
све оно о чему сам говорио покушамо да позитивно размишљамо и
да се потрудимо да својој општини дамо максимум јер немамо
другу алтернативу, немамо резервно пребивалиште и треба да нам
је циљ да наш град и наша села буду чиста средина, са здравом
храном и водом, уређеним местима где ће инвеститори да улажу
свој капитал, пре свега у туризам и аграр и где ће гости који
једном дођу на Сребрно језеро поново да нам дођу.“, рекао је
за крај председник општине, а гости су имали прилике да
погледају нови промотивни филм општине о постигнутим
резултатима између два празника.
Општинска награда у виду дипломе уручена је појединцима и
удружењима као посебан вид јавног признања за постигнуте
резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва од
значаја за унапређење, развој и афирмацију општине док су
физичка лица награђена и износом од 20.000 динара.
Месној заједници Чешљева Бара и Градиштанцу Атанасију Панићу

одељена је награда за област афирмација општине и насељеног
места, а Светиславу Радуловићу из Дољашнице, за област
хуманитарни рад и пољопривреда. У области пољопривреде
награђени су и Зоран Живковић из Бискупља и Жељко Милетић из
Печанице.
Међу награђенима је и Никола Кнежевић из Голупца, ученик
генерације Средње школе Велико Градиште који се захвалио у име
свих добитника.
Одбојкашка екипа Средње школе из Великог Градишта добила је
диплому за успех у области спорта и афирмацију општине.
Признања за допринос у области образовања добили су Весна
Новковић и Божидар Грујић из Великог Градишта, док је Средњој
школи из Великог Градишта припало признање из области
хуманитарни рад. У области привреда и хуманитарни рад награду
је примио АПТР„Ивановић превоз“ Новице Ивановића из Великог
Градишта.
Ловачко удружење „Голуб“ из Великог Градишта и

Техничка школа

са Домом ученика „Никола Тесла“ из Костолца награђени су за
афирмацију општине док је признање за спорт припало Дејану
Милановићу из Великог Градишта и Мирољубу

Ратковићу.

Као посебан вид јавног признања за остварену изузетну сарадњу,
заслуге и допринос у развоју општине Велико Градиште, додељена
је плакета шпанском Фудбалском клубу “Селта“ из Вига.
Гости су, током крстарења Дунавом, уживали у незаборавним
тренуцима уз врхунско извођење познатих композиција професорке
Музичке школе “Стеван Мокрањац“, Марте Благојевић.
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