У општини Велико Градиште
инвестициони
радови
на
полигону
малих
спортова,
спортској хали на Сребрном
језеру и путу Сребрно језероЗатоње
Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, обишао је
јуче, у пратњи својих сарадника, значајне инвестиционе радове
у општини – полигон малих спортова у Великом Градишту,
спортску халу на Сребрном језеру и пут Сребрно језеро-Затоње.
“Локална самоуправа инвестирала је одређена средства у
унапређење и техничке капацитете наших спортских објеката.
Морам да напоменем да је у процесу предлагања и доношења
буџета за 2019. годину извршена процена потреба коршћења овог
објекта у Гимназији у Великом Градишту, где су се средњошколци
изјаснили да су им потребна седишта јер физичко васпитање,
поред хале, имају и овде, а полигон користе и у рекреативне
сврхе.“, рекао је директор Спортског центра, Саша Бранковић, о
улагањима у полигон малих спортова.
Како је навео, уграђено је 250 седишта, вредности 308.000
динара, а полигон ће служити и за одржавање турнира и
поподневне рекреативне активности. Такође, почетком године је
замењено 16 живиних рефлектора новим LED рефлекторима са
значајно мањом потрошњом струје, а прошле године урађена је
нова кошаркашка конструкција са стакленом таблом, ојачане су
заштитне позиције кроз металну ограду на терену, извршено
обележавање и набављене нове мреже. Бранковић је истакао и да
се током читаве године инвестира у правцу спровођења програма
развоја спорта и кроз побољшање услова за све рекреативце,

гимназијалце и спортисте.

На деоници Сребрно језеро-Затоње где се ради реконструкција
постојећег пута, у дужини од 10,5 километара, а које
инвестирају “Путеви Србије“, предвиђено је да се, у односу на
постојећи пут ширине 4,5 метра уради нови двоструки асфалтни
слој, шриине 5 метара, 60.000 м2 укупне површине.
“Овим радовима спојиће се насељње Бели Баагрем са државним
путем Рам-Тополовник-Велико Градиште. Радовима се ништа не
нарушава, што се тиче самог насипа и његове функције,
проширење се ради са брањене стране за шта имамо сагласност
Водопривреде која контролише извођење радова.“, објаснио је
руководилац градње у “Предузећу за путеве“ из Пожаревца. Други
део пута, у дужини од 650 метара, који се ради у склопу
реконструкције пута ка Затоњу, веза је за насеље Острово и
обухвата обнову асфалтног слоја.
Председник општине, Драган Милић, истакао је да пут има велики
значај и за општину Велико Градиште и за Источну Србију,
будући да са њом повезује део Баната одакле људи, преко скеле
у Раму, превозе производе као што су сунцокрет, пшеница,
кукуруз итд. у овај део Србије, а општина у њему види
потенцијал за развој туризма. Он је истакао да општина има
веома добру сарадњу са Владом и руководством Републике Србије
те да је резултат видљив у обнови овог пута који је био у
веома лошем стању.
Овим путем очекује се све већи прилив туриста из Баната и

бициклиста из Европе док из суседне Румуније сваког викенда
стиже велики број посетиоца на Сребрно језеро. И обновљена
Рамска тврђава већ прима прве посетиоце.
“Наша је идеја да објединимо туристичку понуду са Пожаревцем и
Голупцем – Тврђава Рам, Виинацијум, Љубичево, Сребрно језеро
као база развоја туризма и Голубачка тврђава, а сви туристи
који би дошли овде дошли би овим путем.“, нагласио је Милић,
захваливши свима који су помогли да се пут уреди.

Још једна инвестиција која ће помоћи како развоју туризма тако
и развоју спорта у општини је модерна спортска хала на
Сребрном језеру чији се радови приводе крају.
“Ова хала је значајна из неколико разлога – прво што ће бити у
функцији кошаркашког кампа и када се заврши биће то једна
целина са четири кошаркашка терена, спортском халом са два
попречна терена за кошарку, а водимо и веома озбиљне разговоре
и од наредне године би овде требао да никне и одбојкашки
камп.“ најавио је Драган Милић, подсетивши да је Велико
Градиште град одбојке, са младим првацима Србије, а
Градиштанац Боба Ковач селектор српске репрезентације.
Председник је искористио прилику и да за ову инвестицију
захвали председнику Републике, Александру Вучићу, који је

обишао Сребрно језеро, потпредседници Владе, Зорани
Михајловић, министру туризма, Расиму Љајићу, чије је
министарство извојило средства као и Министарству државне
управе и локалне самоуправе.
Вредност радова је 60.000.000 динара, а њима је обухваћено
комплетно унутрашње и спољашње уређење па се до краја ове
године очекује завршетак изградње и свечано отварање хале.

