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У сусрет празницима, почетком децембра почела је акција
декорације града. Туристичка oрганизација општине Велико
Градиште покренула је акцију за избор најлепше украшене куће и
најбоље декорисаног излога у нашој општини. Комисија је
обилазила пријављене такмичаре и оцењивала ангажовање на
празничном уређењу. Сви излози су фотографисани, а власници
истих су својом маштом и трудом учинили да њихове радње
бајковито заблистају.
У конкуренцији мноштво лепих, па и прелепих излога и кућа,
суочен са многим дилемама, жири је имао тежак задатак да оцени
најуспешније. Ове године кућу је набоље украсио Дрикић Небојша
из Тополовника, а награде за најлепше украшене излоге добили
су „Пекара Ема“ и „Уметничко удружење старих заната Јефимија“.
Победници су имали пријем код председника општине, господина
Драгана Милића.
Овом приликом даривана је и прворођена беба на територији наше
општине, а поклон је преузео отац бебе Дарко Пајкић из
Тополовника.
Акција декорацијe града саставни је део велике акције општине
Велико Градиште која је у току празника осмислила низ
догађаја. Деда Мраз је даривао сву децу Градишта која су
шетала тргом Младена Милорадовића 29, 30. и 31. децембра, а
овом приликом пакетиће су добила и деца у Дому здравља.
Најлепши излог и најбоље декорисана кућа проглашени су 5.
јануара, када је даривана и прворођена беба.
Очекује нас ломљење чеснице у цркви светог Архангела Гаврила

на Божић. Ломљење чеснице ће се одржати након литургије која
почиње у 8:30 часова. У овом несвакидашњем догађају
учествоваће деца до четвртог разреда.
За Српску Нову годину организовани су занимљиви и весели
догађаји. Програм ће почети Новогодишњим концертом у 19 часова
у спортској хали у организацији Културног центра , а наставиће
се весело на градском тргу у 21 час. На Житном тргу за добро
расположење побринуће се оркестар Новице Симића, а припремљено
је богато послужење (кувано вино, ракија, сокови и
пљескавице). Славље ће се завршити великим ватрометом.
Дочек на тргу организоваће Туристичка организације општине
Велико Градиште.
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