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УЧИМО И
СТВАРАМО
Једним додиром екрана унoсимо стварни
свет у школске учионице

раге комшије,
период иза
нас обележиле су бројне
активности на
територији наше
општине.
Заједно са градом Београдом
започели смо нови циклус обнове фасада, али и акцију
чишћења графита којом враћамо стари сјај староградским зградама. И то је само почетак.
У оквиру програма Стари град мисли на зграде, 324
стамбене заједнице су добиле бесповратна средства и за
ту намену ће до краја године бити исплаћено укупно 60
милиона динара како би нам зграде биле сређене, уредне
и безбедније за живот.
Желели смо да наши најмлађи уживају, да се радују и
друже што више. Због тога смо за све наше предшколце
обезбедили бесплатне уџбенике како би се што боље
припремили за полазак у школу, као и поклон-пакетиће
за ђаке прваке свих седам староградских основних школа. Наши основци, од трећег до шестог разреда, добили
су и бесплатне таблете, чиме заједно са Градом Београдом доприносимо процесу дигитализације и стварању
најбољих могућих услова за школовање. Желимо да
вртићи буду по мери сваке породице. Зато смо започели
уређење дворишта вртића у којима најмлађи Старограђани проводе своје време. Организовали смо и бројне
општинске бесплатне програме у којима је учешће узело
више од 500 најмлађих Старограђана.
Отворили смо и нови Услужни центар. На једном месту
сада можете да добијете најразличитије информације,
дате своје предлоге, пријавите проблеме, али и да добијете персонализовану картицу Стари град мисли на тебе.
Покренули смо и Еко патролу којој можете да пријавите
све еколошке и комуналне проблеме из свог окружења,
као и Мама центар који ће помагати будућим мамама и
родитељима са територије наше општине.
Пуштен је у рад систем паркинг сензора, а осим на возаче којима ће сада паркирање бити много лакше, мислили
смо и на староградске сениоре за које смо организовали
различите креативне програме и радионице.
Ово је само делић започетих активности на којима ћемо
наставити да радимо, заједно са вама, како би Стари град
био најбољa општинa за живот у Београду.
Председник Градске општине Стари град,
Радослав Марјановић
Информатор Градске општине Стари град
Издаје Градска општина Стари град, Служба за
односе са јавношћу, Македонска 42, Београд
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Наш Стари град
Мало степениште
на Калемегдану
Мало степениште на Калемегдану изграђено
је 1903. године и са поносом можемо да
констатујемо да изгледа исто као пре 118
година. Направљено је према нацрту прве
српске жене архитекте Јеслисавете Начић.
Она је била изузетан таленат, што потврђује
чињеница да је била прва жена која је завршила
типично мушки факултет у то време, као и да је
у нашој земљи постојало само седам процената
жена које су биле елементарно писмене. Мало
степениште састоји се од два полукружна
облика и средишњег подеста са ког се излази на
плато шеталишта. У склопу степеништа налази
се чесма, декоративно обрађена, у облику лавље
главе. Као материјал употребљен је камен, који
је у потпуној сагласности са естетиком времена
када су се зидале бројне монументалне
београдске грађевине. Мало степениште
данас употпуњује лепоту Старог
града, чинећи га импозантним
делом наше
престонице.
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ФОТО: LIVE PRODUCTION

Наш Стари град
БЕОГРАД
ЖИВИ
Наша општина је у сарадњи са
Градом Београдом, овог лета,
за све суграђане организовала
бесплатан културно-уметнички
и забавни програм. Целокупни
програм био је подељен у три
целине – едукативни програм
за малишане на Топличином
венцу и Калемегдану, ревијални
програм у Улици цара Лазара и
филмски програм на Косанчићевом венцу. Заједно са Дечјим
културним центром Београд,
Установом културе Пароброд,

Целокупна манифестација је имала и
хуманитарни карактер, па су тако волонтери наше општине у сарадњи са Староградском фондацијом сваког викенда
припремали и продавали освежење у
циљу прикупљања финансијске помоћи за
лечење малог Бошка Гуглете.
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ФОТО: LIVE PRODUCTION

Музејом града Београда, Комбанк двораном и Црвеним крстом пажљиво смо
осмислили и реализовали програм који је
одушевио наше најмлађе Старограђане.
Сваког викенда током јула и августа на
поменутим локацијама окупљао се велики
број малишана који су са својим родитељима, али и бакама и декама уживали
у добро познатим хитовима у извођењу
дечијег хора „Чаролија”, али и опуштајући
се уз фестивалске филмове.

ДРВЕЋЕ
ПЛЕШЕ
У години јубилеја, 30 година од свог
постанка, ДАХ Театар ће премијерно извести нову представу под називом „Дрвеће плеше” 30, 31. октобра и 1. новембра
са почетком у 20 часова у Студентском
парку у Београду.
„ДРВЕЋЕ ПЛЕШЕ” плесно-позоришна представа
се изводи на отвореном, у режији Дијане Милошевић и Јадранке Анђелић, ДАХ Театар је припрема у
сарадњи са Институтом за уметничку игру у Београду. Представа се на сценско-поетски начин бави
важношћу очувања дрвећа. Инспирисани истраживањима о „животу“ дрвећа и њиховој важности за
човечанство, желимо да најдиректније, уметничким
средствима утичемо на грађане да гледају на дрвеће другачијим очима и да схвате хитност потребе
да се дрвеће у нашем граду и земљи заштити од
неумерене сече.

Користећи уметнички језик и креативне технике које
допиру директније до срца и ума гледаоца него многи
други стандардни начини, као и дигиталне медије
који данас имају велики утицај и видљивост, желимо
да подигнемо свест о важности дрвећа за очување
здравља и екосистема у нашем граду и шире; да поделимо конкретне информације везане за ситуацију;
да оснажимо грађане да реагују и активно учествују у
променама погрешних уверења везаних за климатске
промене и одржање здраве животне средине као и да
их мотивишемо да предузму први корак у изградњи
културе одговорности и применљиве праксе.

ФОТО: УРОШ АРСИЋ

Ново позориште
Овог лета Београд је постао богатији за још једну позоришну
сцену, а у питању је летња сцена Театријум чији је оснивач наш
прослављени драмски уметник – Тихомир Станић. Позоришном
представом ”На Дрини ћуприја” у драмском тумачењу Тихомира Станића, ова летња сцена која се налази у дворишту Капетан
Мишиног здања свечано је отворена 3. јула. Ректорка Универзитета
у Београду, др Иванка Поповић, поводом отварања ове позоришне
сцене истакла је да Универзитет поред функције образовања има
и веома важну функцију унапређивања друштва и комуникације,
а управо то чини ово позориште које се некада и налазило управо
у Капетан Мишином здању. Током јула и августа на репертоару су
се нашле позоришне представе инситуционалних позоришта, али и
алтернативних група попут Филипа Гајића и његовог Дорћолског народног позоришта, Весне Станишић, Петра Божовића, Тање Кецман
и многих других. С обзиром на чињеницу да је позориште Театријум
потписало уговор са Универзитетом у Београду на пет година, сигурни смо да нас и следећег лета очекује богат позоришни програм.
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У радњама бренда „De Pante Socks“ не постоје
памучне чарапе. Нити беле. Власници Јован
Пантић и Марија Микић поносни су што креирају
чарапе од дрвета бамбуса и језгра и коре букве.
Памук постоји, али мерциризиран, што значи да
се од једне тоне основног памука добије од 100
до120 килограма памука од којег се праве ови
оригинални комади гардеробе.
Радње ових иновативних предузетника боје
бајковите нијансе, продавнице чарапа биле су
Јованов сан од малих ногу. Још док је лично сакупљао и носио разнолике чарапе. То су знали и

ЛЕПОТА ЛЕЖЕРНЕ
КУПОВИНЕ

Б

ило да сте у потрази за квалитетним производом или добрим дизајном, свратите у Маршала
Бирјузова 34. СОФИ је новосадски козметички
бренд основан 2009. године. Прошлог лета отворена је СОФИ радња у Београду чиме је на ужурбани
Зелени венац стигла лепота лежерне куповине. Сама
радња покупила је пар номинација за најбољи дизајн
ентеријера 2021. године. Козметика коју производе
се ослања на проверене сировине природног порекла
које долазе из разних крајева света. Оно за шта се
залажу јесу квалитетне и избалансиране формуле које
развијају имајући на уму безбедност, ефикасност, али
и чулни доживљај.
У СОФИ можете и рециклирати. Добар део производа је спакован у стаклену амбалажу коју им можете
враћати, након чега се она поново користи.
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ФОТО: ПРОМО

Посебни
модни комади

његови пријатељи, па му из многих земаља света нису доносили сувенире – већ управо чарапе.

ФОТО: ПРОМО

Данас, Јован је заједно са Маријом отворио занимљива продајна места, која је уредио и осмислио сам, део по део, зид по зид, детаљ по детаљ.
„Начин на који их правимо назива се кетлање. За
то су потребне посебне машине којих нема код
нас, већ у Скопљу. Дневно на једној машини може
да се направи само 50 пари чарапа које немају
шавове, громуљице и јако их је тешко исцепати“,
објашњава Јован.
Занимљива ствар која се највише допадне љубитељима бренда „De Pante Socks“ је паковање
које добију уз кутију. Цела фирма је еко, па су им
и кутије од пуног дрвета ораха. Уколико купите
4–6 пари чарапа, кутије се добијају на поклон,
са украсним папиром и посветом, запечаћене воском. Продајна места су: Змај Јовина 18,
Обилићев Венац 26, Хотел Југославија, Булевар
Николе Тесле 3, Милешевска 26 и ТЦ Галерија.

ДИВАН ГЕСТ
Свака жена која је у другом стању и посети
радњу „De Pante Socks“, у Булевару Николе
Тесле 3, добиће на поклон пар чарапа. Власници ће обрадовати чак и будуће тате које посете
продавницу на овој адреси, што је за сваку
похвалу и пример. Свака част за „De Pante
Socks“!
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КЊИГЕ ЗА
ПРИПРЕМНИ
ПРЕДШКОЛСКИ
ПРОГРАМ

Г

радска општина Стари град обезбедила је и ове
године средства за куповину по три обавезне
књиге за припремни предшколски програм
за предшколце из дванаест вртића Предшколске
установе „Дечји дани“.

Директорка ПУ „Дечји дани“ Сања Лазић истакла
је да ново руководство општине Стари град
препознаје потребе деце и родитеља. „Очекујемо
сталну сарадњу са општином, јер ова акција
је, пре свега, усмерена ка растерећењу кућног
буџета родитеља. Када је реч о сређивању наших
објеката, општина је у програм буџета уврстила
двориште вртића „Липа“, које је једно од најлепших
на Старом граду, а нажалост, годинама је било
запостављeно”.

ФОТО: LIVE PRODUCTION

„За наше предшколце, њих укупно 450, обезбедили
смо књиге за припремни предшколски период како
би се што боље спремили за полазак у школу. Ово
је акција коју смо започели прошле године и од

које нећемо одустати, јер на овај начин желимо да
породицама са малом децом покажемо да мислимо
на њих и њихову децу. Општина је, осим припрема
за школу, за најмлађе обезбедила и бесплатне
програме који ће се одржавати у спортском центру
”25 мај” и у Услужном центру наше општине“, рекао је
председник општине Радослав Марјановић.
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ЗА
ЂАКЕ
ПРВАКЕ
Градска општина Стари град је обезбедила 547 поклон-пакетића за све ђаке прваке седам староградских основних школа. Најмлађе основце су у клупама
њихових учионица обрадовали ранчеви добродошлице,
у којима је спакован пратећи школски прибор – пернице са оловкама, гумицама и зарезачима, прибор за
ликовно и наравно, слатки пакетић за ужину.
Малишанима и њиховим родитељима добродошлицу
и срећан полазак у школу пожелели су и представници
наше општине, на челу са председником Радославом

Марјановићем, који је посетио Основну школу „Дринка
Павловић”.
„Полазак у школу је велики догађај у животу сваког
детета и родитеља, а наша жеља је да вам први школски дан остане у трајном сећању. Наша општина је за
вас припремила пригодне поклоне – ранчеве са школским прибором, за ваш срећнији, веселији и безбрижнији
полазак у школу”, рекао је председник Радослав Марјановић и истакао да је унапређење услова и квалитета
школовања један од приоритета у раду општине Стари
град.

ФОТО: LIVE PRODUCTION

„Континуирано помажемо
све староградске школе како
би наша деца имала боље и
безбедније услове за учење и
дружење. Такође, данас смо
све основце од трећег до
шестог разреда обрадовали
таблетима, а наставнике лаптоп рачунарима, које је обезбедио Град Београд”, поручио
је председник Марјановић и
присутне упознао са бесплатним програмима које је за
основце припремила општина
Стари град.
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ОТВОРЕН
УСЛУЖНИ
ЦЕНТАР
У ЦИЉУ ДОБРЕ КОМУНИКАЦИЈЕ СА ГРАЂАНИМА, ГРАДСКА
ОПШТИНА СТАРИ ГРАД ОТВОРИЛА ЈЕ НОВИ УСЛУЖНИ
ЦЕНТАР У РЕНОВИРАНИМ ПРОСТОРИЈАМА У ПРИЗЕМЉУ
ОПШТИНЕ, У КОЈЕ СЕ УЛАЗИ ИЗ НУШИЋЕВЕ УЛИЦЕ
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Г

рађани Старог
града од сада
имају прилику
да на једном
месту добију
различите
информације, пријаве
проблеме, предложе
решења и добију одговоре на сва постављена
питања из надлежности
општине. У Услужном
центру грађани са прија-

ФОТО: LIVE PRODUCTION

Наш Стари град

ФОТО: УРОШ АРСИЋ; LIVE PRODUCTION

вом боравка на Старом
граду имају могућност да
добију персонализовану
староградску картицу са
којом могу да се пријаве
за бесплатне програме
које за њих организује
општина, али и да остваре бројне попусте и
погодности у оквиру програма „Стари град мисли
на тебе”.
„Отварањем Услужног
центра желимо да будемо корак ближе нашим
грађанима. Намера нам
је да комуникацију са
грађанима унапредимо
и учинимо још бољом
и ефикаснијом. Старограђанима ће уз картицу
бити на располагању
више од 80 бесплатних
културно-уметничких, рекреативних и спортских
програма, намењених
различитим узрастима и
афинитетима. За грађане
смо припремили и бројне
попусте и погодности, а
нашем позиву за учешће
у реализацији програма
„Стари град мисли на
тебе” до сада се одазвало више од две стотине

партнера”, рекао је председник Градске општине
Стари град Радослав
Марјановић.
Информације о бесплатним програмима и пер-

сонализованој картици
„Стари град мисли на
тебе” могу се добити
сваког радног дана од 8
до 16 часова, у Услужном
центру општине Стари
град (улаз из Нушићеве

улице, угао са Македонском), путем броја
телефона - 0800 077 775
(бесплатан телефонски
позив) и преко сајта
www.starigrad.org.rs/starigrad-misli-na-tebe/
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ПРОЦЕС
НАПРЕТКА
СТАРОГРАДСКИ ШКОЛАРЦИ ДОБИЛИ
СУ БЕСПЛАТНЕ ТАБЛЕТЕ ЧИМЕ СЕ
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ НАСТАВЉА

ФОТО: СТЕФАН СТОЈАНОВИЋ

И У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА
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Наш Стари град

Првог дана школске
године дигиталним
уређајима, савремeним
наставним средствима,
обрадовали су се 451
ученик и 38 наставника
ОШ „Дринка Павловић”.
Технологија се тако
инволвирала и у сферу
образовања. Процес
сада ефикасно еволуира

Једним додиром
екрана унећемо
стварни свет у
учионицу

од писања и читања на
зеленој табли до учења са
интерактивним екранима.
Предности коришћења
електронских уређаја у
учењу су општепознате.
Све већи број традиционалних учионица у развијеним земљама користи

таблете као део наставног
програма. Екосистем
апликација пружа бројне
садржаје за учење за све
узрасте и различите нивое знања.
ПОЗИТИВНИ АСПЕКТИ

Истраживања показују
да већина деце показује

Таблети ће повезати ученике, родитеље и наставнике. Белешке или задаци
писани руком могу се
изгубити. То се никада
не дешава са дигиталним
подацима: било какве
повратне информације,
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ФОТО: СТЕФАН СТОЈАНОВИЋ

помаке у развоју писмености, математици,
науци, решавању проблема. Образовне игре су
тако лако доступне да их
мала деца могу користити и побољшати учење.
Просветни радници сада
могу брзо испоручити
ученицима занимљив
материјал у стварном
времену, а ученици могу
користити препоручене ресурсе за обављање
домаћих задатака.

Додела таблета у Основној школи
Дринка Павловић
„Одмах 1. септембра добили смо таблете за све
ученике од 3. до 6. разреда.
Било нам је врло драго, и наставницима и ученицима, што смо на овај начин почели школску годину.
Након што су таблети стигли, организовани су родитељски састанци на којима су родитељи добили
упутства и преузели таблете за своју децу.
Свакако, лепо је имати подршку од локалне и градске управе на овом нашем заједничком путу, а то је
пут с највишим циљем, образовање будућих генерација“, изјавила је Наташа Васић, в.д. директора ОШ
,,Дринка Павловић".

укључујући критике,
похвале или забринутост,
доступне су за додатну
референцу.
Сви ученици трећег,
четвртог, петог и шестог
разреда основних школа
са територије Градске
општине Стари град
добиће од Града Београда таблет рачунар, са
бесплатним интернетом.

ФОТО: СТЕФАН СТОЈАНОВИЋ

ВЕЛИКА ПОДРШКА

Посетили смо Основну
школу „Дринка Павловић” и присуствовали додели таблета и рачунара.
У простoријама школске
библиотеке, директорки
Наташи Васић рачунаре и таблете свечано су

уручили заменик градоначелника Града Београда
Горан Весић и председник општине Стари град
Радослав Марјановић.
„Поделићемо 67.592
таблета. Сви београдски основци од 3. до 6.
разреда добиће кодове за
дигиталне уџбенике, што
представља својеврсну
револуцију у образовању,
какву немају њихови
вршњаци у Риму, Паризу или Лондону. Такође,
обезбедили смо и 6.952
лаптоп рачунара за учитеље и наставнике како
би се настава несметано
одвијала”, рекао је овом
приликом заменик градоначелника Горан Весић.
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ПАМЕТНО УЛАГАЊЕ

Председник Радослав
Марјановић који је врло
свестан значаја увођења
таблета у образовни систем, као и дигитализације
целе општине Стари град,
пожелео је ученицима
и наставном колективу
„Дринке” успешну школску годину и захвалио Граду Београду који је на овај
начин у потпуности опремио ученике и наставнике
за школовање примерено
информатичком веку у
коме живимо.
„Општина Стари град
и Град Београд заједно
улажу у образовање како
би наша деца имала боље
и безбедније услове за
учење и дружење. Задовољство ми је да смо
поделу почели од Старог
града. Поделићемо таблете
и лаптоп рачунаре у свим
староградским основним
школама”, поручио је

Сви ученици
трећег,
четвртог,
петог и шестог
разреда
основних школа
добијају таблет
рачунар, са
бесплатним
интернетом
председник Марјановић
и присутне упознао са
бесплатним програмима
које за основце припремила општина Стари град.
Деца и родитељи су
уживали у дану и добијеним вредним и корисним
поклонима. За три године
таблети постају власништво родитеља који ће
их задужити, додао је Весић, и нагласио да је Град
све рачунаре осигурао у
случају штете.
„Добра вест за родитеље је
да се таблети закључавају
у 22 сата, а приступ интернету ће имати само приликом посете сајтова који
се налазе на „белој листи”
Министарства просвете. Таблети су наставно
средство у правом смислу
те речи и ово је најбоље
могуће улагање у будућност наше деце”, нагласио
је заменик градоначелника
Горан Весић.
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ФОТО: СТЕФАН СТОЈАНОВИЋ

Таблети ће дефинитивно
подићи ниво образовања, јер традиционалне
информације приказују
на много креативнији и
занимљивији начин. У
перспективи, таблет је
заиста паметно улагање.
Могу се лако ажурирати
и најновијим верзијама
информација или наставним програмима. Ученици
постају креативна снага,
а не пасивни примаоци
знања.
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ДЕСЕТ ГОДИНА
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
„ПАРОБРОД”
НАКОН ДЕЦЕНИЈЕ ОД

ПРЕПОЗНАЈУ КАО МОДЕРАН
УМЕТНИЧКИ ХАБ, МЕСТО
РАЗНОВРСНИХ СХВАТАЊА И
С В Е ГА О Н О ГА Ш Т О Д О Н О С И
ДОБРУ И НОВУ ЕНЕРГИЈУ

O

пштинска
Установа
културе
„Пароброд”
свој јубилеј
∑ 10 година
од оснивања, прославила
је годину дана касније
због пандемије корона
вируса. У новој реалности која од многих
културних институција
захтева другачији концепт и организацију, УК
„Пароброд” успела је да

осмисли и пронађе начин
да обележи први велики
јубилеј.
Изложбом „ДОК 10”
општински културни центар објединио је радове
75 еминентних домаћих
уметника, који су своје
радове већ излагали у
„Пароброду”, док су неки
приказали и новости из
свог уметничког опуса. Поставку су чинили
радови афирмисаних
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и признатих уметника,
попут Алексе Јовановића, Александра Денића,
Данице Карађорђевић,
Дејана Баталовића, Драгана Кујунџића, Ирене
Гајић, Јелене Сопић, Мање
Лекић, Марије Нишић и
многих других.
„Протеклих десет година
„Пароброд” је био лука
за бројне уметнике који
су овде спуштали сидро,
представљајући своја

„Поједини уметници су
баш у „Пароброду” имали
своју премијеру, утабали
стазу за неке нове идеје и
уметничке форме, које су
отвориле врата новој перцепцији уметности, како
савремених стремљења,
тако и традиционалних
одбљесака неке давно
заборављене уметности,
добијене у новој визуелној
појавности”, закључила је

ФОТО: LIVE PRODUCTION

ОСНИВАЊА, „ПАРОБРОД” САДА

дела, да би потом својим
путем отпловили даље.
Идеја за назив изложбе
настала је управо као
симболични концепт „Пароброда” који је упловио
у сигурну луку и на доку
дочекао своје излагаче и
сараднике. Осим што је
део луке за пристајање
бродова ради укрцавања,
искрцавања или поправке, док представља
и временску свезу, коју
можемо тумачити на много начина, у уметничком
смислу, али и животном”,
рекла је на отварању изложбе „ДОК 10” в. д. директорке УК „Пароброд”
Марија Павловић.

ДОБИТНИЦА НАГРАДЕ „АЛЕКСАНДАР ДЕРОКО“:
ДР ДУБРАВКА ПРЕРАДОВИЋ

Марија Павловић.
Као наследник Центра за
културу „Стари град”, који
је деценијама био носилац
културних активности на
општини Стари град, УК
„Пароброд” је, проширивши
своје активности, наставила
да плови креирајући мултифункционални и мултикултурални центар. Смештен у
историјском језгру Београда,
с модерним стремљењима,
новим и старим сарадницима, „Пароброд” је ушао у
другу декаду постојања, ширећи таласе добре енергије,
слободе и духа Старог града.

У суботу, 4. септембра у УК „Пароброд“, додељена је награда „Александар Дероко“ др Дубравки Прерадовић историчарки уметности за изложбу „ГАБРИЈЕЛ
МИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА СТАРЕ СРПСКЕ АРХИТЕКТУРЕ“, која укључује каталог и
зборник научних радова о Габријелу Мијеу, француском византологу, историчару уметности и естетичару, одржану у Галерији науке и технике САНУ септембра
2019. године.
Жири у саставу проф. Бранислав Митровић, проф. Растко Ћирић и др Марина
Павловић, је на основу анализе приспелих радова једногласно одлучио да додели три специјална признања награде „Александар Дероко“.
За допринос научном, методолошком, историографском познавању живота и
дела Александра Дерока специјално признање се додељује архитекти проф.
Ренати Јадрешин Милић, уредници посебног броја научног часописа САЈ Архитектонског факултета у Београду, објављеног 2019. посвећеног професору
Александру Дероку.
Специјално признање додељује се др Драгани Купрешанин за изложбу «Невидљиви талас - експериментални тактилни стрип», реализовану у Ликовној
галерији Задужбине Илије М. Коларца у 2020. години.
У области архитектуре и урбанизма специјално признање жири је доделио
пројектантском тиму за Зону 8 Линијског парка који чине Томица Мишљеновић,
Марко Николајевић, Петар Тошић, Ивана Корица, Милош Стојковић Минић и Уна
Корица.
УК „Пароброд установио је
бијеналну награду „Александар Дероко“ почетком 2021.
године, и она се додељује први
пут, с циљем да подржи ауторе
који су дали јединствен, аутентичан допринос култури на
Општини Стари град. Новчани
износ награде је 120.000 динара, а подршку су дали Општина
Стари град и Секретаријат за
културу града Београда.

КОНЦЕРТНА СЕЗОНА СЕ НАСТАВЉА
Концертна сезона „Личности Старог града и наша садашњост” почела је 2. јула и одвијаће се до краја ове године на
различитим локацијама на општини, у продукцији и организацији УК „Пароброд”. Јединствен и непоновљив локалитет општине Стари град изузетна је прилика за организацију концерата који би нагласили значај историјских
личности које су значајан део свог живота провеле на Старом граду.
Ова концертна сезона има уочљиво концептуално обележје са специфичним одабиром концерата и програмских
активности, а које су у складу са биографијама одабраних личности у чију ће се част концерти одржавати.
У наставку концертне сезоне „Личности Старог града и наша садашњост” можете уживати у:
Петак, 5. новембар 2021. (20.00), Концерт у част Стојана Новаковића, Етнографски музеј.
Петак, 3. децембар 2021. (20.00), Концерт у част Меше Селимовића, УК „Пароброд”.
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ОТКРИВАМО БЛАГА НАРОДНОГ МУЗЕЈА

ДУПЉАЈСКА
КОЛИЦА
ИЗУЗЕТАН АРХЕОЛОШКИ НАЛАЗ, КОЈИ
ЈЕ МНОГИМА ПОЗНАТ СА ВОЗАЧКИХ И

Д

САОБРАЋАЈНИХ ИСПРАВА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ, ДАНАС ЈЕ ЈЕДАН ОД

НАЈПРЕПОЗНАТЉИВИЈИХ СИМБОЛА

Дупљајска колица, случајно откривена почетком
XX века, највероватније су
представљала заветни дар
важног покојника, сахрањеног у праисторијској
некрополи у јужнобанатском селу Дупљаја код Беле
Цркве.
Дупљајска колица представљају ремек-дело
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ПРОМО; WWW.NARODNIMUZEJ.RS

НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ

Д

праисторијске уметности
и од великог су значаја за
проучавање друштвеног
и религиозног живота бронзанодобских становника Подунавља.
Бронзано доба (III–II миленијум пре н.е) са собом
доноси мноштво економских и социјалних промена, а једна од значајнијих
јесте свакако и промена
веровања и верских обичаја. У том периоду Сунце
и птице представљају
основне елементе новог
система веровања.
Дупљајска статуета, у
троколици коју вуку дивље
патке глуваре (лат. Anas
platyrhynchos), представљена је као маскирано

човеколико божанство које
сведочи о могућим елементима анимизма.
Фигурину одликује упечатљива и богато декорисана ношња какву бисмо
из данашње перспективе
могли окарактерисати
женском, као и јасно
наглашене, иако скривене,
мушке гениталије и штитници за руке какве су у то
време носили ратници. Управо је родна неодређеност
главна карактеристика
ове фигуралне представе.
Интересантан је податак да
је ово једина доњеподунавска фигурина из бронзаног

доба код које су мушке
гениталије скривене, као и
да барске птице, односно
патке, које вуку троколицу
имају скривене гениталије.
На фигурини се могу видети детаљи одеће, богато
декорисана ношња и накит
који се с много вероватноће могу повезати са
реалним облицима накита,
као што су, на пример,
огрлице са спиралама на
крајевима; аплике или медаљони на одећи и спиралне наруквице/штитници за
руке. Живописан орнамент
који дочарава делове одеће
и накита ове статуете
указује нам на то како су се
могли одевати припадници
вишег друштвеног статуса.

Иако је до сада било
више теорија о томе
шта представља ова
троколица, која се
везује за дубовачко-жутобрдску културу
карактеристичну за
релативно уску територију доњег Подунавља,
на многе дилеме у
вези са овим чудесним
налазом археолози тек
треба да дају одговор.
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Хедонизам

ТАЈНА СВАКОГ
ДОБРОГ ЈЕЛА

Б

езброј нијанси које
могу да се нађу на
тањиру пред нама
нуди специјализована
продавница зачина „Spice
Up Shop” која је удобно
смештена у Чумићу. Ако
сте жељни експериментисања, уметности на

24 ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

непцима и игре са укусима,
онда свратите и омиришите магични свет зачина.
„Spice Up Shop” нуди јединствени асортиман зачина
највећих светских кухиња,
као и више од 100 различитих зачина и 30 мешавина
зачина из целог света.

Такође, зачини су без додатих арома, конзерванса,
вештачких боја и појачивача укуса. „Spice Up Shop”
даје и 10 одсто попуста на
цео асортиман корисницима картица за попусте са
територије општине Стари
град.

прекувају и зачини изгубе
своје својство.
Представљамо вам упутства за коришћење зачина
и зачинског биља.

КАКО КОРИСТИТИ
ЗАЧИНЕ:
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Ако користите кашичицу за узимање зачина,
кашичица обавезно мора
бити сува. Никада немојте
сипати зачин директно из
теглице/кесице у шерпу из
које нешто испарава. Пара
ће умањити јачину зачина
који остане у теглици/кесици и због присуства влаге
зачин може брже да се поквари. Ми предлажемо да
потребну количину зачина
одмерите или у руци или
у малој чинији и онда их
додајте у јело.
Пре него што у јело убаците
зачинско биље, као што су
оригано, босиљак или мајчина душица, протрљајте лагано биље кроз прсте како би
се ослободила арома.

Цели зачини, као што су
ловор или бибер у зрну,
ослобађају арому много
спорије него млевени или
свежи и идеални су за јела
која се дуго кувају. Како
бисте их лакше избацили
након кувања, увежите их у
комадић газе пре него што
их додате јелу.

За што интензивнији укус
зачина, целе зачине (семенке, зрна, бобице и слично) треба накратко испећи
у сувом тигању пре него
што их самељете у прах.
На овај начин потпомажете
веће ослобађање ароме из
самог зачина. Загревајте
зачине уз мешање, све док
не остетите њихов мирис.
Пре млевења оставите
зачине да се охладе.
Сушено биље је најбоље
када се користи са уљем/
путером и/или водом – јер
се на тај начин најбоље
ослободе ароме и укуси из
биља у течност у којој се
припрема јело.

Мрвљење биља и зачина
у авану је такође добар
начин ослобађања арома
и укуса.

КАДА КОРИСТИТИ
ЗАЧИНЕ:
Сушено млевено биље и
зачини одмах ослобађају
арому. Код јела која се дуго
кувају, као што је, на пример, гулаш, овакве зачине
додајте пред крај како
бисте избегли да се ароме

За пресну храну, као што су
салате или преливи, воће
или воћни сокови, додајте
зачине и зачинско биље
неколико сати пре сервирања како би се укуси
ослободили и сјединили
међусобно. Као алтернатива овоме, може да послужи
мали трик: течност са зачинима накратко загрејте
само да се ослободе ароме,
а онда охладите. За преливе, додајте зачине у сирће
и оставите да одстоји пре
него што додате уље.
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Моје комшије
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ЛИЧНИ
ПРИМЕР, ТО
ЈЕ ОНО ШТО
СЕ ВИДИ
ДЕТЕ КОЈЕ ПИЈЕ ВОДУ ИЗ РЕКЕ, СТУДЕНТ
БЕЗ ДИНАРА У ЏЕПУ, ТРЕНЕР КОЈИ
ОСВАЈА ЕВРОПУ И ЧОВЕК СА ОСОБИНАМА
СПАРТАНЦА . ДА , ТО ЈЕ НАШ СУГРАЂАНИН
БОЖА МАЉКОВИЋ
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Ж
Моје комшије

Живот чувеног тренера
Божидара Боже Маљковића могао би да инспирише многе писце. Када
сте поред њега морате да
осетите харизму победника. Божа зна који је пут
до трона. До првог места.
До успеха. Сви који су
веровали у то, који су га
пратили, осетили су шта
значи бити најбољи. Зато
смо уживали у разговору
са једним од најбољих
европских кошаркашких
тренера свих времена. Без
задршке, јасно и истинито, говорио нам је о својој
породици, пријатељима,
својим жељама. Желели
смо да чујемо и неки његов
савет. И добили смо их
неколико – златних.

С обзиром на то да сте
тренер од своје 20. године и успешно исписујете
историју наше кошарке,
како видите себе у смислу животних ставова,
колико се Божа Маљковић
разликује у односу на оног
двадесетогодишњег Божу?
Логично је да човек напредује с годинама, поготову

ако је као ја радио у 7 земаља. Само у Шпанији сам
радио више од 10 година,
затим у Француској, Словенији, Хрватској. Почео
сам са Југопластиком... Па
Русија, Грчка... Тако да је
нормално да се човек и у
људском смислу, значи акцентујући све добре ствари
тих различитих култура,
усавршава и да напредује.
Са једне стране, развијао
сам се као личност, културно, социјално, користећи дивне ствари из свих
земаља и, са друге стране,
напредовао као тренер.
И данас, бар сат времена
посветим свом унапређењу.
Дакле, то усавршавање ће
трајати док сам жив. Два
велика човека са којима
сам имао срећу да радим,
професор ментор Ранко
Жеравица, па Николић,
управо су били такви. Они
су у позним годинама били
модерни тренери. Предвиђали су кошарку.

Да ли је тренерски посао
толико стресан колико
имамо прилику да чујемо?
Изузетно стресан посао,
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готово да тежи не постоји,
али у тој тежини је и његова лепота. Дакле, ако једна
екипа изгуби утакмицу и
уђе у серију пораза, код
играча постоји трансфер
кривице. Значи, бекови
кажу крила нису играла
добро, крила кажу центри,
и то се онда заврти у један
круг, а тренер ако жели да
буде поштен према себи и
свом послу, све те грешке
хвата на своја плећа. Тренер је као једна велика сателитска антена која прима
и негативне и позитивне
таласе. Ако све иде добро,
не сме да се уобрази, ако је
негативно, мора да види на
основу добре анализе шта
би требало да поправи у
свом раду. Ноћима нисам
спавао. Изгубиш утакмицу, два продужетка, један
разлике, и зависиш од оног
шута... И тако даље.
Да ли постане са временом
лакше?
Лакше не може. И у позним годинама сам се тресао исто као и првог дана
када сам почео каријеру.
То зависи од човека. Или
си сензибилан, а ја јесам,
или ниси. Наравно, једно
логично питање зашто
готово сви амерички
тренери имају психотерапеута. И имају сеансе баш
због тога да би тај огромни
број утакмица успели да
на најлакши могући начин
преболе. Ја то нисам имао.
Борио сам се против тога,
како сам знао и умео и
наравно велики фактор је
моја породица. И Небојша
и Марина и Гордана су ми
у томе помагали, јер су ме
пратили до неког дела моје
каријере. После тога смо се
одвојили.

Ваша ћерка Марина је
такође тренер и прилично
је успешна. Како се десило
да крене Вашим путем?
Није ме ништа питала,
била је нека утакмица,
више се и не сећам где. И
на ту утакицу ме је позвала да дођем, ни једну пре
тога нисам гледао, да би
са доласком на утакмицу
у Визуру повео Душка
Рајовића, легенду, клинца
са Медака и мог друга из
Атине, који воли Марину,
дружили смо се у Атини.
И Владу Ђуровића, мог
колегу. И долазећи тамо,
ми тек тад схватимо да она
у ствари игра за улазак у
Прву лигу. И сад се бори,
вози свој камен, једнотрк,
сама унутра против свих
вода, стена, рупа и тако
даље. За сада јој иде добро.
Ако смо добро чули, Ви на
почетку нисте били за то?
Нисам био за то, добро
сте чули. Нисам био за то
управо због Вашег питања
да ли је стресно или није. И
сад се бринем јако за њу, јер
ево већ трећи пут из Србије
иде у Јапан, а две недеље је
карантин. У Турској је била
првак Европе са Галатасарајем, било је 18.000 људи
на утакмици. У Лиону је
правила добре резултате,
као и овде са Хемофармом
и Партизаном. Донела је

но место, најлепше успомене ме вежу тамо, међутим,
у седмој години отишао
сам у Краљево. Из срца Хрватске, у срце Србије.
Да ли мислите да је тај
начин одрастања Вама
заправо помогао?
Помогло ми је и то, али и
мали универзитет који сам
завршио у Шест каплара. Тамо је свега било, од
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титулу Партизану после
24 године. Има велику
енергију, кажу да личи на
мене на утакмицама, али
ја то не могу да приметим.
Мада ми све моје школске
другарице, сви другови из
гимназије и са факултета
то кажу. Наоружана је на
мене, а од супруге је добила
то да говори три језика перфектно.
Поред ћерке Марине,
имате и сина Небојшу. На
који начин сте најбоље у
животном смислу мотивисали своју децу?
Две ствари у својој глави
сам замишљао пре него
што смо Гордана и ја добили децу. А то је да буду
поштени, није ми услов
био успех у школи, али
јесте да перфектно говоре
један језик поред матерњег
језика. Небојша има своју
приватну фирму и ради
са иностранством доста
добро и успешно, ништа
спектакуларно, али добро.
Изградили су, дакле,

Бити тренер је изузетно
стресан посао, готово да
тежи не постоји, али у тој
тежини је и његова лепота

коректне личности, такве
деце по Србији има још,
нису они ни по ничему
изнад других. Има такве
деце, има таквих девојака,
жена, фантастичних, и у
архитектури и у медицини,
свакодневно се сусрећемо
са генијалцима, када су
неке ствари у питању. Има,
има много способне деце.
У којој мери сте били
строг родитељ?
Ма нисам, нисам тукао,
готово никад, никад иако
сам био на ивици неколико

пута. Строг нисам био, али
сам некако гледао своју
децу као играче.
Да ли је истина да сте у једном делу свог детињства
живели у кући са мајком
и оцем, као јединац, и да
сте пили воду из реке, јер
нисте имали воду у кући?
То је било тамо где сам
рођен, моји су сви Личани,
то је тамо, Брње, а ја сам
рођен у Оточцу. И ми смо,
пошто није било водовода,
пили воду из Гацке, што
сад чудно изгледа, али је
истина. Е, онда смо мало
то неки пут пресекли са
Оточким пивом, које је
било фантастично. Ту је
била пивара. Оточац, див-

врхунских интелектуалаца
типа Љубише Ристића, до
уличних туча, убистава...
Живели сте у доста земаља, који народ је нама
најсличнији?
Шпанци, Шпанци, па
Грци. Грци су нам највише
помогли у време бомбардовања, тиме сам све рекао.
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пасоше кад је Лимож био
првак Европе.

Дивни људи, а нису морали.
Дакле, помогли максимално, и нашим играчима и
нашим тренерима, многи од
нас су тамо остали, купили
станове, куће и деца су нам
завршавала грчку школу.
Школовање Марине и
Небојше, рецимо, коштало
је по 50 хиљада долара. Тако
је било и за играче. Шпанија
је иначе земља коју највише волим, иако смо моја
породица и ја указом Жака
Ширака добили француске

Кад сте у локалу, живите на
Старом граду, како видите
Стари град, шта је Вама
најлепше на Старом граду,
да се опустите, где волите
да уживате, да проведете
неко време…
Кад сам био студент без
динара у џепу купили
бисмо виршле, жена и ја...
Намерно кажем жена, а
не супруга, јер као да смо
на Ви кад кажем супруга.
А нисмо, педесет година
смо заједно. Е онда сам
гледао ту зграду и рекао,
ако икада будемо имали

пара, овде купујемо стан.
Тако да уживам у Старом
граду, стварно. Калемегдан
ми је близу, ту сам шест
година радио, пет минута
пешке, Кнез Михаилова би
могла бити боља, али то је
вечито питање последњих
50 година. Да буде више
европска. Не може свако да
пева, рецимо у Паризу, да би
певао и свирао, ти мораш да
положиш испит. И у метроу
и напољу. Ту бисмо могли
мало да порадимо.
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Да ли видите неки напредак?
Видим велики напредак.
Рецимо, ова линија од
Мажестика па до Певца је
фантастична, то је европски
ниво. То кажем без икакве
политике, нисам члан ниједне партије, нећу ни бити.
Друго, умивене су многе
зграде, тек сада видимо
колико Београд има лепих
здања, поготову на Старом
граду, Ето, од скоро познајем Ралета Марјановића,
видим да ради са великом
енергијом, и мислим да ће
то да иде у добром смеру,
стално се нешто поправља,
нешто се ради. И у Паризу,
где имам стан, у центру се
стално нешто ради. Кад ми

ФОТО: ПРИВАТНА АРХИВА

Указом Жака Ширака
добили смо француске
пасоше кад је Лимож био
првак Европе

је долазио гост из Далмације, можда и најбогатији
човек у Далмацији, застао
је да види Београд на води.
Врло често смо претерано
критични, не знамо шта
имамо. Нити у једном граду
на свету не можете да одете
на ручак у два сата и да седите до вечере. Тога нема, не
постоји. Београд је једини
прави југословенски град и
драго ми је кад то признају
странци, људи из бивше
Југославије, којих је пуна
Кнез Михаилова. Признају
и виде напредак, једино ми
изгледа не видимо.
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Шта бисте посебно издвојили у Београду или на
Старом граду?
Дух града. Неуништиви
дух града, као Њујорк,
живи и дању и ноћу. Људи
воле да виде лепе ствари,
да слушају добру музику,
Београд има такву музичку
понуду да то није нормално,
и наравно Београђанке су
чувене по својој лепоти,
као и Сплићанке и Новосађанке, бар је у моје време
било тако, Бањалучанке су
се исто спомињале. Треба
видети Београд са реке, то
је доживљај, то је нешто
најлепше што Београд може
да понуди.
Који бисте савет дали младим људима, шта су неке
основне ствари, прави
мотиви и циљеви?
Млад човек, упоредо са
школом коју завршава, факултетом којем се посветио,
мора да гради своју личност
на више фокуса, на више
страна. Као гимназијалац,
да не говорим касније као
студент Правног факултета,
увек сам, рецимо, ишао на
јавне трибине. Сећам се

бриљантног Николе Милошевића на Коларцу, који
скине сат онако као Грегори
Пек, док су у прва три реда
најлепше професорке и жене
Београда. И он говори као
да чита. Ја не могу да читам
тако као што он говори. Из
главе. Невероватан је био.
Доктор два факултета, пребрзо је отишао. И баш скоро,
негде пред смрт је баш ишао
Ђуре Јакшића улицом,
позвао сам га на кафу. Кад
сам му рекао чега се сећам,
скоро се расплакао. Имамо
спортисте, који могу да буду
пример, не може свако да
игра тенис као Новак Ђоковић, не може нико, а може
да му замери то кад је љут и
бесан и болестан. Ниједну
нелогичну или некоректну
изјаву није дао, ни после
туге, ни после славе.

Имамо једну Милицу
Мандић, Тијану Богдановић,
имамо Дејана Савића исто
тако, поред свега тога и духовит је. Имамо на кога да се
угледамо. И данас се сетим
три смрти, рано су отишли,
мој пријатељи Оливер Драгојевић, Ђорђе Балашевић
и Лане Гутовић. Велики је
дијапазон могућности да
будеш бољи човек, да будеш
комплетнији. Имамо Сајам
књига, нема га нико, не знамо да га поштујемо, имамо
Математичку гимназију,
наши клинци харају светом,
најбољи су, ми смо прваци
у ватерполу, а немамо два
базена. Последње базен „11.
април” пре 40 година је направљен… А држава хоће да
улаже и ево сад праве центре
и одбојци која је то заслужила. И кошарци исто тако.

Како бисте Ви дефинисали
успех, шта успех уопште
данас подразумева?
Успех је нешто што, пре
свега, припада играчима, спортистима. Сваки
велики успех носи у себи
једну ужарену куглу која
те убија после тога, ако је
ниси добро прихватио, ако
станеш у свом развоју па
мислиш да си, ако си првак
Европе, сигурно и паметнији. Ниси! Ако се уобразиш, ако престанеш да
радиш, ако не уносиш исту
енергију. У свим салама и
градовима где сам радио,
у седам земаља, први сам
долазио на тренинг и
последњи одлазио. Можда
неко остане, физиотерапеут, ако масира играче...
Лични пример, е то је оно
што се види.
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ДУХ ДОРЋОЛА
И СТАРИХ
ВРЕМЕНА
У Д Е Л У Г РА Д А ГД Е Џ Е Н ТЛ М Е Н И Д А М А М А
ПОКЛАЊАЈУ РУЖЕ И ЧОКОЛАДЕ, СМЕШТЕНА

ПРЕДМЕТА ДОБИЈА НОВУ УЛОГУ
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ФОТО: ПРОМО

ЈЕ РАДИОНИЦА У КОЈОЈ ПАТИНА СТАРИХ

К
Као у оној сцени из цртаног филма „Ципелићи”,
када мајстор затвори
прашњаву радионицу,
када се слегне прашина, у
радионици „Златне руке”
отвара се један сасвим
углађен мали град. Свако
ко је закорачио у њега,
може осетити како је
Тамара Тешић, са својим
супругом Владом, скидала
слојеве прошлих времена
да би настао неки нови
дивни комад намештаја.

Како је настала радионица
„Златне руке”?
„Златне руке” настале су из
велике жеље мог супруга
Владе и мене да објединимо
своје две професије – рeстаурацију са тапацирањем
намештаја и љубав према
старом намештају и старим
предметима, старим рамовима за слике и за огледала.
Са једне стране, зато што је
то занатска грана која изумире, а са друге, зато што
људима треба показати шта
све са старим комадима намештаја заправо може да се

учини. Није све што је старо
и похабано за бацање.
Колико је сам почетак био
тежак, када сте започели
процес рестаурације првог
предмета?
Док сам радила први комад
била сам престрављена.
Осећала сам се као да идем
на испит или имам контролни задатак. Имала сам
превелика очекивања од
себе, а са друге стране, сваки
од тих комада које смо радили имају неку своју душу.
И за мене и за Владу. Самим
тим, тај комад пред тебе
ставља очекивања шта од
њега може да се направи. Док
траје цео процес и грешиш и
импровизујеш, јер мораш да
смислиш како ћеш да решиш
конкретну проблематику, а
не знаш колико проблема
може да се појави. Мало помало, када прегураш тај први
пут, после тога све лакше иде.
Ипак, и данас када дођу јако
стари и вредни комади које
треба рестаурирати, када се
отвори све то унутра и даље
ми се руке тресу.

Како изгледа један ваш
радни дан?
Углавном се овде развлаче
конци, сунђери, боје и намештај који неретко прескачемо, јер све стоји на све стране, некада прескачемо и једно
друго. Ујутру кренеш тамо где
си стао претходне ноћи.
Да ли волите свој посао?
Да. Врло. Иако, као и код
већине људи, вероватно,
постоје спорадичне кризе,
не у вези са тим да ли си
погрешио у одабиру, већ се
умориш од рада, од размишљања и од те одговорности.
Зато ме понекад обузму
мисли – шта не радим како
треба или да ли сам могла
нешто лакше да одаберем,
али када рецимо припремимо фотографије неког
комада како је изгледао пре
него што смо га преузели и
како изгледа након процеса,
тек тада схватимо шта смо
урадили за тај релативно
кратак пут. Након тога можемо да кажемо – па добро,
ово ипак има смисла.
Шта за вас представљају
„Златне руке”?
Један велики и храбар
подухват, јер смо заиста
кренули од нуле. Све што
смо урадили, урадили смо
апсолутно сами. Све што се
налази у овој радионици,
од сваког комада алата до
сваког рама, све смо унели
сами, тако да је то велики
труд праћен амбицијом
да направимо нешто мало
другачије. Нешто што је
вероватно у нека давна вре-

мена било редовна појава, а
данас је раритет.
Која је примарна емоција
коју осећате када помислите на ово место?
Увек љубав, зато што ме
сваки пут када отворим ова
врата сачека простор који
као да ми говори – здраво,
нисмо се видели од јуче!
То је основни покретач и
основна емоција.
Радите и живите на Дорћолу, у Старом граду. Шта су
за вас ова места?
Стари град и Дорћол су
жила куцавица и срце Београда. Волим Дорћол изнад
свега и одговорно тврдим
да је Дорћол простор који
другачије мирише и људи са
Дорћола који су ту одрасли
заиста су другачији. Ја сам
рођена близу Калемегдана,
па смо се затим преселили овде близу Ботаничке
баште. Мој први сусрет са
овим делом Дорћола је био
када сам налетела на чика
Брацу, комшију који се
враћао са пијаце, а ми смо
носили канте са фарбом,
јер смо кречили наш нови
стан. Он је застао да скине
свој шешир, да нас поздрави, да каже – Добар дан,
добродошли у наш крај, шта
год да вам треба, ми смо ту.
Ми живимо у једној старој
згради из 1936. године, где
китимо јелку сваке године,
држимо до тог духа Дорћола, а за сваки 8. март тај
исти чика Браца испред врата сваке комшинице остави
ружу и чоколаду.
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ПОКРЕТ
ПОРЕД
РЕКЕ
КАКО ИЗА СВАКОГ ВЕЛИКОГ И
КРЕАТИВНОГ ПРОЈЕКТА ОБИЧНО
СТОЈИ ЖЕНА, ТАКО СУ И СИЛОСИ
НА ДУНАВСКОМ КЕЈУ ДОБИЛИ НОВИ

А Н Е Ћ Е Т К О В И Ћ , К Р Е А Т О Р К Е ГА И А

К

ако би била
допринос својој
заједници, а по
угледу на вредно
и магично
царство пчела,
Ана Ћетковић створила је
нови културни простор за
Старограђане и њихове госте.
Ана је пре свега покренула
Гаиа организацију из велике
жеље за променама, како би

ПОКРЕТА.
створила један нови свет у
коме би била централизована
друштвена сцена: „Гаиа је
првенствено замишљена као
платформа за промоцију наших људи, домаће уметности,
локалних брендова, прича и
идеја кроз забаван и интерактиван приступ са посебним
фокусом на едукацију, креативност, заштиту животне
средине и рекреацију.”
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Зашто баш Силоси?
Двадесет година сам провела живећи на различитим континентима због
специфичног посла којим
се бавим и када сам се
коначно вратила у Србију,
пожелела сам да у Београду
креирам простор у коме
ће се сви осећати добродошло, пријатно и опуштено,
јер у таквим условима смо

најотворенији за сваку сарадњу, нову идеју, промену.
Маштала сам о том једном
великом месту где би
сваки појединац могао да
се инспирише кроз приче
и примере неких дивних,
већ испуњених и остварених људи и мотивише да и
сам започне неки свој сан.
Желела сам да тај простор
постане место сусрета и
размене. Фасцинирана
сам пчелама и начином
на који су уређене њихове
заједнице. Када сам била
у потрази за простором, у
првом обиласку Силоса,
они су ме подсетили на

ФОТО: ЈАСМИНА СТОЈАНОВИЋ

ЖИВОТ У СТВАРАЛАЧКОЈ ВИЗИЈИ
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кошницу, а у исто време и
на неки стари заборављени храм. Одмах сам знала
да сам стигла тамо где
сам желела. Посебно што
се Силоси налазе тик уз
Дунав – који је моја велика
љубав и за који сам везана
невидљивим нитима. Захвална сам што сам имала
ту част и привилегију да
га пређем од извора у Немачкој, до места његовог
ушћа у Црно море, и да му
кроз овај пројекат на неки
начин одам почаст.
Одакле инспирација за
Гаиа покрет?

Према грчкој митологији
Гајиа је настала из хаоса
како би створила сав живи
и неживи свет око нас.
Гајиа тако персонификује целу планету Земљу,
а стари Грци дали су јој
мајчински карактер, чиме
су на најбољи начин упозорили све будуће генерације да никад не забораве
своју исконску везу са
природом и светом који
виде око себе. У данашње
време то је постало јасније
него икад пре, јер питање
заштите животне средине
постаје питање заштите
целокупног живота на
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Откривам пуно својих и
туђих лепих страна у процесу, од племенитости до
креативности и подршке,
али и неке изазовне, као
што су личне несигурности или нешто што је доста
карактеристично за наше
поднебље, а то је пребацивање одговорности на
друге, што ми је такође
разумљиво, јер сам одрасла
овде, али и страно, јер сам
се развијала у другачијим

Керирање простора и
времена у овом контексту
јесте изазовна авантура
– колико је за Вас ово био
пут откривања?
Велики пут откривања и
једна бескрајна авантура
попут књиге са више завршетака. Један од највећих
изазова са којима се
сусрећем је комуникација
– посебно када треба уклопити све пријатеље који
са мном раде на пројекту,
компаније, партнере и
комуницирати са свима
довољно јасно и прецизно
на начин који сви разумеју.
И, наравно, трудити се
да сви буду задовољни на
крају дана – што је понекад
немогућа мисија.
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Шта желите да дате
Старом граду кроз овај
пројекат?
Једну лепу градску оазу и
место сусрета и размена
за потребе различитих

МЕДОНОСНИ ВРТ
Поред занимљивих догађаја који се одржавају унутар
ових монументалних ваљкова, посебан нагласак је на
очувању животне средине.
„Поводом светског дана пчела 20. маја посадили
смо Медоносни врт са више од 700 медоносних
биљака. Врт смо формирали заједно са Супернатурал
покретом који већ годинама води успешне пројекте
на тему заштите животне средине код нас и који
је био велика инспирација и
подршка за оснивање самог
покрета. Подршку су нам
пружили амбасаде Холандије и
Словеније као и наши партнери
„Bе Аctivist”, „Vita Verdeh,
Београдско удружење пчелара,
Биолошко истраживачко
друштво Јосиф Панчић, „Marsh
Creative Production”, „Маd
Меd” и „Еkonaut”. Унутар врта
имамо 42 кошнице и велику
колонију пчела”, поносно истиче
оснивачица.

ФОТО: ЈАСМИНА СТОЈАНОВИЋ

Земљи. Тако је и настала
идеја за Гаиа покрет. Жеља
за новом друштвеном
сценом која би кроз своје
активности приближила
људима четири животне
силе, едукацију, рекреацију, креативност и заштиту животне средине. Све
те четири силе дешаваће
се у четири Силоса која се
налазе у срцу Дорћола, а
Силоси ће у будућности
имати и свој евент центар, али и интерактивни
музеј посвећен Београду,
те савремено опремљену
галерију са фокусом на
овдашњу сцену.

пословним окружењима. Морам признати да
су сами корисници зоне
најједноставнији за сарадњу. Већина људи је само
захвална што нешто овог
типа уопште постоји.

ФОТО: ЈАСМИНА СТОЈАНОВИЋ

генерација. Играоницу
за велику и малу децу,
простор у којем се расте, у којем се постављају
питања и у којем се сазнаје
и доживљава увек нешто
ново. Поприлично амбициозно када се овако
наглас изговори, али не и
немогуће.
Пробали смо мед који су
направиле вредне силоске
пчеле и рекли сте нам да
само једна кашичица меда
садржи животе 12 пчела –
шта сте научили од пчела?
Тачно, просечан животни век пчела радилица
је између 30 и 40 дана и
оквирно њих 12 за живота створе количину меда
једне мале кафене кашике.
То људи треба да имају у
виду сваки пут када једу
мед и да осете захвалност према тим маленим
бићима. Од пчела сам
научила шта је дефиниција
заједнице и како изгледа
идеални допринос сваког
појединца. Људи верују
да пчеле функционишу у
пирамидалном уређењу у
којем се матица налази на
неком врху и сви остали су
подређени њеној власти,
а то не може бити даље од
истине. Матица је тачка
живота из које све полази.
Матица даје живот. Матица је велика мајка. Она је
срце кошнице. Као таква,
матица зна своје место у
систему, шта се од ње очекује и која је њена улога.
Она даје 100 одсто себе за
своје пчелиње друштво,
али ништа мање или више
од свих осталих трутова и
радилица. Сви су подјед-

УРБАНА БАШТА
Посебну симболику чини то што се врт налази свега
неколико стотина метара од места где је Јосиф Панчић
основао прву Ботаничку башту Београда.

нако битни у кошници и
као такви једнаки, јер све
што пчеле раде доприноси њиховом заједничком
окружењу.
Могу да замислим друштво
у којем бисмо ми људи
тако радили и стварали и
доприносили кроз све чега
се дотакнемо. Да ли можете да замислите где бисмо
стигли цивилизацијски
ако бисмо заиста бринули
једни о другима и о нашој
планети као једином дому
који имамо? Када бисмо
чували и садили шуме,
бацали смеће тамо где
му је место, рециклирали, чистили наше реке и
земљу, улагали у културу и
уметност…

„Ту је отворен пројекат Урбаних башти где су посађени
зачинско биље и поврће, и где ће у будућности кроз
различите програме учити наше суграђане да се храна
и те како може успешно узгајати и у градским условима. Посебно на терасама. Главни циљ овог пројекта је
да у наредној години изграде и управљају мобилном
фармом у центру Београда кроз истовремено ангажовање заједнице путем едукације, али и рекреације.
Када све то видите и доживите у кругу некадашње
фабрике где се данас чује цвркут ретких птица са
оближњег Великог ратног острва, имате осећај да сте
негде у дивљини. Мисија је да ови пројекти постепено
помогну озелењавању целе некадашње индустријске
зоне, чиме би практично цео центар Београда добио
једну нову димензију.

За шта се вреди борити у
Старом граду?
За сам Београд. За живот
као такав. За све нас. За
будућност. За чист ваздух,
реку, шуму, чисту земљу.
За све људе који долазе и
којима треба да оставимо
боље и квалитетније окружење. Здраво окружење.
И најбитније, увек вреди
борити се за љубав.
Како видите Силосе за пет
година?
Толико велике да се не
усуђујем да наглас још увек
изговорим све шта ми је
у глави. Али чућете већ у
неком тренутку; шапнућу
вам када нас обиђете…
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ада се одлучујемо за кућног љубимца, најчешће
се одлучујемо
за пса. Било да
удомљавамо пса
или купујемо штенца наша
авантура са кућним љубимцем тек почиње. Свако ко је
имао штенца у кући зна да
је првих неколико месеци
кључно у васпитању и развијању односа са псом. Међутим, не иде увек све онако
како смо планирали. Често
се дешава да не знамо како да
приступимо псу. Како бисмо
решили бројне недоумице питали смо стручњаке.
Разговарали смо са Маријом
Марјановић и Николом
Урошевићем, који заједно
воде тим за обуку паса који
је посвећен тренингу паса
методом позитивне стимулације и едукацији власника
кућних љубимаца. Они су
професионални тренери
паса, бихејвиористи, чувари
паса, хендлери, кинолошке
судије и будући ветеринари,
а свакој породици која се
одлучује да у свој дом уведе
новог четвороножног члана
предлажу да се прво распита
које су све обавезе (једно од
најчешћих питања ко ће и
када да изводи пса у шетњу)
и које су то ствари којих би

Срећан пас,
срећна породица
ДОЛАСКОМ ПСА У КУЋУ ОТВАРА СЕ
ЈЕДНО ПОТПУНО НОВО ПОГЛАВЉЕ ЗА
ЦЕЛУ ПОРОДИЦУ И ДИНАМИКУ СВИХ
ЊЕНИХ ЧЛАНОВА
требало да се одрекну по доласку пса (нема спавања до
касно, макар у почетку); ко
ће да води бригу о нези пса,
васпитању и обуци пса. И на
крају, чији ће пас бити. Према закону, одговорно лице
за пса мора бити пунолетна
особа. Марија и Никола кажу
и да пас у кући представља и
оптерећење за буџет: „Имати
пса је пре свега финансијски
одлив новца из кућног буџета кроз редовне годишње
вакцинације, прегледе,
терапије... Пас захтева шетњу
и то најмање три пута дневно
ако се ради о старијем псу,
а ако имате штене некад ни
девет излазака није доста.
Битно је да знате од кога
узимате пса, да ли је то

препродавац, одгајивач или
само љубитељ који је хтео
само једном да пари свог пса.
Та информација је важно
зато што навике које је по
рођењу у прва два/три месеца одгајивач или љубитељ
навикао штене много утичу
на његово понашање које ће
касније испољити и код вас
као будућег власника...
Важно је знати да свако
штене има свој карактер и
зато би неко стручан требало
да процени понашање још
у леглу како би кроз карактерне особине штенета
знали какво штене одговара одређеној породици. А
уколико немате са ким на
се консултујете, Марија и

Никола су издали књигу под
насловом „Моја прва шапа”,
која управо скреће пажњу
на све оно што је за власнике
паса важно да знају.
Што се удомљавања тиче,
Марија и Никола кажу да
треба обратити пажњу на то
да ли удомљавамо пса са улице или од разних удружења:
„Ту треба да обратите пажњу
да ли удомљавате штене или
одраслог пса. Веома је битна
старосна доб и здравље власника, старије особе, односно
власници преко 65 година
најчешће удоме одраслог
пса одређених карактерних
особина. За хиперактивније
псе се у највећем броју ситуација одлуче власници млађе

Наше крзнене комшије од сада су добродошле у просторије наше
општине!

Власници од сада неће морати да остављају своје крзнене пријатеље
испред општине ни током летњих врућина, а ни током зимских
дана. Осим тога, у Услужном центру општине куце, али и маце, имају
обезбеђене чиније са водом и посластице. Видимо се у нашој општини!
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ФОТО: FREEPIK

Одборници Градске општине Стари град, 6. Септембра у оквиру
треће тачке дневног реда, једногласно су усвојили Одлуку о увођењу
кућних љубимаца у просторије општине - у општински Услужни
центар, Писарницу и Шалтер салу. Тиме је наша општина постала „пет
френдли” односно отворила је врата за кућне љубимце!

старосне доби (испод 65
година), мада има и изузетака. Могућност да удомљени
одрасли пси имају поремећаје у понашању, различите трауме, страхове су доста
веће с обзиром на њихова
у великом броју случајева
искуства са улице, њиве,
аутопута, малтретирања од
стране човека... Морамо још
да додамо да се под штенетом подразумевају пси стари
до 7 месеци, све преко тога
више нису штенци.”
Почетак односа са псом?
Омиљена Маријина и Николина реченица је: „Све што
му сад дозволите касније му
готово никако нећете моћи
одузети” Ако му је дозвољено да скаче по вама, да спава
са вама, да је константно у
крилу, у неким екстремним
ситуацијама неки људи иду
и у тоалет са својим љубимцем..., касније можете имати
велики проблем и не можете
да га избаците из кревета, не
можете да га оставите самог
у кући…

Која је разлика у васпитању и привикавању када
удомљавамо одраслог пса и
када узимамо штенца?
Када имамо одраслог пса, он
већ има изграђен карактер и
требало би да знамо све о његовој историји коју углавном
не можемо знати. Ако имате
децу битно је да прво видите
да ли пас прихвата децу, да
нема неку трауму од деце, да
ли има нек страхове, да ли
има трауме од петарди, вике.
Како реагује у стресу: да ли
се заледи, да ли бежи, да ли
се скрива или креће да се
бори... Некад се све једноставно поклопи да је пас
просто савршен. Чини се да
сте изабрали најбоље могуће,
а заправо је пас вас одабрао.
Ауторитет, строгоћа или
љубав и стрпљење?
Марија и Никола истичу да
ауторитет, строгоћу, алфа
вођу чопора слободно заборавите, јер та теорија не пије
воду већ годинама. Пример
дају кроз различитости
између вука и пса. Научници
који су и творци те теорије
сами су рекли да су погрешили јер су проучавали вукове
у заточеништву који нису у
крвном сродству – а они тако
не живе у природи. Али због
велике експанзије ТВ емисија
термин „вођа чопора” постао
је јако популаран. На велику
жалост, та теорија је још увек
заступљена код доста „дресера” јер се резултат види брзо,
али кратко траје и везан је
само за особу од које пас има
страх. Сва та фрустрација
коју пас може да има од ове
методе може да резултује уједом на неку трећу особу или
пса.То су најчешће реченице:
„Не знам шта му би, тек тако
је ујео” или „Ако сам ја ту,
неће ништа”.

Како реики делује на псе ?

Свака животиња доживљава реики различито, како
власници најчешће описују: заспе након третмана
или испољавају хигијенско понашање („сређивање” лизање длаке, сређивање шапа, итд.), дешава се и да
почну да се крећу уколико су данима имали повреду
екстремитета, стање потпуне релаксације је најчешће код анксиозних паса... Реики може да помера
енергетске блокове и доводи животињску енергију у
равнотежу.
Нека од проблематичних подручја у којима Реики
помаже:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Смањивање стреса и довођење животиње у
мирно и опуштено стање.
Физичке повреде.
Опоравак од хируршких захвата и болести.
Смештај у нови дом/боравак у узгајалишту или
одгајивачницама.
Проблеми у понашању, укључујући нервозу и
анксиозност.
Губитак апетита.
Сепарациона анксиозност.
Проблеми са зглобовима, попут артритиса.
Стомачне тегобе.
Подстицање способности тела да се само излечи
– имунитет, регенерација...
Јачање имунолошког система.
Подржавање транзиције животиња како се
ближи крај његовог/њеног живота.
Побољшање односа између власника и
љубимца.

Концепт који Марија заступа је први у Србији. Свој
живот је посветила животињама, начину њиховог
комуницирања и њиховог живљења. „Реики за животиње се разликује у односу на реики за људе. Пси за
почетак немају способност да осете такозване секундарне емоције, што човек може. То би значило да, на
пример, пси осећају само примарне емоције и остају
заувек деца од две и по године. Затим, животиње су
осетљивије од људи на енергију. Животиње могу да
осете бол, патњу, страх и стрес. Код животиња које су
злостављане, остављене, напуштене ил на било који
начин повређене, реики пуно помаже. Власницима
кућних љубимаца напомињем да реики не лечи, то
је помоћна медицинска метода у очувању здравља
најбољег човековог пријатеља".
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Инспирација

ПАМЕТНА
КУПОВИНА
ЖУРИМО ДА СЕБЕ ОБРАДУЈЕМО ЈОШ ЈЕДНИМ ОДЕВНИМ
ПРЕДМЕТОМ, ЦИПЕЛАМА ИЛИ ТАШНОМ, А И НЕ ЗАСТАНЕМО ДА СЕ
ЗАПИТАМО КАКО НАШЕ ОДЛУКЕ УТИЧУ НА ОКОЛИНУ

Статистика је неумољива и
модна индустрија, колико
год да се труди, не може да
сакрије чињеницу да иза
блиставих осмеха и дугих
ногу модела који носе њихове креације стоји огромна
цена коју плаћа планета и
стотине хиљаде потплаћених
радница и радника. Како се
у последњих неколико деценија све више развија и свест
просечног потрошача да су
његове куповне навике у
директној вези са загађењем,
тако се на тржишту све више
појављују и модне алтернативе. Од покрета који се залажу
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за што мање куповине, до
оних који се пребацују на
second hand шопинг – могућности су различите. Што смо
боље информисани доносићемо паметније одлуке, а
сада је прави тренутак да мислимо о будућности планете,
јер већ смо ушли у црвену
зону – свака од последње
четири декаде је била топлија
од било које претходне од
1850. годиине. Подаци о
загађењу и ефектима који
човек има на климатске
промене су лако доступни и
јасни – занемарили смо свој

ФОТО: МИЛАН МАКСИМОВИЋ

Да ли имате утисак да
живимо у свету у коме нам
је све лако доступно, брзо и
у коме нам је, као, све више
„свега” потребно? Следећи
пут када кренете у шопинг
имајте на уму да модна индустрија учествује са чак 10
одсто угљеничног отиска на
светском нивоу и да по потрошњи воде заузима друго
место – само за производњу
једног пара фармерки потребно је 7.000 литара воде.

на друштевним мрежама које
размењују гардеробу или
баш ви будите организатор
једне од њих.
Second hand гардероба
постаје све популарнија и
код нас. Куповином ове робе,
одлажемо комплетан негативни утицај процеса производње на екосистем. Овај
вид куповине нам омогућава
да дођемо до квалитетних
комада одеће које можемо
још дуго да носимо.
дом, своју планету и уколико
желимо промене, чека нас
много посла.
Наравно, за многе ствари
и процесе нам делује да су
апослутно ван наше контроле и моћи, да као појединци
не можемо да утичемо на
огромне корпорације, на доносиоце одлука који креирају
политике и трасирају путеве
развоја глобалне економије
итд. Или можда ипак можемо?! Питање које себи треба
да поставимо јесте како наше
одлуке утичу на планету.
Какав ми отисак остављамо
иза себе и колику моћ имамо
као конзументи?

ФОТО: МИЛАН МАКСИМОВИЋ

КВАЛИТЕТ КОЈИ ТРАЈЕ

Будући да је модна индустрија велики загађивач, а
профит остварује директно
од наших склоности, навика,
жеља и потреба, хајде да ту
направимо једну од првих
промена у нашем понашању.
Опције које се налазе испред
нас су различите. Можемо
мењати своју одећу за туђу.
Тако ћемо продужити век
трајања неком комаду гардеробе и смањити количину
отпада. Постоје бројне групе

Спора мода подразумева да
се држимо добрих старих
комада гардеробе и обуће,
које већ дуго имамо. Акценат
је на претходној куповини
квалитетних ствари, које
ће дуго трајати. Уколико се
нешто поцепа или поквари,
прво проверимо да ли можемо да га поправимо или да
му нађемо другу намену. Овај
вид куповине је одличан
и за подстицање локалних
произвођача и предузетника.
Уникатни, квалитетни комади одеће и аксесоара које
израђују локални дизајнери и
уметници се обично продају
у концепт радњама и оне
могу бити одлично решење
за преваспитавање наших
куповних навика.
Такође, почните да читате
декларације и етикете на
одећи пре него што је купите.
Проверите на интеренету
да ли је одређена компанија
позната по фер односу према
својим радницама и радницима и какав утицај има на
заједницу у којој им се налазе
производни погони.
Можете такође свести своје
потребе на минимум, а када
се одлучите за куповину,
нека то буду second hand или

локални произвођачи.
OДРЖИВА МОДА

Београд има све бољу понуду
за еколошки освешћене
потрошаче. Паметну куповину, и то са душом, можете
обавити у Гнездо kонцепт
продавници коју води брачни пар Бранислава и Влада
Ћосић. Налазе се у Балканској улици, а у своје „Гнездо”
су уткали своје вредности и
идеје о одрживости и етичкој
производњи.
Питали смо Браниславу и
Владу шта мисле о освешћености наших суграђана када
су у питању одрживост, фер
трговина и очување животне
околине. Њихово досадашње
искуство каже да је освешћеност још увек релативно
мала: „Код нас екологија,
обновљиви извори енергије
и размишљање о одрживом
развоју никада нису били
приоритет. И врло је слично
и на глобалном нивоу, и нас
искрено неретко преплави
страх од величине проблема климатских промена,
нестајања читавих популација биљних и животињских
врста, бруталног нарушавања суптилне еколошке
равнотеже, итд. Али ми смо
одлучили да не одустајемо
од наде да је могуће направити позитивне промене,
и то за кратко време. За те
промене су потребне воља и
освешћеност јавности, које
ће довести до одлуке влада
држава да се створи нова
врста енергије и робе без
емисије угљеника и токсина,
те направе кораци у промени
начина исхране и поспешивања чисте индустрије,
што ће врло брзо довести до
позитивних промена на гло-

балном нивоу.” објашњавају
Бранислава и Влада.
Још једна од паметних опција
за куповину је и second hand
и vintage продавница „Робна
кућа Београд”, која се налази
у улици Кнегиње Љубице. Покретачка снага овог
кутка на Дорћолу је Марија
Шехановић чији је мотив за
отварање пре свега било потреба за местом у Београду
где куповина значи уживање.
Како Марија објашњава, овај
простор даје нови живот
заборављеним комадима и
додаје да су њени мотиви и
срећа при налажењу vintage
блага, узбуђење оних који то
препознају и цене, консултација при куповини и
одрживост у моди.”
За Марију је паметна куповина када купљени комад има
употребу и не служи за само
једну прилику: „Када неће
завршити у ћошку ормара
или на вешалици коју заувек
прескачемо. Такође, није
нешто што је апсолутни
тренд и наметнуто нам је да
мислимо да нам се допада.
Размислите шта купујете,
од којих је материјала, да ли
вам заиста треба и где све
можете тај комад да носите”,
поручује Марија Шехановић.
Порука за све оне који се
одлуче да у овом преломном
тренутку за нашу планету
промене своје навике јесте да
колико год да се осећамо немоћно, то не значи да нешто
не можемо да променимо.
Такође, не би било лоше ни
да будемо мало храбрији и да
не пратимо слепо трендове,
него да дозволимо себи да
испољимо своју аутентичност и кроз оно шта носимо
и како носимо.
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ПУ „ДЕЧЈИ ДАНИ”,
ВРТИЋ ПО МЕРИ ДЕЦЕ И
ПОРОДИЦЕ, СЛЕДЕ МНОГЕ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
У НАШОЈ ЗЕМЉИ

П

осетили смо
седиште
Предшколске установе
„Дечји дани”,
у Господар Јевремовој 18, где се тренутно
санира кров вртића „Лептирић” који је прокишњавао и
задавао бригу колективу. Радове финансира градски Секретаријат за образовање и
дечју заштиту. Разговарали
смо са директорком Сањом
Лазовић, која добром организацијом доприноси да нашим најмлађим и најслађим
суграђанима буде пријатно,
креативно и забавно.
„За мене као директора,
као васпитача и некога
ко живи на Старом граду
много је важно да наша
деца, моја установа и моје
колегинице буду препознати као неко ко је важан
овој општини и овом граду.
Увек наглашавам да су деца
наша садашњост, јер ако им
обезбедимо најбоље услове
за васпитање и образовање,
они ће изградити бољу
будућност за себе и све нас
заједно”, поручује Сања
Лазовић и наглашава да је
одушевљена сарадњом са
општином, посебно подршком и пажњом коју пред-
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седник општине Радослав
Марјановић показује према
староградским васпитним и
образовним установама.
ПАРТНЕРСТВО И
ПОДРШКА

„Треба нагласити да је један
тако млад човек мудро и
пажљиво умрежио установе
и њихове руководеће људе.
Локалну политику је поставио системски, повезујући
локалне, градске и републичке структуре и установе.
Драго ми је да је ишао у наш
вртић „Скадарлија”, па у
„Дринку” и Прву београдску. Воли Стари град, то се
осети и види. Сваког уторка
имамо састанке са осталим
директорима установа. То је
важно, јер заједнички, према
реалним потребама које смо
доставили општини, решавамо конкретне проблеме. То
раније нисмо имали”, истиче
Лазовић и каже да сад познаје
све руководиоце одељења,
одсека и служби у општини и
да тачно зна коме треба да се
обрати за конкретну потребу
установе коју води.
„За нас је од изузетне важности партнерство са општином. ПУ „Дечји дани” која је
у многим програмима модел

ФОТО: СТЕФАН СТОЈАНОВИЋ

ДЕЦА СУ
НАША
САДАШЊОСТ

Староградски малишани и
предшколци вртића „Лептирић”, „Липе” и „Дунавског обданишта” Предшколске установе „Дечји
дани”, уз подршку Градске
општине Стари град, добиће нова, реконструисана
дворишта, налик на недавно обновљено и савремено
опремљено двориште
вртића „Дамбо”.

за друге установе у нашој
земљи, први пут су заједно
посетили градски секретар за
образовање и дечју заштиту
и председик Марјановић.
Резултат је унапређење
сарадње у свим сегментима
рада установе, за добробит
наше деце”, додаје директорка и закључује да је „општина
Стари град препорођена и то
се види на сваком кораку”.
НОВА ИГРАЛИШТА И
ЈАСЛИЦЕ

ФОТО: LIVE PRODUCTION

Фондација Новак Ђоковић
је недавно реновирала и
опремила двориште вртића
„Дамбо” у згради коју дели
са Балетском школом „Лујо
Давичо” у Кнез Милетиној
8. Захваљујући успешној
сарадњи са Фондацијом
тренутно се у објекту „Лола”
у Француској 32, смештеном у кући коју је породица
Рибникар поклонила деци
Београда, реновирају три, а
у „Лептирићу” једна соба за
нове јаслице. Овај пројекат
се спроводи у сарадњи са
Светском банком и Министарством просвете.
„Добро смо испланирали и
прерасподелили капацитете
тако да немамо листу чекања. Први пут ћемо успети
да упишемо и бебе које ће
тек од 1. јануара испунити
услов за упис, што је до
сада био велики проблем за
родитеље малишана рођених
у периоду од јануара до
маја”, објашњава Лазовић
и каже да ће три дворишта
која реновира општина бити
опремљена по свим стандардима за безбедну игру деце.

„Наша „Липа” у Солунској
19 је језгро промена образовно-васпитног система
(Нове основe). Прво ће се
реконструисати ово двориште како бисмо постигли
пун ефекат интеракције
деце, родитеља и васпитача.
Наши родитељи су важни
партнери и врло су заинтересовани и укључени у
програме које реализујемо
са децом”, истиче директорка Лазовић.
Најављена реконструкција
дворишта вртића ”Липа” у
Солунској улици, започета је средином септембра
месеца, а то је прво у низу
дворишта предшколске установе ”Дечији дани” који
ће бити реконструисан.
”Безбедно одрастање наших
најмлађих суграђана је
апсолутни приоритет наше
локалне самоуправе” истакао
је председник ГО Стари град
Радослав Марјановић и појаснио да ће се у дворишту вртића ”Липа” поставити нови
дечији мобилијар и справе
које ће корисници вртића
моћи безбедно да користе.
Следе уређење дворишта
настаријег објекта установе
„Дунавског обданишта” у
Цара Душана 1 на Дорћолу,
који је све богатији новим
генерацијама малишана,
и „Лептирића” у Господар
Јевремовој 18.
„У овом дворишту већ
имамо пет леја баште о
коjој брину малишани кроз
програм „Азбука здравих
навика” Фондације Новак

Ђоковић. Наши малишани
се уче правилној исхрани и
здравим животним навикама. Гајимо лук, парадајз,
келерабу... На задовољство
и радост деце и родитеља
враћамо се природи”, прича
директорка и наглашава да
се може слободно рећи да
су објекти ПУ „Дечји дани”
постали „вртић по мери
породице”.
СПОРТ И ЕКОЛОГИЈА

„Храна у вртићима је одлична и припрема се у две
централне кухиње – у „Скадарлији” и „Лептирићу”. О
квалитету, изабраним јеловницима, који су у складу са
нутритивним, алергијским
или верским потребама
појединих малишана, брину
наша два врхунска дијететичара”, истиче директорка
ПУ „Дечји дани” и каже
да је један од приоритета у
образовању деце подизање
еколошке свести и потребе
за рециклирањем отпада.

„Планирамо да у сарадњи са
општином посебну пажњу
посветимо рециклажи. Такође, са општином и Спортским савезом спроводимо
програм „Спорт је важан
да би био здрав и снажан”,
каже Лазовић и наглашава
да су „наша деца изузетно талентована у многим
областима”.
„Ликовни радови редовно
освајају награде на бројним конкурсима. Поносни
смо јер су камиони градске
чистоће осликани њиховим
радовима. Имамо још много
програма и активности
које ћемо поменути другом
приликом”, поручује Сања
Лазовић и наглашава да су
искрени и отворени односи
према малишанима од стране васпитача и запослених
у установи вредности које
деца, касније одрасли људи,
памте током целог свог
живота.
Д. М.

ВРТИЋ ПО МЕРИ ПОРОДИЦЕ
Предшколска установа „Дечји дани” је једна од
најстаријих предшколских установа у Србији. Ове
године је на Дан установе 28. јуна, обележено 102
године организованог институционалног збрињавања,
образовања и васпитања деце раног узраста. У
једанаест објеката установе васпитава се 2.150 деце,
од тога 430 дечака и девојчица се припрема за почетак
званичног школовања.
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на, код Спортске гимназије,
и у коров зараслу пољану
у Михизовој улици. Еко
патрола одазвала се и
иницијативи станара за
сређивање парка између
стамбених зграда на углу
Мике Аласа и Тадеуша
Кошћушка.
Захтев за интервенцију Еко
патроле грађани могу поднети сваког радног дана на
писарници општине Стари
град, или у новоотвореном
Услужном центру, који се
налази у приземљу општине, улаз из Нушићеве улице.
Све информације о раду
Еко патроле грађани могу
добити и телефонским
путем на број Услужног
центра 0800 07 77 75.

ЕKO
ПАТРОЛА

Г

радска општина Стари град покренула је пројекат Еко
патрола и на тај начин омогућила грађанима да пријаве еколошке и комуналне проблеме из свог непосредног окружења.

Општинска Еко патрола до сада је у потпуности уредила
простор око аутобуског стајалишта СРЦ „Милан Гале Мушкатировић”. Након изведених радова на изградњи кишне
канализације на окретници аутобуса 24 и 79, радници Еко
патроле покосили су траву, уредили украсне жбунове и
уклонили комунални отпад око стајалишта и острва у средини. Зелене површине сређене су у Улици Херцег Стјепа-
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ФОТО: LIVE PRODUCTION

„Еко патрола биће на услузи свим Старограђанима, који од
сада имају прилику да кроз пријаве својој општини укажу
на комунални неред у парковима, игралиштима, пасажима,
међублоковским просторима и двориштима, као и осталим
јавним површинама, попут приобаља и шеталишта поред
река. Кроз овај пројекат желимо да допринесемо лепшем и
уређенијем изгледу општине”, изјавио је Радослав Марјановић, председник општине Стари град.

ЗА ЛЕПШЕ
ФАСАДЕ

Г

радска општина Стари град, у
сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа“
током августа реализовала је велику
акцију чишћења графита са фасада
зграда у ужем градском језгру које су под
заштитом Завода за заштиту споменика
културе града Београда.

Радници „Чистоће“ кренули са уклањањем графита са зграде у Улици
Царице Милице број 8, а почетку радова на враћању старог сјаја овој згради
присуствовао је Радослав Марјановић,
председник општине Стари град.

ФОТО: LIVE PRODUCTION

„У првој фази акције уклањања графита
очишћено је више од 1.200 квадратних
метара фасада које су наружене графитима. Наша општина има прелепе зграде
и зато је важно да уредимо фасаде зграда које су културно-историјска баштина
наше општине, Београда и наше земље.
Почетком јесени кренућемо у обнову
преко 40 фасада зграда које су под
заштитом Завода за заштиту споменика
културе града Београда. Желимо да Стари
град поврати лепо и сјајно лице“, рекао је
председник Марјановић и нагласио да уклањањем графита уређујемо зграде, али
и да на тај начин наш свакодневни живот
на општини Стари град постаје уреднији.
Радници „Чистоће“ цео поступак спроводе по стандардима који се примењује
и у другим европским престоницама,
специјалним хемијским средствима за
уклањање графита. После 20-так минута, у зависности од подлоге, приступа
се прању топлом водом под високим
притиском. Уколико постоји потреба,
поступак се понавља 2 до 3 пута, пошто
су „београдски графити у приличној мери
стари“, кажу искусни радници ЈКП „Градска чистоћа“. Истовремено са чишћењем
графита очишћена фасада се премазује
такозваном антиграфит бојом, што
спречава ново писање графита.
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Ако желите
да ваше дете
упишете на неки
од бесплатних
програма посетите
општински
Услужни центар
(улаз из Нушћеве
улице) или
позовите на број
0800 07 77 75

СТАРИ ГРАД
МИСЛИ
НА ТЕБЕ –
БЕСПЛАТАН
ПРОГРАМ ЗА
ОСНОВЦЕ
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ФОТО: FREEPIK

П

оводом почетка нове
школске године, а у оквиру
пројекта ”Стари град мисли
на тебе”, Градска општина Стари
град обезбедила је за све основце бројне бесплатне спортске и
едукативне садржаје. Први циклус
бесплатних програма са реализацијом почео је 20. септембра и
трајаће све до 20. децембра, док
је други циклус бесплатних програма за децу планиран за период
након школског распуста. У сарадњи са Министарством омладине и спорта, Градом Београдом

ФОТО: FREEPIK

и Факултетом спорта и
физичког васпитања, за
све ученике првог и другог
разреда основне школе
доступне су бесплатне
школе кошарке, одбојке,
рукомета, фудбала, атлетике и борилачких вештина. ”Бесплатни тренинзи
одржавају се у Спортском
центру ”25 мај – Милан
Гале Мушкатировић” у терминима од 16 до 20 часова,
како би се родитељима
олакшала организација довођења деце на програме”,
рекао је члан Већа општине
задужен за спорт Недељко Неђа Јовановић. За
ученике најнижих разреда
обезбеђени су и бесплатни
програми који се одржавају
у просторијама Услужног
центра Градске општине
Стари град, као што су
школа шаха и креативне
радионице фотографије,
сликарства итд. У сарадњи
са локалним спортским

клубова са општине, за
ученике трећег и четвртог
разреда обезбеђени су
бесплатни спортски садржаји – кошарка за дечаке и

девојчице, одбојка, рукомет, рагби и кајак. Тениски центар Новак такође
се одазвао позиву наше
општине и за ученике од

првог до четврог разреда
обезбедио бесплатну школу тениса који се одвијају
на тениским теренима на
25. мају. ”Потрудили смо
се да за све малишане са
наше општине обезбедимо
разноврстан програм, па
тако поред спортског програма деца имају прилику
да похађају и бесплатну
школу енглеског, француског и немачког језика”,
истакао је председник
ГО Стари град Радослав
Марјановић и истакао да
је приоритет рада ове локалне самоуправе улагање
у развој и едукацију деце
и обезбеђивање срећног
детињства. Национална
фондација за игру такође је препознала значај
улагања у најмлађе, те је
за малишане узраста од 5
до 10 година ова институција обезбедила бесплатну
школу балета, хип хопа и
креативне игре.
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Градска општина
Стари град
отворила МАМА
центар

У

склопу пројекта ”Стари град мисли на тебе”
отворен је и мама центар чији је програм
намењен будућим мамама и свим родитељима са територије ГО Стари град.
”Желели смо да свим
родитељима који
живе и раде на нашој
општини обезбедимо могућност да на
једном месту могу
да се информишу о
свим подстицајним
мерама које наша
општина спроводи”
истакао је поводом
отварања Мама центра председник ГО
Стари град, Радослав
Марјановић и додао
да је бесплатан програм у склопу мама
центра осмишљен са
посебном пажњом
и у сарадњи са мамама.
У првом циклусу
бесплатног програма
који ће трајати од
20. септембра до
20. децембра, све
будуће маме али и
родитељи могу да се
пријаве на неки од
следећих програма:
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Школица родитељства – циклус бесплатних едукација
Вежбе за труднице и породиље
Јога за маме и децу
Пливање за бебе
Психосоцијално саветовалиште за родитеље
За више информација о програмима које ће Општина
спроводити у оквиру Мама центра, посетите наш Услужни центар.

БОЉИ УСЛОВИ ЗА ДЕЦУ И
ОМЛАДИНУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ

П

редседник општине Стари град Радослав Марјановић и секретарка за
социјалну заштиту Наташа Станисављевић обишли су радове на реконструкцији објекта Центра за смештај и дневни
боравак деце и омладине ометене у развоју
на општини Стари град.

ФОТО: LIVE
PRODUCTION
УРОШ
АРСИЋ

„Град Београд је започео реконструкцију
пет објеката социјалне заштите. Ради се о
дневном боравку за децу са сметњама у
развоју у Младеновцу и Старом граду, клубу
за најстарије суграђане у Сопоту, Градском центру за социјални рад у Раковици
и Прихватилишту при Звечанској. Осим
тога, у току је и јавна набавка за комплетно реновирање Центра за социјални рад у
Гроцкој и Клуба за најстарије суграђане у
Гроцкој. До краја године ћемо комплетно
реконструисати седам објеката социјалне
заштите”, рекла је овом приликом Наташа
Станисављевић и нагласила да ће 26 корисника, који су тренутно уписани у дневном
боравку у Старом граду имати неупоредиво
боље услове.
„У току је реконструкција овог објекта која
подразумева комплетну замену подова,
кречење, замену електроинсталација, фарбање унутрашње и спољашње столарије.
Укупна вредност радова је два милиона
динара. Желимо да наши корисници имају
најбоље могуће услове какве имају и
корисници развијених европских земаља.
Сходно томе, стално улажемо у објекте
јер наши корисници овде проводе више
од пола дана, пет дана у недељи. Дневни
боравци раде од 6 до 18 часова и корисници могу неограничено да користе услугу
дневног боравка”, рекла је секретарка за социјалну заштиту
и додала да је важно је да родитељи знају када оставе своју
децу у овим дневним боравцима да ће њихова деца имати
најбоље услове. Са друге стране, важно је и да запослени
који овде раде имају добре услове, како би дали свој максимум у раду, закључила је секретарка за социјалну заштиту
Наташа Станисављевић.
Председник општине Стари град Радослав Марјановић
изразио је задовољство што се у Старом граду сређује
објекат за децу ометену у развоју.

„Градски секретаријат је спровео оно што смо иницирали као веома важно. Разговарали смо о томе како да у
наредном периоду повећамо капацитете дневног боравка, с обзиром на то да су и они ограничени. Желимо
да одговорно бринемо о свим категоријама друштва, а
посебно о особама са инвалидитетом и деци са сметњама
у развоју. Надам се да ћемо у наредном периоду имати и
додатне објекте које ћемо сређивати и адаптирати како би
њиховим корисницима обезбедили најбоље услове”, рекао
је Марјановић и захвалио Граду Београду и надлежном
секретаријату.
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БРЖЕ ДО
ПАРКИНГ
МЕСТА

Н

На 44 локације на Старом
граду постављено је и 85
табли за обавештења. На
овим таблама се налазе
подаци о тренутно слободним паркинг местима у
зони и оним резервисаним
за паркирање возила особа са инвалидитетом.

паркинг сензори уграде
и на територији Градске
општине Стари град. Ово
ће омогућити грађанима
општине и свима који долазе у центар града да брже
и једноставније дођу до
свог паркинг места. Надам
се да ћемо у наредном
периоду успети да проширимо подручје са системом

„Велико нам је задовољство што је Град
Београд изашао у сусрет
нашој иницијативи да се
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паркинг сензора и да ће
сваки грађанин уз апликацију врло једноставно моћи
да види где има слободних
места. Осим паркинг сензора, важно је да радимо
на томе да Стари град
добије и подземне гараже како бисмо проблем
недостатка паркинг места
успешно решили”, рекао је

председник општине Стари
град Радослав Марјановић.
Председник је истакао да
је сама уградња паркинг
сензора од стране ЈКП
„Паркинг сервиса” изведена у договореном року, као
и да је читава акција добар
пример успешне сарадње
овог Јавног предузећа,
Града Београда и Градске
општине Стари град.
„На овај начин показујемо
да наш град постаје „смарт
сити”, а нашим грађанима

ФОТО: LIVE PRODUCTION

а подручју
Градске
општине
Стари град
пуштен је у
рад систем
паркинг сензора, којим је
ЈКП „Паркинг сервис” покрио укупно 1.800 паркинг
места. Овај систем возачима у реалном времену
даје податке о тренутно
слободним местима и на
тај начин скраћује њихову
потрагу за паркинг местом.

ФОТО: LIVE PRODUCTION

смо омогућили да брже
пронађу своје паркинг
место. Према подацима
градског Секретаријата за
саобраћај, за проналажење
паркинг места до сада је
било потребно око пола
сата, а од уградње система сензора, то време се
знатно смањило. Такође,
захваљујући овом систему
мања је потрошња горива, а самим тим и мања
емисија издувних гасова”,
рекао је заменик градоначелника Горан Весић.

Систем паркинг сензора
постављен је између улица
Цара Душана, Француске,
Васе Чарапића, Студентског трга, Узун Миркове
и Пјарона де Мондезира
(бивша Тадеуша Кошћушка). Општина Стари град

и ЈКП „Паркинг сервис”
апелују на возаче да правилно паркирају возила
на прописно обележеним
паркинг местима, како би
сензори, који се налазе
испод возила, детектовали
заузеће сваког појединог

паркинг места. Од тога зависи поузданост података
о расположивости слободних паркинг места, која се
налазе на таблама обавештења на почетку улица
и у апликацији „Паркинг
сервис”.
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Здравље

ДОПРИНОС
ЗДРАВОМ
ЖИВОТУ
ДИРЕКТОРКА ДОМА ЗДРАВЉА
СТАРИ ГРАД ВЕСНА КЊЕГИЊИЋ
ИСТИЧЕ ДА ВАКЦИНАЦИЈОМ
НЕ ШТИТИМО САМО СЕБЕ ВЕЋ
СВЕ ОКО НАС И ДОПРИНОСИМО
КОЛЕКТИВНОМ ИМУНИТЕТУ

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ЈЕДАН ЈЕ ОД НАЈВАЖНИЈИХ ДЕЛОВА
ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА, КАКО ВИ ОЦЕЊУЈЕТЕ ЊЕГОВУ УЛОГУ
И БОРБУ СА ПАНДЕМИЈОМ?
Сваки грађанин који има
потребу за здравственом
заштитом долази у установу примарне здравствене
заштите. Пре свега у домове здравља. Дом здравља

Стари град је основао
Ковид амбуланту. Уколико
су у питању нека фебрилна
стања и сумња на Ковид,
уколико је у питању нека
лакша симптоматологија,
пацијенти треба да се јаве
у Ковид амбуланту. Ковид
амбуланта се налази на
адреси Топличин венац
19. Узорковање се врши
у Маршала Бирјузова 59.
Улога примарне здравствене заштите је есенцијална
и врло битна, јер њено
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добро функционисање
омогућава и секундарном
и терцијарном систему,
пре свега болницама и
клиникама, да лече озбиљније случајеве, болести и
обољења која се не могу
лечити на том нивоу.
ПРОШЛА ГОДИНА
БИЛА ЈЕ НАЈВИШЕ
ИЗАЗОВНА ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ, ДА
ЛИ СУ УСПЕЛИ ДА СЕ
ОДМОРЕ?

Када се са пандемијом
носите и на послу и код
куће није лако. Трудили
смо се, неки резултати
кажу да смо успешни,
неки да нисмо… Критике
искористим да побољшамо
рад установа. Али у
кратком периоду затишја
покушали смо да се
одморимо.
ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
ИМА ВИСОК ПРОЦЕНАТ ПУНОЛЕТНИХ
ВАКЦИНИСАНИХ
ГРАЂАНА, КОЛИКО ЈЕ
ТО БИТНО ЗА НАШУ
ЗАЈЕДНИЦУ?
Озбиљним и адекватним
одзивом показано је
колико су становници
Старог града ипак свесни
и одговорни према
сопственом здрављу, а
онда и здрављу заједнице.
Вакцинацијом не штитимо
само себе већ све око нас и
доприносимо колективном
имунитету. Општина је од
самог почетка била у врху
по одзиву на вакцинацију.
Ми у овом тренутку имамо
више од 53.000 људи који
су примили три дозе
вакцине. Општина према
попису има око 48.000
становника. Више од 50 %
вакцинисаних је на Старом
граду. Тренутно имамо
добар одзив и на трећу
дозу вакцине.
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Када се са
пандемијом
носите и на
послу и код
куће није
лако.

ШТА БИ СВЕ ГРАЂАНИ
ТРЕБАЛО ДА ЗНАЈУ О
ТРЕЋОЈ ДОЗИ, ДА ЛИ
БИ И ОНИ КОЈИ СУ
ПРИМИЛИ НЕКУ ДРУГУ
ВАКЦИНУ ТРЕБАЛО
ДА СЕ ВАКЦИНИШУ
ТРЕЋОМ ДОЗОМ?
Препоруке за вакцинацију,
према стручно -методолошком
упутству које установе
добијају, па и наша,
од Института за јавно
здравље, јесу да је ово
препоручена вакцинација.
За сваку вакцинацију,
не мислим само на
вакцинацију против
Ковида него и против
грипа, увек су истакнуте
приоритетне категорије
становништва које би
требало да приме вакцину,
зато што их, на пример,
нека њихова хронична

болест угрожава, већ су
начетог или угроженог
здравља и да не би неком
додатном инфекцијом
Ковидом или грипом
поново довели себе у
ситуацију да додатно
наруше здравље. Са
друге стране, ово је
препоручена вакцинација
свим категоријама
становништва изнад 12
година и опште препоруке
за вакцинацију важе
и овде. Дом здравља и
општина Стари град
апсолутно су спремни за
трећу дозу.

ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС
ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
ДОСТА ЈЕ УЧЕСТВОВАО
У САМОМ ПРОЦЕСУ
ИМУНИЗАЦИЈЕ, КАКО
ВИ ОЦЕЊУЈЕТЕ ЊЕГОВ
ЗНАЧАЈ И УЛОГУ?
Чињеница је да та мала
помоћ много значи сваком
нашем суграђанину,
поготову старијим
суграђанима. Што се тиче
вакцинације, волонтери су
нам били добра подршка.
Конкретно и највише
у случајевима када смо
имали највећи прилив
и већи број заказаних
пацијената за прву и
другу дозу, када је требало
попунити сагласности...
Волонтери су давали
и неке елементарне
информације.

КАКВИ СУ ВАМ ПЛАНОВИ ЗА НАРЕДНИ
ПЕРИОД?
Општи план је да ми
будемо добар сервис
нашим грађанима у
Старом граду, да примедбе
буду нама од помоћи да
унапредимо свој рад,
своје кадрове, да наши
пацијенти увек добију
адекватну негу, терапију,
односно лечење.
ДА ЛИ МОЖДА ИМАТЕ
НЕКУ ПОРУКУ ЗА СТАРОГРАЂАНЕ?
Моја порука је да се
вакцинишу, да поштују
дистанцу и препоруке
које су нам већ много пута
понављане. И да боравком
на свежем ваздуху, на неки
начин, допринесемо својој
и животној и здравственој
кондицији, уопште бољој
јавној здравственој
ситуацији у Старом граду.
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ПОСЛЕ ВИШЕ ОД ГОДИНУ ДАНА
ИЗОЛАЦИЈЕ ИЗАЗВАНЕ КОРОНА
ВИРУСОМ, СЕНИОРИ СТАРОГ ГРАДА
СА ОСМЕХОМ НА ЛИЦУ ЗАПЛОВИЛИ
СУ ОВОГ ЛЕТА БРОДОМ „БЕОГРАД 25”

K

На бесплатно крстарење и
дружење на броду „Београд 25” испратио их је
председник општине Радослав Марјановић, похваливши њихову активност
упркос високим летњим
температурама.
„Општина Стари град планира низ акција за своје
пензионере у оквиру про-
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грама „Стари град мисли
на тебе – Сениор центар”.
С обзиром на то да смо
општина у којој је сваки
трећи становник особа
трећег животног доба,
препознали смо потребу да
на адекватан начин пружимо подршку и оснажимо
активност сениора”, рекао
је том приликом председник општине Радослав
Марјановић.
„Ужелели смо се једни
других и једва смо чекали
да се поново окупимо, а
вожња бродом и излети
су нешто у чему највише
уживамо. Радујемо се што
је наша општина Стари
град, после више од годину
дана, покренула програме за пензионере”, каже
Бранка Бошковић, пензио-
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ДРУЖЕЊЕ
НА РЕЦИ

рстарење
београдским
рекама током
летњих месеци
за припаднике
трећег доба
организовала је општина
Стари град, која је програмом двочасовног разгледања града са београдских
река промовисала бројне
активности.

ВЕЖБЕ ЗА ДУХ И ТЕЛО
Вежбе истезања и снаге потребне су свима, не само сениорима. Вежбамо све што је дозвољено да би нам кичма
и зглобови били покретнији, да што дуже не зависимо ни
од кога и никоме да не сметамо, каже професорка Весна
Хабић, која је својевремено предавала на Факултету спорта
и физичког васпитања Универзитета у Београду, као и на
Факултету за менаџмент у спорту.
Староградски пензионери имају могућност да са професорком Весном Хабић два пута недељно, по пола сата, раде
вежбе прилагођене њиховој старосној доби. Према важећем
распореду, вежбе се одвијају понедељком и петком од девет
часова ујутру у Пионирском парку, а хладни дани и корона вирус диктирају њихову организацију на неком другом
месту, о чему пензионери унапред добијају обавештење.
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нерка са Старог града, која
са својом пријатељицом
Миром Баждалић највише
воли да путује. „Дружење
је у нашим годинама
најважније, тако да се
нас две највише радујемо
излетима, позоришним и
филмским пројекцијама.
Надамо се да ће их општина организовати редовно
ове године.”
Едукативне, креативне и рекреативне програме Сениор
центра чине бесплатни
курсеви и активности који
су на располагању лицима
старијим од 60 година, која
поседују персонализовану
општинску картицу и имају
пребивалиште на територији општине Стари град.
Како би постали власници
картице која доноси бројне
погодности, потребно је да
посете Услужни центар у
приземљу зграде општине
(улаз из Нушићеве), сваким
радним даном од 8 до 16
часова.

„Видите, сви смо
другачији, били
смо усамљени,
повучени, а сада
је све весело.
Причамо кад
се видимо, као
најрођеније
да видим”,
одушевљен је
Хајро Касумовић.
„Сад сам видела
људе које
нисам видела
одавно. Веома
уживамо, и ја и
моје другарице”,
поделила
је утиске
старограђанка
Нина Јока.

„Гимнастика за старије је потпуно прилагођена њиховом
духу и телу, а сама организација тренинга веома добро
функционише захваљујући општини Стари град и програму
Сениор центра. Када смо заједно, трудимо се да то време
заиста оплеменимо кроз упознавање и дружење, па се
онда може закључити да су ово вежбе и за дух и за тело.
Појединачно се води рачуна о особама које имају одређене сметње у вези са одређеним покретима, те због тога
позивам све оне који се још увек двоуме да нам се придруже
и побољшају своју снагу и покретљивост”, каже проф. др
Весна Хабић.
„Презадовољни смо јер имамо фантастичну инструкторку.
Ми знамо колико су ове вежбе корисне за коштано зглобни систем и за кичму, али овде долазимо да се дружимо
и опустимо. Већина пензионера које познајем су на неки
начин сами. Имају децу, имају унуке, али живе сами. Ово је
једна врста заједнице која јако позитивно утиче на квалитет
живота”, каже Слободанка Боба Јовановић (78), која поред
вежби са професорком Хабић три пута недељно одлази и на
пливање, на базене „25. мај”.

Плесне вежбе на Калемегдану
Уторком и суботом, испред Павиљона „Цвијета
Зузорић” на Калемегдану, одржавају се плесне вежбе за пензионере Старог града, који се уз персонализовану картицу „Стари град мисли на тебе”, за овј
вид рекреације могу пријавити у Услужном центру
општине Стари град (улаз из Нушићеве улице). Вежбе води Марија Станојевић, а термини су заказани
за уторак од 19 часова и суботу од 9 часова ујутру.
Више информација се може добити на број телефона Услужног центра 0800/07-77-75.
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ЗА СВЕ
ПОНЕШТО

•

КУРС ДЕКУПАЖ ТЕХНИКЕ

•

КУРС ТРАНСФЕР ТЕХНИКА

•

ШКОЛА СЛИКАЊА

•

КУРС ФОТОГРАФИЈЕ

•

РАДИОНИЦЕ РУЧНОГ РАДА - ВЕЗ, ХЕКЛАЊЕ, ПЛЕТЕЊЕ

•

ЕКО РАДИОНИЦЕ

•

ПАМЕТНИ ТЕЛЕФОНИ И АНДРОИД АПЛИКАЦИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ

•

КУРС ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

•

ФИЛМСКЕ И ВИДЕО ПРОЈЕКЦИЈЕ

•

ГРУПНЕ ТЕМАТСКЕ ШЕТЊЕ ПО СТАРОМ ГРАДУ

•

ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА

•

ПЛЕСНЕ ВЕЖБЕ ЗА СЕНИОРЕ

•

РЕКРЕАТИВНО ПЛИВАЊЕ

•

ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТИ

•

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКИ ПРОГРАМИ СЕНИОР ЦЕНТРА СЕНИОРИ
ЧИТАЈУ “БАЈКЕ ЗА ДЕЦУ”

•

ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ
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Градска општина Стари град у оквиру програма
“Стари град мисли на тебе” свим староградским
сениорима нуди могућност да уз персонализовану
картицу учествују у низу бесплатних активности
које организује општина Стари град. Након успешно
спроведених летњих програма за сениоре, сагледане су потребе и жеље и на основу тога, са великом пажњом креирани нови бесплатни програми
намењени нашим Старограђанима који су у трећем
животном добу. У понуди су рекреативне и креативне активности, као и бројни едукативни курсеви
који поред могућности да се стекну нова знања и
вештине, нуде и прилику за упознавање и дружење.
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Да ли сте знали?

Рад познатог српског вајара Ђорђа
Јовановића настао је 1929. године,
када је скулптура изливена у Прагу,
а 1936. године је откривенa у Београду. Налази се у Парку Војводе
Вука (познатом још и као Парк
Пролеће, Парк код Паласа, Парк код
Топличиног венца).
Војвода Војин Вук Поповић (18811916) био je командант добровољачких четничких одреда у току
балканских и током Првог светског
рата. Као школовани официр био
је учесник герилских борби против
Турака у Старој Србији. Са српском
војском прошао је Албанску голготу,
а савременици кажу да је био официр од чије побуне је страховао и
сам краљ, те су му у данима Солунског фронта поверавани само најтежи задаци. Погинуо је 29. новембра 1916. у неравноправној борби
са Бугарима на Старавинском вису.
Његово војевање препричавано је
много пута у Београду где је имао
велики број поштовалаца.
Војвода је представљен у покрету,
наоружан карабином, левом руком
показује на југ, на области које још
нису биле ослобођене. Одевен је у
народну ношњу, одежду четничког
војводе са плаштом и капом са
кокардом. При врху постамента
посебно је скулпторски обликован
појас од листова ловора, на којој
је са све четири стране постављен
симбол четничког покрета – кост
лобање са две укрштене кости тела.
Споменик војводи Вуку има изузетну културно-историјску и уметничку
вредност.
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Споменик
војводи Вуку
Поповићу

