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Краљевачка културно-уметничкa друштва у доба короне

Помоћник  градоначелника  града  Краљева  задужен  за  културне
манифестације Милош Милишић одржао је састанак са представницима градских
и  сеоских  културно-уметничких  друштава  са  територије  града  Краљева.  На
састанку  се  говорило  о  проблемима  са  којима  су  се  борили  током  претходне
године,  а који су били узроковани отежаним условима услед пандемије вируса
корона, као и предстојећим плановима и раду  у овој години.

Како је истакао помоћник градоначелника, град Краљево се може подичити
великим бројем културно-уметничких друштава.

„То су праве ризнице наше баштине и уметничка друштва чији досадашњи
рад  је  завредио  највећа  признања  у  Србији  и  иностранству,  стога  Град  има
обавезу да води рачуна  о  њима,  да их  финансира онолико колико може и  да
решава заједничке проблеме“, нагласио је Милишић.

Према његовим речима, Град је ове године издвојио 15.000.000 динара за
суфинансирање  пројеката  удружења  грађана,  од  чега  је  40  одсто  одвојено  за
област културе, а како културно-уметничкa друштва имају тај статус моћи ће да
конкуришу и добију одређена средства. 

„Иако је јасно да то нису сва потребна средства јер готово сва културно-
уметничка друштва плаћају закуп простора и своја путовања, Град ће се трудити
да на друге начине, кроз сарадњу са културним установама и јавним предузећима,
то надокнади“, појаснио је Милишић, па истакао да је из буџета града Краљева
издвојено  8.000.000  динара  за  реконструкцију,  поправку  и  одржавање  сеоских
домова  културе  што  ће  културно-уметничким  друштвима  из  тих  села  знатно
олакшати рад.

Уметнички  руководилац  Српског  културног  центра  „Стефан  Немања“,
наследника Културно-уметничког  друштва „Железничар“,  из  Краљева Драгољуб
Милосављевић, захвалио је помоћнику градоначелника Милошу Милишићу што је
окупио  представнике  и  руководиоце  културно-уметничких  друштава  и  дао  им
прилику да укажу  на проблеме са којима се  сусрећу у  раду.  Како је  појаснио,
проблеми су  углавном били изазвани петомесечним принудним заустављањем
рада, али се нада да ће планови,  манифестације и пројекти планирани за ову
годину бити успешно реализовани.

Према речима вршиоца дужности управника КУД „Абрашевић“ из Краљева
Уроша Балтића, град Краљево има чиме да се поноси јер сва културно-уметничка
друштва са територије нашег града спадају међу најбоље у Србији. Он је захвалио
помоћнику  градоначелника  на  позиву  и  жељи  да,  најпре  саслуша,  а  онда  и
помогне, да се заједничким снагама културно-уметничка друштва врате на место
где су била пре пандемије вируса корона. Балтић је истакао да је јако важно да
Град  стане  иза  културно-уметничких  друштава  и  да  заједно  очувају  оно  што
имамо.

Председник КУД „Опланићи” Саша Марковић изјавио је да је, у овом тешком
тренутку, јако битно да се размене мишљења и реше  проблеми, па изразио наду
да  ће  ова  година  бити  боља  од  претходне  како  би  сва  културно-уметничка
друштва могла да се врате својим активностима. 


