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ПУШТЕНА У ПОГОН ТРАФОСТАНИЦА „ЧУЧУГЕ“

КВАЛИТЕТНИЈЕ
НАПАЈАЊЕ СТРУЈОМ
Инвестициона вредност изведених радова
и уграђене опреме износи 320 милиона динара
У предвиђеном року завршени су радови на изградњи и
инсталацији трафостанице „Чучуге”, снаге 35/10 киловолтa,
која је свечано пуштена у погон 19. маја. У питању је монтажнобетонска ТС, инсталисане снаге осам мегаволт ампера, у коју
је уграђена најсавременија опрема немачке компаније Сименс,
са вакуумским прекидачима, заштитним релејима и даљинским управљањем. Изградња је трајала десет месеци, а инвестициона вредност изведених радова и опреме је 320 милиона
динара.

Руководство општине Уб и представници
„Електропривреде Србије” у обиласку
трафостанице у Чучугама
По речима Саше Стефановића, координатора за Дистрибутивно подручје Краљево, трафостаница „Чучуге“ обезбедиће поуздано и стабилно снабдевање села у њеном ширем
окружењу, с тим што ће преко десет киловолтних далековода
моћи да се споји са градом Ваљево, чиме ће се и на том подручју значајно поправити напајање електричном енергојом.
„Да бисмо ново постројење пустили у функцију, морали
смо да изградимо кабловске водове од трафо станица Уб 1 и
Уб 2 до Чучуга, чија је дужина преко 15 километара. Поред тога,
радили смо и 10-киловолтне каблове да би напојили далеководе, а дужина ових каблова је преко четири километра. Сада
ћемо уместо једног, тзв. звиздарског далековода или правца
према Докмиру, имати укупно пет 10-киловолтних праваца,
што значи и најмање толико пута поузданије снабдевање
читавог овог конзума“, појаснио је Стефановић.
Поводом завршетка радова на ТС „Чучуге“, председник
општине Уб Дарко Глишић изразио је задовољство што ће
мештани села западне Тамнаве коначно имати стабилно
напајање електричном енергијом.
„Са овим модерним енергетским објектом решавамо
велики проблем који су, због учесталих нестанака струје и
лошег напона, имали житељи Чучуга, Докмира, Памбуковице,
дела Трлића и свих села у том склопу. Снага трафостанице је
осам мегаволт ампера, док је потрошња до сада била три
мегаволт ампера, што је готово троструко већи капацитет.
Осим што ће домаћинства у потпуности бити електроенергетски збринута, створени су услови и за прикључење
нових стамбених и привредних објеката“, нагласио је Дарко
Глишић.
Како је истакао, до краја године требало би да буде
пуштена у функцију и нова трафостаница на Убу, напонског
нивоа 110/35 киловолти, док ће се током целе грађевинске
сезоне изводити радови на реконструкцији и моденизацији
нисконапонске мреже по селима убске општине.
Д.Н.

БИЋЕ ИЗБОРИ

Б

иће избори. Захуктава се кампања,
власници телевизија трљају руке
јер, без порука са малих екрана,
нема успеха код бирачког тела.
Схватили су, изгледа, и они најтврдоглавији у
опозицији да су избори једини начин да се уђе у
Скупштину... Зато, многи су одлучили да, ипак,
учествују. Вреди покушати... А после је лако... као
што смо видели последњих деценија. Изгледа да се
мало шта променило од оног Нушићевог ‘’Народног
посланика’’. Само реторика је другачија, усклађена
са актуелним догађањима. Ликови су, баш,
типични... Преноси са заседања Народне скупштине Србије често су својеврсно позориште, или
још тачније, поприште разних игроказа у којима
учествују, углавном, они који су ту, мање или више,
последњих двадесетак година. Ваљда од почетака
вишестраначја на овим просторима.
Е, сад! И сами посланици се међусобно оптужују да
се чешће обраћају неким страним амбасадама, него
свом бирачком телу. Разуме се да лично осуђујем
физичко обрачунавање, али овај што је недавно
оборен је, слободно се може рећи, остарио у
скупштинским клупама. (Шта радите, бре?!) Од
почетка прошле деценије новог века (и миленијума)
он је заступао пољопривреднике, а разним
гимнастикама у предизборним коалицијама,
опстајао и сачувао своју скупштинску столицу. (Па,
и Расим Љајић... докле, брате?).
Вероватно ће учествовати и на јунским изборима
2020.године. Свака партија има своје бираче који,
мање или више, остају верни. Ко је, у међувремену,
добио, а ко изгубио рејтинг, видећемо већ ускоро.
До тада остаје рововска борба за, чини се, сваки
глас. Политика је постала уносан посао јер, кад су,
недавно, објављени подаци о примањима једне
народне посланице, изгледало је као да она нема
кад да дигне главу од посла у разним управним
одборима и руководним телима.
Колико кошта Србију Народна скупштина? Па, ако
сви имају таква примања као посланица која ‘’се
уби од жртвовања за више интересе’’ , онда би само
смањењем броја посланика за половину, а толико
би и била права мера, држава могла да уштеди
довољно новца да се, на пример, ублаже социјалне
разлике.
Ипак, оно што највише љути бираче нису плате и
друга примања народних посланика. Бахатост
појединаца је оно што ће многима бити разлог за неизлазак на изборе. А то је велика грешка. Апстинирање од учешће на изборима је чин којим се показује, пре свега, својеврсни кукавичлук или, тачније,
страх од сопствене одговорности за резултате
избора. Јасно је да један глас није пресудан, што је
најчешћи аргумент оних који остају код куће, али,
постоји и она одговорност пред собом. Оно, кад
нисмо задовољни влашћу да кажемо себи да их нећемо опет гласати, или, кад смо задовољни, да опет
гласамо за исте. Исто важи и за опозицију. Јер,
права опозиција је веома значајан део власти...
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У ПЕТАК, 22. МАЈА

ОТВАРАЊЕ НОВЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ
У склопу пројекта темељне и обимне реконструкције, изграђен је нови објекат затвореног
типа, укупне површине 1.430 метара квадратних
Након прве фазе радова, који су трајали девет месеци,
убска зелена пијаца осванула је у потпуно новом и
модерном руху. У склопу пројекта темељне и обимне
реконструкције, изграђен је нов објекат затвореног типа, са
главним улазом од улице 1.маја, укупне површине 1.430
метара квадратних, где се налази седам локала и пијачни
плато са 38 тезги, док ће у наредним данима бити постављено још 18. У свом саставу има и све друге потребне
садржаје: простор за запослене и канцеларију за инспекцију,
магацин и санитарне чворове, а од некадашњих објеката
остала је само Млечна хала, такође обновљена. Свечано
отварање реновиране тржнице, која ће функционисати као
засебна целина, планирано је за петак, 22. мај.
Протекле недеље, започета је и друга фаза реконструкције Градске пијаце, која би требало да буде окончана до
краја године, а подразумева изградњу атрактивног, мултифункционалног кружног објекта, површине 3.000 квадратних
метара, са отвореном тржницом на врху и мобилним тезгама, те ће моћи да се искористи и за друге намене.

Улаз у нови објекат Зелене пијаце на Убу
из правца Првомајске улице

Започети су радови и на изградњи друге фазе
Укупна вредност обе фазе радова износи 230 милиона
динара и то је највећи пројекат реконструкције и доградње
објекта зелене пијаце од његове изградње и један од
најскупљих који се реализује на подручју општине, каже
председник oпштине Уб Дарко Глишић. Како је истакао,
Тамнава, као повртарски крај, заслужује уређенију и
функционалнију тржницу, а када се комплетно заврши овај
модерни пијачни комплекс, биће и прави украс града.
„На некад неугледном простору старе пијаце, која је
била и небезбедна и нефункционална, за девет месеци
никао је нов објекат, изграђен по највишим стандардима, са
свом пратећом инфраструктуром и по угледу на светске
тржнице. Он је од вишеструког значаја за општину, пошто ће
наши грађани добити савремену зелену пијацу, а домаћи

Дарко Глишић са сарадницима
у обиласку завршних радова

произвођачи неупоредиво боље услове за пласирање робе.
Веома смо се трудили да што пре завршимо први део, како би
обезбедили место достојно наших повртара, који вредно раде
и продајом своје робе зарађују за породице. Добар податак је
да влада велико интересовање за закуп тезги и ја унапред
морам да се извиним онима који можда неће бити у могућности
да одмах нађу своје место, али то говори да ће овај репрезентативни објекат имати своју пуну намену, а продавци и купци
неупоредиво боље услове, јер ће бити безбедни, заштићени од
кише, снега и других временских прилика. Ова пијачна зона
биће ограђена и потпуно одвојена од другог, кружног објекта,
који ће бити изграђен у наредној фази до краја године.
Естетски, визуелно и на сваки други начин, то ће бити посебно,
готово јединствено здање, у облику својеврсне куле, са отвореном тржницом и низом других пратећих објеката и локала“,
рекао је Глишић поводом завршетка прве фазе радова.
Градска пијаца је у надлежности КЈП „Ђунис“ и како смо
сазнали од директора тог комуналног предузећа, Саше Милићевића, цене закупа тезги у новом простору неће бити повећане.
„Закупнина остаје на нивоу претходних година и нећемо је
мењати до даљег. Што се тиче броја тезги, за почетак на располагању је 38, а ми смо поручили и додатних 18, које ће бити
распоређене у наредне три, четири недеље. Иако је раније, на
целом простору зелено-робне пијаце било око 90 тезги, мислим
да ће планираних 56 за нови објекат бити сасвим довољно, док
ћемо касније, по завршетку друге фазе, набавити и монтажне
тезге. Што се тиче новоиграђених локала на зеленој пијаци,
којих је седам, сви у понуди за издавање у закуп на јавној
лицитацији. У зависности од тога где се налазе, да ли са
унутрашње стране пијаце или до улице, цена закупнине креће
се од 500 до 600 динара по квадратном метру“ појаснио је
Милићевић, истичући да су радници „Ђуниса“ данима
ангажовани на уређењу Градске пијаце за свечано отварање.
Он је изразио и задовољство због чињенице што у новом објекту, за разлику од старог, постоје и просторије за упосленике
„Ђуниса“ који раде на пијаци и у комуналној хигијени.
Према најавама председника убске општине Дарка
Глишића, када цео комплкс Градске пијаце буде завршен и
обезбеђен нов простор за бувљак, улична продаја биће забрањена, сем у данима вашара.
Д.Недељковић
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ПРВИ У ОВОЈ ГОДИНИ

МАЈСКИ ВАШАР НА УБУ
У понуди је било свега, од повртарских производа до намештаја. Највише се куповало цвеће и расад.
Вашар је код Убљана, још од давнина, био најважније
друштвено окупљање. Подизале су се шатре са печењем и
народном музиком, међусобно се упознавали млади, дружили старији, а обавезно су одржавани за верске празнике.
У новије време, вашар је остао традицонални догађај, али,
обичаји су се изгубили. Већ дуго то је само пазарни дан са
доста робе на импровизованим тезгама дуж првомајске
улице. На Убу, годишње се одрже четири вашара: у мају,
августу, септембру и октобру месецу.
Овогодишњи мајски вашар, знатно је ослабљен, не
толико понудом, колико потражњом и куповном моћи становништва. Иако је у понуди било свега, од повртарских
производа, великог броја баштенског и саксијског цвећа,
нове и половне гардеробе, намештаја, слаткиша, пластичних посуда, па до продаје пилића и голубова, народа није
било као на претходним вашарима, а посетиоци су куповали
само оно што им је неопходно. Разлог је ситуација са корона
вирусом, као и недовољна обавештеност суграђана о
одржавању вашара.
Продаваца као и купаца је било нешто мање него
претходних година, а многи од њих кажу да је на Убу, до
сада, продаја увек добро ишла, што није био случај и ове
године. Роба је пристигла из многих градова Србије: Ариља,
Крушевца, Обреновца, Ваљева, Мионице, Коцељеве...

Продаја на импровизованој пијаци,
до отварања нове
које иначе има и терапеутско дејство. Психолози истичу значај
хортикултурне терапије, која је боља од многих других. Бављење биљкама, везује нас за природу чинећи да се свака особа на
креативан начин опусти. Марина Матић из Трлића, власница
две цвећаре, једне у преком Шору и једне у Коцељеви, рече да
је задовољна продајом цвећа на убском вашару.
Продавци купуса из Совљака и Брезовице, жалили су се
да продаја слабо иде, иако је цена по килограму износила 30
динара. На Кванташу често морају да га дају и по 13 динара.
Кажу боље се продају карфиол и тиквице. Виктор Теодосић из
Совљака про-давао је увозни парадајз и домаће јагоде из
пластеника. Он наводи да је продаја боља петком него што је
била на овом вашару.

Продаја пилића: Зоран Јанковић из Трлића
Пољопривредник из Такова Зоран Јанковић, на Убу
сваког петка продаје домаће пилиће, које узгаја од своје 18
године. На овогодишњем вашару, био је задовољан продајом, с обзиром да је, због пандемије, морао да обустави
инкубирање јаја, на три недеље. Цена по пилету, старости од
једног дана, па до двомесечних јединки, кретала се од 60 до
300 динара. Купци су узимали од пет до 50 комада домаће
живине која је заинтересовала и најмлађе пролазнике
мамећи их да се зауставе.
Најбољу продају свакако су имали продавци цвећа и
расада. Расад паприке и парадајза, из многих села наше
општине, кретао се између 15 и 50 динара по комаду. Саднице сезонског цвећа, трајница и зачинског биља стизале су из
Уба, а највише су се продавале петоније, мушкатле и турски
каранфили, врбене. Жене, па чак и мушкарци, куповали су и
по 50 садница цвећа, које су односили у кутијама. Продавац
Зоран Стевановић из Трлића, навео је да су многе жене у
изолацији највише пажње поклањале расађивању цвећа,

Велика потражња за расадом

Велика понуда разног цвећа
Продавци половне робе нису били задовољни продајом,
јер је кажу, много исплатљивије било је на прошлим вашарима.
Власник Расадника „Рајо Мијаиловић“ из Мионице који је
продавао жбунасте и зимзелене биљке, највише тује, договарао се са купцима о цени.
Ксенија из Ваљева, често је на Убу са својом тезгом слаткиша и каже да је ово један од лошијих вашара по продаји. Као и
остали продавци, чека отварање нове пијаце, као и организовање Златног дана или Убских вечери, када је потражња много
већа.
Д.Капларевић

PROFI TAXI UB
064/029-029-2
061/196-32-32

Vozite se bezbedno !
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ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ПОСЕТИО НОВООТВОРЕНИ КОП

РАДЉЕВО - ЗА ЕНЕРГЕТСКУ СТАБИЛНОСТ СРБИЈЕ
Рударски басен „Колубара“ је срце енергетског система и српске економије,
а новоотворени површински коп „Радљево-Север“ обезбедиће угаљ за наредних 60 година
- рекао је Вучић током обиласка новог копа огранка „Електропривреде Србије“
Новоотворени површински коп „Радљево-Север“ у
Каленићу, 14.маја, посетио је председник Републике Србије
Александар Вучић, који је у друштву председника општине
Уб Дарка Глишића, министара Синише Малог и Александра
Антића, в.д. директора ЕПС-а Милорада Грчића и председника синдиката „Колубаре” и ЕПС-а Миодрага Ранковића и
Милана Ђорђевића, испред роторног багера „Глодар 10”
одржао конференцију за медије на којој је још једном нагласио велики значај копа Радљево за електро-енергетски систем Србије.
- Након откривке јаловине која се спроводи од октобра
прошле године, први угаљ са овог копа биће ископан 2022.
године. Држава ће у коп Радљево-Север уложити око 500
милиона евра, на годишњем нивоу биће ископано око 13
милиона тона угља, тако да ће наредних 60 година бити
загарантовано снабдевање угљем- истакао је, између
осталог, Александар Вучић у Каленићу.

Обраћање председника Србије
Александра Вучића у Каленићу

Коп „Радљево-Север”
Пројекат отварања новог копа Радљево општини Уб је
донео многобројне бенефите, посебно након потписивања
Споразума, 2017.године, путем којег се Електропривреда
Србије обавезала да у наредних десет година уложи 6,3
милијарди динара у уређење и изградњу јавних објеката и
површина, по основу расељавања становништва.
- Овај пројекат је већ оставио огроман траг у развоју
наше општине, донео велика финансијска средства у локални
буџет и омогућио нам да на основу уговора који имамо
обезбедимо новац за изградњу вртића, пијаца, школе, нових
путева и улица, изградњу водовода, нових паркова и
спортских терена, дечијих игралишта и свега онога што чини
нашу инфраструктуру, а што значајно подиже квалитет живота
наших грађана- истиче први човек убске општине и додаје. Коп Радљево неповратно иде у своју реализацију. Ја сам се
трудио да спроведем у дело многе добре ствари за нашу
општину и то је за мене највећа сатисфакција. Желим да у
времену у којем се налазимо, заједно са својим сарадницима и
председником Александром Вучићем, оставим нешто иза себе
по чему ће ме људи дуго памтити.

Председник је захвалио свим рударима, јер зна колико
је тежак њихов хлеб, коликим се ризицима излажу и колико
њихове породице пате због њиховог посла. Поручио је
запосленима да неће бити отказа, нити смањења плата,
истичући да, уколико земља буде економски успешна, до
краја године може бити новог повећања плата.
На откопу Радљево-Север тренутно ради 110 рудара, а
планирано је да у будућности буде ангажовано између 500 и
600 рудара.

ГЛИШИЋ: РЕАЛИЗАЦИЈА
ВИШЕДЕЦЕНИЈСКОГ СНА
Председник општине Уб Дарко Глишић истиче да од
копа Радљево умногоме зависи и будућност убске општине,
на чијој територији се овај систем налази, али и да је посета
председника Србије Александра Вучића још један показатељ
важности овог копа за саму државу. За разлику од 14.маја
2014.године, када се општина Уб суочавала са поплавним
таласом који је оставио велике последице, исти датум 2020те остаће упамћен по симболичном отварању пројекта који је
неколико деценија био само „мртво слово на папиру”.
- Последњих година напорно смо радили како би се
наш вишедеценијски сан реализовао и коначно смо успели
да му дамо ветар у леђа, односно да дођемо у ситуацију да се
овај пројекат развија како смо желели. Председник Републике Србије је са нама, а сећам се тренутка када сам, пре
нешто више од шест година, био код њега и када смо разговарали о копу Радљево. Његову подршку, савет и помоћ
памтићу целог живота. Без његовог директног укључења у
реализацију комплетног пројекта, ми бисмо вероватно и
даље само причали о томе, али захваљујући њему данас
присуствујемо овом отварању- наглашава Глишић.

Дарко Глишић: „Без подршке председника
Вучића коп Радљево би остао мртво слово на папиру”

ТЕ „КОЛУБАРА Б” ЗА ДАЉИ
РАЗВОЈ УБСКЕ ОПШТИНЕ
Према Глишићевим речима, поред копа Радљево,
општину Уб у наредном периоду чека реализација још једног
капиталног пројекта који ће донети нове инвестиције и
значајна финансијска средства у локални буџет, али и нова
запошљавања.
- Пред себе постављамо следећи циљ, а то је отварање
Термоелектране „Колубара Б”, која ће, одговорно тврдим, до
2024.године почети са радом. Поред новог копа и ауто-пута, у
питању је трећи велики пројекат који ће Уб уздићи у ред најразвијенијих општина. То више није сан, већ реалност. Отварање
термоелектране на нашој територији значајно ће се одразити
на наш буџет и инвестиције, и додатно подићи квалитет живота у нашем месту у годинама које долазе - закључује председник убске општине.
Милован Миловановић
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ДОНАЦИЈА УБСКИМ ГИМНАЗИЈАЛЦИМА

РАЧУНАРИ
ЗА ЛАКШЕ УЧЕЊЕ
У заједничкој акцији Гимназије „Бранислав
Петронијевић“ и општине Уб обезбеђено десет лаптопова
за ученике који нису имали одговарајуће дигиталне
уређаје за несметано праћење наставе на даљину
Будући да су школе затворене због епидемије корона
вируса, настава је из учионица пресељена на ТВ канале,
интернет платформе и мобилне апликације, па су уз свеске и
књиге, неопходан алат за рад и - компјутери. Сазнање да
десеторо ученика Гимназије „Бранислав Петронијевић“ нема
свој сопствени рачунар за учење, навело је директорку те
образовне установе Анђелку Симић да реагује, у жељи да ђаци
не пропусте градиво и успеју да га на што лакши начин, у датим
околностима, савладају. Покренула је иницијативу, коју је
одмах прихватило и општинско руководство, тако да је
обезбеђено десет лаптоп рачунара за ученике који нису имали
одговарајуће дигиталне уређаје за несметано праћење онлајн
часова од куће. Ђацима су рачунари уручени 10. маја у
просторијама гимназије.
„Као школа са свега осам одељења општег типа и нешто
више од 170 ученика, ми заиста функционишемо као једна
велика породица и у могућности смо да им пружимо све
видове подршке. Већ неко време траје настава на даљину, а
ми имамо десет ученика који су добри људи и ђаци, али су се
нашли у незгодној материјалној ситуацији и немају техниче
могућности за праћење наставе од куће. Они су пропустили
део градива у претходном периоду, затим матуранти касне са
израдом матурских радова, а неки касне и са припремом
пријемних испита. Осим личне жеље, осећала сам и дужност
да им, као директор, помогнем што је, одмах, прихватио
председник општине Дарко Глишић, који нам је изашао у
сусрет. Са својим сарадницима обезбедио је десет рачунара за
ученике, који су се до сада мучили на телефонима, на којима
чак нису имали ни довољно меморије за све апликације.
Захваљујем се општинским челницима на великој помоћи, а
ученицима желим успешно учење,“ изјавила је Анђелка Симић
приликом примопредаје лаптопова.

EK

M

f a s h i o n

OUTLET

Popusti od 30%
do 85%

Ul. Vuka Karadžića 31, Ub

Убски гимназијалци и руководство општине Уб
након уручења рачунара
Рачунаре је гимназијалцима уручио председник убске
општине Дарко Глишић истакавши да ова донација
представља гест охрабрења и подршке, који треба да их
подстакне на још боље рузултате у школовању.
„Сви смо срећни и задовољни што смо такав гест
направили, јер желимо да покажемо да ваше знање и
залагање видимо, ценимо и налазимо начина да вам
помогнемо и подржимо. Веома сам поносан на вас што сте,
без обзира на околности, добри ђаци. Наставите и даље да се
трудите и вредно учите, јер тада ће увек бити ветра у леђа да
вам помогне да идете још брже напред, ка свом циљу“, рекао
је Глишић у свом обраћању ученицима.
Он се захвалио и директорки гимназије Анђелки Симић
што је предузела конкретне кораке и изразила жељу да се
десет ученика, које је на основу резултата издвојила, награде
рачунарима, како би им се олакшало учење. „Пошто би
процедура јавне набавке компјутера кроз буџет доста дуго
трајала, а деци су требали што пре, замолио сам
привреднике и пријатеље, који послују на територији наше
општине, да донирају рачунаре, што су они и учинили и ја сам
им веома захвалан због тога“, казао је Дарко Глишић,
поручивши на крају ученицима, који су добили компјутере, да
запамте овај чин доброчинства и да, када и сами буду
успешни, они буду ветар у леђа некој доброј и вредној деци,
тако што ће нађи начина да им помогну и буду им подршка на
путу кроз образовање и напредовање.
Д.Недељковић

Maloprodaja i online prodaja u saradnji sa najvećim
EU internet prodavcima YOOX i ZALANDO

Donosilac ovog KUPONA
ostvaruje dodatni popust na
već postojeće OUTLET cene

15% POPUST

КОРОНАВИРУС
ДОМ ЗДРАВЉА „УБ“
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НАКОН УКИДАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ДВЕ НЕДЕЉЕ
БЕЗ ЗАРАЖЕНИХ

ПОЧЕО ДА РАДИ
УБСКИ ВРТИЋ

- Убски Дом здравља радиће од седам до 20 часова.
- Све службе раде као и пре ванредне ситуације.
- Отворене сеоске амбуланте.

Прошле седмице у Вртићу је било присутно
50 деце и 49 запослених. Пре почетка рада
сви запослени су тестирани на корона вирус.

У периоду од прошлог издања „Гласа Тамнаве”, када
смо објавили пресек стања тестираних особа са убске
територије, па до 18. маја, број позитивних особа на корона
вирус није се повећавао. За нешто више од десет дана, од
сто тестираних лица, ниједна особа није била позитивна на
овај вирус. Укупан број заражених, од почетка епидемије је,
по подацима из ЗЗЈЗ Ваљево, и даље 24 особе.
Рад Ковид амбуланте биће организован на истом месту
као и досад, али не до 22 часа, већ ће амбуланта радити од
девет до 17 часова. Од почетка епидемије, укупно је
тестирано 312 особа, са сумњом на Ковид 19 вирус.
Тестирање у Ковид амбуланти није обухватило само
тестирање пацијената са симптомима вируса, већ и све оне
којима је из разноразних разлога била потребна потврда о
тестирању (због посла или одласка на болничко лечење).

Рад предшколских установа, укидањем ванредног
стања, заживео је од 11. маја, али само за децу која похађају
целодневни боравак, а чија оба родитеља раде и немају
могућност да децу оставе код куће или их дају неком на чување. Уз поштовање великог броја инструкција Министарства
просвете и мера које су предшколске установе морале да
испуне, у убски вртић кренуло је, од 93 пријављених, педесеторо деце и 49 запослених. Васпитачи раде уобичајено, по
двоје у смени. Формирано је једанаест група, како би се
поштовала мера, да у једној групи буде што мање деце (до
десеторо по групи).
Сви запослени васпитачи су претходно били тестирани. Сличан услов био је и за децу која су пошла у вртић, па
су родитељи били у обавези да доставе васпитачима
потврду лекара педијатра о здравственом стању детета, не
старију од седам дана и потврду од послодавца да раде.
Правила налажу да родитељи децу допрате до улаза у
вртић, а да притом не улазе у зграду, што се и поштује.
Сестра са превентиве прима децу, мери им температуру, а
затим их преузима дежурни васпитач. При отпусту деце,
дежурни васпитач предаје дете родитељима, који су у
обавези носе маске.

Ковид амбуланта убског Дома здравља
Дом здравља радиће од седам до 20 часова, а све
службе раде као и пре ванредне ситуације. Лекари
специјалисти који путују из Ваљева, до даљњег неће
долазити, док се код осталих термини заказују посредством
изабраног лекара. Због придржавања неопходних мера,
физикалне терапије неће се још радити, јер су смањени
контакти са пацијентима, као и због недостатка простора,
који ће бити обезбеђен након завршетка реновирања Дома
здравља.
Лабораторија ради уобичајено, а радиолошка снимања
и прегледи ће се радити само онколошким и тежим
болесницима. Вакцинације се обављају према утврђеном
календару. Почели су и систематски прегледи за будуће ђаке
прваке, а ускоро и за ученике осмог разреда, којима је
потребна потврда за упис у средњу школу.
Сеоске амбуланте су отворене од понедељка, 18. маја.
Д.Капларевић

Што се тиче исхране, која је за малишане у целодневном боравку неопходна, јаслене групе имају све оброке
у собама, док остале васпитне групе, оброке имају у трпезарији. Како истиче директорка ПУ „Уб“ Гордана Милосављевић Марковић, испоштоване су све мере, као што су
социјална дистанца од два метра и ношење заштитне опреме запослених у кухињи.
Деца су се одлично прилагодила мерама, јер су родитељи претходно разговарали са њима о томе. Васпитачи су
све време били у контакту са родитељима и обавештавали
их о новонасталој ситуацији. Око 80 одсто прописаних мера,
вртићи су спроводили у својим свакодневним активностима
и пре епидемије корона вируса.
Д.Капларевић
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ВЛАДИМИРЦИ

ИНТЕРВЈУ: МИЛОРАД МИЛИНКОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

НАСТАВИЋЕМО ДА НАПРЕДУЈЕМО,
УПРКОС КОРОНАВИРУСУ
У прошлој години у општини Владимирици урађено је око 30 километара асфалтних деоница. Отворен је
и давно заборављени Дом ученика. Са амбициозним плановима кренуло се и у 2020-тој, приведена је крају
изградња индустријске зоне, уговорен је посао изградње водоводне мреже у Прову, Звезду и Драгојевцу...
Онда је дошао коронавирус и донекле пореметио планове, који су само одложени за другу половину године.
Актуелно општинско руководство се приближава крају
свог четворогодишњег мандата. Како бисте оценили тај
период, односно шта се то све променило у владимирачкој
општини у односу на 2016.годину
- Многе ствари су се промениле на боље. Мислим да смо
урадили више од свих наших претходика, било да су у питању
инфраструктурни пројекти, било да је у питању само функционисање локалне самоуправе. Оборили смо рекорде по питању
изградње путне инфраструктуре, завршили неке давно започете
пројекте и, пре свега, домаћински се опходили према нашем
скромном буџету. Захваљујући одличној сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања, која је инвестирала око милион евра, и
великом разумевању председника Александра Вучића, коначно
смо завршили наш Дом ученика, иако су од њега сви дигли руке.
Које инфраструктурне пројекте бисте посебно истакли?
- Наш четворогодишњи мандат остаће упамћен по
многобројним путевима које смо урадили, а само у прошлој години
асфалтирано је око 30 километара нових деоница. Од 2016.године
до данас урадили смо преко 50 километара асфалта, што је више
него у претходних 20 година. Општина Владимирци има 29 села и у
сваком од њих је урађено по нешто, било да је у питању путна
инфраструктура, реконструкција нисконапонске мреже или
постављање јавне расвете.
Постоји ли нешто чиме нисте задовољни и што бисте
волели да урадите (промените) уколико добијете поверење
грађана на наредним изборима?
- Све што смо обећали грађанима, углавном смо остварили.
Међутим, увек може више и боље. Кад то кажем, ту пре свега
мислим на запошљавање наших суграђана и довођење
инвеститора у нашу општину. Опремили смо нашу индустријску
зону, а остали су само неки ситни послови које треба обавити како
би се привела намени. Надам се да ћемо, уз помоћ државе, успети
да заокружимо ову причу и да ћемо у скоријој будућности добити
прве фабрике на локацији која је изузетно погодна за различите
индустријске делатности. Поред тога, вишенаменска акумулација
у селу Вукошићу је пројекат за који се борим и у протеклом
времену његова реалзиције је ишла изузетно споро, али се
искрено надам да ћемо га ускоро покренути јер је у питању ствар
од немерљивог значаја за нашу општину.
У Владимирце су, током прошле године, пристигла
значајна средства из државне касе за различите инфраструктурне пројекте. Шта се то променило, па су се Владимирци поново нашли у фокусу републичких институција?
- Од када је председник Србије Александар Вучић посетио
нашу општину, 14.фебруара 2019.године, многе ствари су кренуле
на боље. Тада сам добио прилику да му предам списак
приоритетних инфраструктурних пројеката за Владимирце. Само у
путну инфраструктуру наше општине, држава је, преко Путева
Србије, прошле године уложила близу два милиона евра. Поред
тога, у сарадњи са Министарством привреде уложили смо око 24
милиона динара у опремање индустријске зоне, док је половина
тих средстава обезбеђена из нашег буџета.
Докле се стигло са реализацијом плана по ком би у
наредним годинама варошица Владимирци требало да
постане бања?
- Приводи се крају пројектни задатак саме бушотине, који
ради Рударско-геолошки факултет. Једино још фали сагласност
коју треба прибавити од разних републичких институција, која се
односи на давање концесија. Мало су се ствари закомпликовале
због једне стране фирме која је радила испитивања литијума на
територији општине Владимирци, па је касније отказала. Ипак,
мислим да смо јако близу завршетка овог посла и да ћемо у
наредна три месеца испред Ученичког дома у Владимирцима
моћи да кренемо са ископавањем бушотине, која нам може донети
многе бенефите. Једноставно, са температуром воде од 57
степени Целзијуса можемо грејати све јавне установе, Дом
ученика, Дом здравља, зграду општине, две школе..., као и велики
број домаћинстава у Владимирцима... Велика је уштеда, а у
питању је и еколошки чиста енергија. Са друге стране, бања би
имала велики туристички потенцијал и могла би запослити доста
људи. Тако нешто је оствариво путем јавног приватног парнерства
између општине Владимирци, Републике Србије и потенцијалног

Милорад Милиновић,
председник општине Владимирци
инвеститора. Само на 300 метара од бушотине налазе се наш
олимпијски базен, спортски терени, Ученички дом, што чини један
леп комплекс, који би у будућности могао бити обогаћен аква-парком
и затвореним базеном. Једноставно речено, потенцијал за развој
бањског туризма и инвестирање је изузетан.
Крајем прошле године отворен је дуго очекивани Дом
ученика у Владимирцима. Какви су вам планови везали за овај
велелепни објекат?
- Дом је почео са радом у мањем обиму, са око 30 ђака, а онда је
дошао вирус и пореметио све. Надам се да ће у наредном периоду,
од 2021.године, бити попуњен ученицима у свом пуном капацитету.
Услови за боравак деце су изузетно повољни, јер родитељи плаћају
свега 5.000 динара, док министарство финансира преосталих 45.000
динара по једном ученику. У дому постоје смеш-тајни капацитети са
150 лежаја. За време летњег распуста, када су деца на паузи, овај
објекат може послужити и као одмаралите за друге посетиоце,
делегације, спортске припреме и туристе. Дом ученика у
Владимирцима тренутно запошљава 21 радника, а са повећањем
броја корисника, тај број ће се вероватно и дуплирати.
Колико сте далеко од реализације изградње водоводне
мреже у Прову, која је најављена почетком ове године?
- Имали смо договор са Канцелатријом за јавна улагања и
одобрено нам је два милиона евра за реконструкцију постојећег
цевовода, који иде од Риђака до Владимираца за замену азбестних
цеви, као и за изградњу три нова резервоара од по 500 кубних
метара, како би увели пијаћу воду у три месне заједнице Звезд,
Драгојевац и Прово, које је најдаље и најугроженије. Један од
резервоара налазиће се на самом изворишту, како би се смањили
трошкови електричне енергије, други у Скупљену који би покривао
део према Звезду и Драгојевцу, и трећи у самом Звезду, где је и
највиша кота. Приоритет су главни потисни цевоводи који би воду
довели у центар села, а онда би секундарним цевоводима одводили
воду по потреби. Овај вирус је успорио планове, али се надамо да
ћемо радове, ипак, започети до краја године. Наравно, ако добијемо
потребну већину на предстојећим изборима.
Општина Владимирци је успешно одолела корона вирусу, а
на територији ваше општине забележено је укупно десет
позитивних случајева. Како оцењујете двомесечну борбу са
пандемијом?
- Имали смо један смртни случај на територији наше општине,
што је свакако велики губитак. Међутим, у односу на остале средине,
мислим да смо са десет оболелих доста добро прошли. Сви који су
били позитивни на коронавирус отпуштени са болничког лечења,
што значи да су оздравили. Ми смо, са наше стране, чинили све да
ублажимо последице ове пандемије. На време смо обезбедили
довољне количине дезинфекционих средстава, која су била
доступна нашим грађанима у Владимирцима и у неколико наших
села. Делили смо грађанима заштитне маске и руковице, а
захваљујући помоћи наших привредника, који су уплатили око два
милиона динара на наш наменски рачун, и једним делом средстава
из локалног буџета, поделили смо око 4.000 пакета најугроженијим
становницима владимирачке општине. Поред тога, током ванредног
стања, у рекордном року, стигло нам је и обавештење о одобравању
донације, од стране ЕПС-а, за поправку и дигитализацију ренген
апарата у нашем Дому здравља, који ће у великој мери поправити
здравствену заштиту наших суграђана.
Милован Миловановић

ОКО НАС
РЕКОНСТРУКЦИЈА НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ

БОЉА СТРУЈА
У ДВА СЕЛА
Послови на сређивању напонских прилика
завршени у Гуњевцу и памбуковачком
засеоку Авала
С циљем побољшања напонских прилика и бољег
снабдевања електричном енергијом, у још два села убске
општине завршена је реконструкција нисконапонске мреже.
У Гуњевцу је ремонтована мрежа на потезу дугом три
километра, где је подигнуто 66 нових бетонских стубова и
уграђен самоносиви кабловски сноп неопходног пресека.
Вредност инвестиције је близу четири милиона динара.
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КЈП „ЂУНИС”

НОВИ СЕМАФОРИ
На две убске раскрснице
На две најпрометније раскрснице на Убу, код цркве и
у улици Јосипа Мајера (према Ђунису), током прошле
недеље, постављени су нови семафори у циљу повећања
безбедности и ефикасније контроле саобраћаја. Ови
савремени урађаји су потпуно аутоматизовани, поседују
даљинску контролу, опремљени су лед сијалицама и
звучном сигнализацијом која је намењена слабовидим и
слепим лицима.

Реконструкција НН мрже у Гуњевцу

Саша Милићевић, директор КЈП „Ђунис”:
Нови семафори на раскрсници у Мајеровој улици

Санација мреже ниског напона у Гуњевцу представља
наставак улагања у електроенергетске објекате и припадајућу
инфраструктуру, рекао је председник општине Уб Дарко
Глишић приликом обиласка радова.
„Прошле године завршена је трафостаница Гуњевац 2, и
од тада до данас преко 100 дрвених бандера замењено је
бетонским и укупно санирано пет километара нисконапонске
мреже, која је била у веома лошем стању. Овим активностима
приводимо крају тај свеобухватни пројекат и слободно
можемо рећи да је Гуњевац, што се нисконапонске мреже тиче,
на неупоредиво вишем нивоу, јер смо многе проблеме
решили. По питању снабдевања електричном енергијом, у
Гуњевцу је остало још мало тога да се уради, што ћемо у
наредном периоду и завршити“.
Слични послови обављени су и у Памбуковици и донели
мештанима засеока Авала сигурније и квалитетније напајање
струјом. У овом крају постављена су 32 бетонска стуба и
уграђени нови самоносиви каблови у дужини од 1.500 метара.
Реконструкцијом, чија је вредност 1,5 милиона динара, 17
домаћинстава добило је нову нисконапонску мрежу.

Инвестицију вредну 4,5 милиона динара финансирала је локална самоуправа, док посао одржавања
семафора обавља КЈП „Ђунис”, које већ неколико година
води рачуна о јавној расвети на Убу.
- Претходни семафори су били стари близу 35 година
и имали смо проблема да их сервисирамо. Често смо
остајали без неких резервних делова и по неколико дана,
посебно када дође до квара аутоматике, тако је једино
решење било да их заменимо- истиче Саша Милићевић,
директор КЈП „Ђунис”. - У граду имамо четири семафорске јединице, од којих смо две потпуно опремили. На
београдској раскрсници планира се изргадња кружног
тока, тако да ћемо постојећу светлосну сигнализацију
највероватније избацити, док ћемо на раскрсници код
средње школе семафорске јединице заменити када се
буде вршила реконструкција Првомајске улице.
Уградњом нових семафора саобраћај на две
поменуте раскрснице биће безбеднији за све учеснике,
како за пешаке, тако и за возила и бројне камионе, који су
све бројнији на својеврсној обилазници дуж улица
Мајерове и ЈНА.

У ВЕТЕРИНАРСКОЈ СТАНИЦИ „КУСУРОВИЋ“

БЕСПЛАТНЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ
ПАСА И МАЧАКА

Обилазак радова у засеоку Авала (Памбуковица)
Према речима Жељка Вукосављевића, председника
Савета МЗ Памбуковица, због дотрајале мреже у засеоку
Авала, снабдевање електричном енергијом било је веома
лоше, уз честе и дуготрајне прекиде, који су неретко узроковали и кварове на кућним апаратима. Уз захвалност општинском руководству што је препознала проблеме, Вукосављевић је најавио обнову мреже и у засеоку Капетановићи,
где ће 25 дрвених бандера бити замењено бетонским.
Изведени радови у Гуњевцу и Памбуковици представљају наставак вишегодишњег програма модернизације
нисконапонске мреже на подручју убске општине, који је
реализован 80 посто.
Д.Недељковић

Захваљујући донаторима, и у мају месецу настављена је акција бесплатне стерилизације власничких паса
и мачака. У сарадњи са удружењима за заштиту животиња
из Ирске и Ђурђева, која финансирају овај пројекат,
власници и даље могу да стерилишу женке паса, као и
женке и мужјаке мачака, уз плаћање само партиципације
од 1.000 динара, што је неколико пута јефтиније од пуне
цене. Пре операције, због припреме за анестезију,
животиње треба да буду 12 сати без хране и неколико сати
без воде.
За обављање бесплатне стерилизације овлашћена
је Ветеринарска станица „Кусуровић“, а термин се заказује
на број телефона 064/277-7149.
Циљ ове акције је смањење нежељених младунаца,
која најчешће завршавају на улици, због чега је број напуштених паса и мачака у порасту. С тога се не љутите на
луталице: они су то постали у преко 90 посто случајева вољом човека, који их избацује, одриче их се или не стерилише. Зато, будите одговорни власници, будите добар
пример за све и искористите бесплатне стерилизације
паса и мачака.
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ИНФРАСТРУКТУРА

СЕЗОНА АСФАЛТИРАЊА, У САРАДЊИ СА ПУТЕВИМА СРБИЈЕ, У ПУНОМ ЈЕКУ

ШЕСТ УБСКИХ СЕЛА ДОБИЛО АСФАЛТ
Од окончања ванредног стања, 7.маја, до данас, на територији убске општине асфалтирано је чак
12 путева у шест села. У питању су, углавном, краће деонице, које се раде по захтевима месних
заједница, због равномерније заступљености свих засеока. Повољне временске прилике се
максимално користе, а заостатак у радовима током ванредног стања се полако надокнађује, ради
се чак и викендом. Председник општине Уб Дарко Глишић најављује још једно радно лето и
уређење путева у свим месним заједницама. Машине ПЗП Ваљево, током ове недеље, прелазе
у други крај наше општине, а нове асфалтне деонице добиће Руклада, Врховине и Мургаш.

ЦРВЕНА ЈАБУКА
У Црвеној Јабуци је асфалтирана деоница од 410 метара
која води од цркве ка Милорцима. У питању је наставак пута
који је рађен прошле године, а који је преостао да се коначно
споје ова два села. На овај начин, цео овај потез је урађен до
границе са Таковом.
- То смо обећали прошле године када нисмо стигли да је
урадимо и већ ове, на самом почетку сезоне, вратили смо се
и асфалтирали ту деоницу. Овим потезом смо спојили
Црвену Јабуку са Милорцима, а у Такову је преостала једна
деоница да се споји са Црвеном Јабуком. Људи из МЗ
Црвена Јабука су јако добро испланирали и организовали
посао, форсирали деонице које њима живот значе, јер их
спајају са суседним селима- истакао је Дарко Глишић
приликом обиласка радова у овом селу.

У Милорцима асфалтирани готово сви путеви

ЛОНЧАНИК

Дарко Глишић у обиласку радова у Црвеној Јабуци
На његове речи надовезао се и председник Савета МЗ
Црвена Јабука Милан Ненадовић:
- Овај пут је пречица до других села и јако пуно људи га
користи свакодневно, јер се овде налази више од 150 хектара обрадиве земље коју мештани обрађују. Пут је био у јако
лошем стању, пропао од употребе, а сада ће бити много
лакше свим људима који се овуда крећу. Није нам пуно остало некатегорисаних путева у селу, можда неких 900 метара,
али и то ћемо урадити у неком наредном периоду- најавује
Ненадовић.

Лончаник је, овог пролећа, добио три нова путна правца,
укупне дужине близу једног километра. Одлуком тамошње
месне заједнице, асфалтиране су деонице у Митровића крају
на путу који води ка Уровачи, затим друга која води ка засеоку
Белеш и трећа која, такође, иде ка Уровачи, али са друге стране,
из центра села.
- Мештани у Митровића крају су јако дуго чекали асфалт.
Било је отежано кретање јер је подлога била камена, често
блатњава са пуно рупа, па су људи сами насипали пут када су
могли. Само у овом крају живи петнаесторо деце, што је право
богатство, а они заслужују да одрастју у нормалним условимаистиче Небојша Милинковић, члан Савета МЗ Лончаник.

Лончаник, Митровића крај

МИЛОРЦИ
У Милорцима су асфалтиране две деонице, један крак
дужине 550 метара у Јеремићима и други у Васиљевићима,
који спаја кружни пут који води ка Јошеви и даље ка Црвеној
Јабуци и Такову. У питању је пут који ће у великој мери
олакшати посао пољопривредницима, јер га већином користе приликом одласка до својих њива.
- Људи у Милорцима су веома задовољни, имају доброг
председника месне заједнице Борисава Максимовића, који
је један вредан и поштен човек. Он је знао да пронађе решење и склопи договор са мештанима шта је за њих најбоље,
тако да ће наредне године Милорци бити село где неће више
имати шта да се асфалтира. Остаће само неколико репова од
по 100 метара, које ћемо, такође, ставити у наше плановеказао је током своје посете овом селу први човек убске
општине Дарко Глишић.
Према речима Борисава Максимовића, пут ка Јеремићима је значајан јер ту постоји долма, односно насип који
служи да заштити грађане Милораца од већих поплава.
- Мештани су сами годинама пресипали ту деоницу, а
коначно су дочекали и асфалт, који ће решити њихове проблеме. Овај пут је значајан јер повезује неколико села, чиме
се скраћује време путовања, али и мање оптерећује регионални пут Уб-Обреновац- наглашава Максимовић.

Лончаник, засеок Белеш
Постављању асфалта поред фабрике за прераду меса
„Ваљевац” у Лоначнику, присуствовао је и председник убске
општине Дарко Глишић са сарадницима, које је посебно
нагласио:
- У овом крају нема куће са мање од троје деце, што ме
посебно радује. Зато се и трудимо да им омогућимо да и они,
као и деца у граду, могу да се играју и возе ролере по улици у
близини своје куће, а не да долазе на Уб како би се играли.
Овде се налази и један леп погон за прераду меса, који је, кажу,
на светском нивоу, а сада ће са новом инфраструктуром сигурно имати боље услове за рад и остваривање бољих резултата.
У овом селу није остало још много да се асфалтира и сигуран
сам да ћемо у наредних годину или две завршити са уређењем
свих деоница.
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ЈОШЕВА
И Јошева је, одлуком савета Месне заједнице, добила
асфалт у два крака, укупне дужне 555 метара.
- У Митровића крају асфалтиран је део који нас спаја са
давно урађеним асфалтом и делом који је рађен прошле
године, док је друга деоница рађена у Тешићима. Некада су
овде били блато и рупе, поготово када је кишно време, па се
јако тешко кретало. Сада деца могу да се крећу безбедно и
лако до школе и назад- наглашава Драган Митровић,
потпредседник Савета МЗ Јошева, уз велику захвалност
општинском руководству. - Ми предлажемо приоритете,
наравно тамо где има више деце, ту је асфалт и потребнији.
Овај пут је од великог значаја за село, још само да камени пут
асфалтирамо и саставимо са Лончаником. У питању је
кружни пут и то би нам пуно значило.

Дарко Глишић у обиласку радова
асфалтирања краћих деоница у наставцима показао као
добар.
- Део по део, овде у Јовановића крају, и већ за тричетири године из неколико пута, успели смо да спојимо један
крај села са другим и ставимо под асфалт. Још једном смо
потврдили да људи могу да нам верују, јер кад кажемо да
ћемо се вратити да завршимо започето, то и испунимо.
Настављамо даље, читаво лето радимо без одмора, и викендом. Једино ми је жао што због ове пандемије не можемо
људе да окупимо и поразговарамо о њиховим проблемима и
захтевима, али поштујући мере забране окупљања, морамо
овако- закључује Глишић.

Јошева, Митровића крај
Председник општине Уб Дарко Глишић констатовао је,
овом приликом, да је у Јошеви последњих година много
ствари поморено са „мртве тачке”.
- Иако је у питању село које се налази на периферији
наше општине, никако се не може рећи да смо га запоставили. Трудићемо се да изађемо у сусрет свим захтевима
мештана и желимо да све сокаке и путеве асфалтирамо, чак
ако буде прилике поново на јесен дођемо у Јошеву. Овде
смо, прошле године, урадили и једно прелепо игралиште
које је сада место окупљања младих. Видећемо са школом
какве предлоге и захтеве још имају, па да и то решимо- истиче први човек општине Уб.

КАЛИНОВАЦ
Две краће деонице урађене су и у Калиновицу. Најпре
је асфалтирано 380 метара у Јовановића крају, чиме је овај
пут спојен са главним путним правцем Новаци - Бањани, а
затим и у засеоку Николићи у дужини од 290 метара.
- У Јовановића крају смо, протеклих година, већ
асфалтирали две деонице, а овом трећом смо успели да
овај засеок спојимо са главним путем. Овај путни правац је
значајан за мештане Калиновца, јер је заобилазни пут кроз
село. Са друге стране, Николића крај је густо насељен и
има доста деце, а не треба наглашавати шта за њих значи
добар пут јер свакодневно путују у школу- истиче Александар Јовановић, председник Савета МЗ Калиновац и
додаје да је изузетно задовољан сарадњом са локалном
самоуправом, јер су улагања у ови село у протеклих
неколико година била велика, сигурно и највећа до сада.
Председник убске општине Дарко Глишић, који ових
дана неуморно обилази убске села, истиче да се рецепт

Калиновац, Јовановића крај

ВУКОНА
Протеклог викенда и Вукона је добила два нова путна
правца укупне дужине 500 метара. Мештани овог села, у
договору са месном заједницом, одлучили су се да, у овој
тури, предложе асфалтирање две краће деонице.
- Један путни правац који је данас асфалтиран води ка
излазу према Шапцу, а други повезује један крај села са
другим. Асфалтни путеви су нам преко потребни, јер ако смо
ми годинама газили блато, не морају наша деца у данашње
време. Последњих година смо добили доста асфалта у селу,
тако да нам је остао још један део пута према Лазаревићима,
део од цркве од око 500 метара, као и пут до гробља да се
заврши. Хвала председнику Глишићу за све што је урадио за
наше село- истиче Милета Пантелић, председник Савета МЗ
Вукона.

Дочек за председника у Вукони
Председник Глишић истиче да већ током ове јесени, или
на пролеће, у Вукони неће више бити некатегорисаних
путева за асфалтирање.
- Ово село приводимо крају што се асфалта тиче.
Постоје још неки путни правци који спајају месне заједнице,
па ћемо их пробијати унутар села ка Бањанима и ка Лазићима, што ће им олакшати одлазак до њива и усева. Главне проблеме смо решили, али нам остаје да долазимо до нових
идеја како да унапредимо живот људи у овом селу- наглашава Глишић и додаје: - И поред нашег труда да мештане не
обавештавамо о времену доласка, данас се овде окупило
доста људи. На њиховим лицима се јасно види задовољство
због тога што нешто, што нису ни сањали, сада се остварује.
Поносни смо што видимо срећу на лицима, како људи, тако и
деце, и зато остајемо овде да испратимо радове до краја, без
обзира што је викенд, јер нама је сваки дан радни.
Милован Миловановић
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ВИРУС КОРОНА
Сад бар знамо
о чему се ради
То је потпуно нова завера смежураних светских моћника одлучних да
"прореде човечанство" изузетно
смртним вирусом. А уједно и тип грипа
нешто израженије вирулентности познат
д е ц е н и ј а ма у н а з а д . О ва ј њ е го в
последњи модалитет се појавио у Кини
као нешто што први пут напада човечанство, задржавши при том свој вековни антиљудски карактер. Од њега деца
уопште не обољевају с тим да не постоји
разлика у старосној доби оболелих.
Нити полна разлика има било какве везе,
ако изузмемо чињеницу да су жене
неупоредиво отпорније. Зато особе
женског пола без проблема могу да иду у
шопинг на жаришна подручја, док
мушкарцима нема мрдања ни у случају
екстремне јефтиноће.
Сада и најнеупућенији знају да
корона вирус, или COVID-19, спада у
категорију зооноза, што значи да је
преносив са животиња на људе. Осим ако су у питању кућни љубимци,
пошто они спадају у чланове породице а не у животињски свет. Сексом
се не може пренети изузев ако је у питању супружнички секс, што је
научна истина коју ће неки ортаци, као брачни ветерани, брутално
искористити.
Даље, COVID-19 је настао у лабораторији, природним путем.
Симптоми су: висока температура, сув надражајни кашаљ, малаксалост,
кратак дах, цурење из носа, запушен нос, болови у мишићима, упаљено
грло, главобоља... или ништа од тога. Укратко - шта год да вам се деси, то
је то! Стопа смртности узрокована вирусом је на нивоу обичног
сезонског грипа, тако да је на југу Италије сваког дана умирало од 700 до
1000 заражених. Смртоносан је, дакле, да смртоноснији не може бити,
али су светски стручњаци идентификовали чак пет поузданих знакова
који сведоче да сте га пребобали на ногама. Али, ако сте га пребобали
овога пролећа и стекли имунитет, имунитет не значи да на јесен нема и
узвратне утакмице пошто се игра на најмање две добијене. Шта ћете,
такве су пропозиције.
Да би се пензионерско, кардиоваскуларно и дијабетичарско становништво, као најровитије кувано, ефикасно заштитило од судара са
корона респираторном инфекцијом, неопходно је да носе маске макар их
онако мангупски спустили, као уфлекану портиклу. С тим да је ношење
заштитних масака врло опасно због задржавања угљен-моноксида у
платну приликом издисања. Неопходно је такође да носе танке беле
гумене рукавице као гинеколози-акушери иако то нема благе везе са
ефикасном заштитом јер, без обзира на рукавице, пре и после јела треба
руке прати. Неопходно је и да не излазе у куповину сем у цик зоре када је,
по непобитним налазима Светске здравствене организације, COVID-19
најмање вирулентно амплитудан ("вирулентна амплитудност" - мој
допринос теорији вирусологије). Значи, без обзира што су набијени
испред маркета као саобраћај у шпицу, у расвит нема заразе и- тачка!
На основу свега добро познатог, слободно се може рећи да "корону"
треба посматрати као убедљиво најсмешнији апокалиптични сценаријо
и све схватити бурлескно озбиљно, поготову имајући у виду старије
особе и хроничне болеснике који, ако се наука ишта пита, мајци неће
преживети! У сваком случају, треба се придржавати строгих упутстава
здравствених установа о дозирању и употреби најмодернијих медикамената у неизвесној борби са корона вирусом, међу којима струка
посебно истиче сланину сaпуњару, бели лук и ракијске облоге. Тако
терати док, за једно две године, смежурани човекољупци не смисле
вакцину коју кад примиш - можеш да путујеш. Или да останеш у земљи,
како се већ зове тај дуууги постињекциони период. У чекању цепива
којим ће нас поцепати помоћи ће нам и предстојећи врели летњи месеци
јер CONRAD-19, каже струка, нема заштитни фактор а не подноси УВзрачење. Узгред буди речено, и дугорочна временска прогноза подгрева
оптимизам, а како и не би када је могућност грешке искључена. Она
плавокоса Лидија са ТВ-а којој је метални осмех уговорна обавеза, рекла
је јасно да је цео свет разуме:
- Драги гледаоци, у Србији, у читавом региону, као и у већем делу
европског континента - биће кише а можда и неће! Останитре код куће.
Са ближњима. До даљњег.

УСТАНОВА КУЛТУРЕ „УБ” ОРГАНИЗУЈЕ

НАГРАДНИ
ЛИТЕРАРНИ И
ФОТО КОНКУРС
„МОЈЕ МЕСТО”
ПРОПОЗИЦИЈЕ ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА
1.Форма: проза или стих
2. Категорије:
- основношколски узраст (од првог до осмог
разреда)
- средњошколски узраст
3. Наградни фонд:
I награда - 5.000 динара (ваучер)
II награда - 3.000 динара (ваучер)
III награда - књига
ПРОПОЗИЦИЈЕ ФОТОГРАФСКОГ КОНКУРСА
1. На конкурс се могу пријавити аматери или
професионалци. Радове слати у дигиталној
форми, потписане пуним именом и презименом.
2. Димензија дигиталног записа једне фотографије не сме бити мања од 1920 пиксела
(дужа страна), резолуција 72dpi, а формат jpg у
максималном квалитету компресије.
3. Фотографије морају бити изворне, без
интервенција у виду монтажа или графичке
обраде. Аутори могу да конкуришу са највише
три фотографије (црно-беле и/или у боји).
4. Сви учесници конкурса прихватају да
достављене фотографије, без накнаде,
Установа културе „Уб” може репродуковати,
изложити и/или објавити искључиво у културне
и промотивне сврхе.
5. Наградни фонд:
I награда - 10.000 динара (ваучер)
II награда - 3.000 динара (ваучер)
III награда - књига
Конкурс је отворен до 5. јуна 2020.
Рок за доношење одлука жирија: 10. јун 2020.
Фотографије слати електронском поштом на
адресу domkultureub@gmail.com,
док се литерарни радови могу доставити и на
вибер, број: 064/ 819-8842 са насловом: за
наградни конкурс „Моје место”.
Награђени литерарни радови биће објављени у
часопису „Глас Тамнаве”, а Установа за културу
организоваће и специјалну изложбу свих фотографија на убском Градском тргу.

МАЛИ ОГЛАСИ

Купујем елеватор за
бале сена – 9 метара
Тел. 064/387-52-80

Услужно бушење
и чишћење бунара
014/463-213 Мија Ранковић,
Брезовица
064/160-71-60

ОКО НАС
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СЕЛУ У ПОХОДЕ - ТУЛАРИ

СА НАШЕ УМКЕ ВИДИ СЕ СРБИЈА
Испод настрешнице у дворишту Економије пече се прасе. Сретен Чолић, са радницима
организује заједнички ручак са закупцем објеката и земљишта старе ПИК-ове кооперације,
фирмом ‘’Томсин’’, а гост је познати хирург из овог краjа доктор Драгољуб Мандић.
Кад смо већ стигли, придружили смо се... Ко да одоли врућој прасетини? Затим, селу у походе
- овог пута код Сарића, Радоја и Радована, у домаћонство за пример
свих других производа. Ипак, онај ко се определи да буде
домаћин, да се целог живота бави сељачким пословима,
налази неки посебан смисао. То је борба да се оствари што
већи принос, да се одгаји стока, да имаш свинче или овцу за
своје потребе...
У четвртак,
Радоје, Тамара и Радован Сарић
на дан кад се овај
број Гласа Тамнаве
појави на продајним
местима је преслава
у Сарићима. Позвани
смо, па, ако нас нешто
не спречи, могли би
да свратимо иако
овде асфалт још није
стигао. Тулари су
село, вероватно, са
најмање асфалтних
путева у убској општини.
Селу у походе наставили смо бележењем још једДраган Сарић, Милан Ранковић
дног проблема - оног са водом и, наравно, асфалтом.
и Сарићи, Радоје и Радован
Драган Бојић и Драган Савић из Доњег краја рекоше, још на
кафи код економије, пре нашег одласка у Сариће, да они
имају воду, али...
- Без воде је Горњи крај- додаје Милан Ранковић.
- Проблем је и за појење стоке и за кућне потребе. Ово је
најудаљеније село од центра општине, али ми се надамо да
ће, једног дана, бити решено наше водоснабедвање.
Ишли смо и на лице места, на границу са Баталагама, односно, са коцељевачком општином, која је
урадила асфалт на свом делу. Остало је да се асфалтира
још око 1.200 метара на подручју убске општине, па би то
била и најкраћа веза са Бањанима и даље са Београдом.
Међутим, овом делу Тулара би овај асфалт, према Баталагама, био велико решење за много проблема. За сада, били
би задовољни и да се ископају канали крај пута за одвод
воде, као и да се туцаником преспу многобројне рупе.
Локалној путној мрежи у убској општини посвећена је
Радоје и супруга му, Славка, имају сина Радована, а велика пажња последњих година, па се Туларчани, у овом
он је, после женидбе са Зорицом, добио двоје деце. делу тог великог села, надају да ће, у догледном времену,
доћи на ред.
Наравно, сина и - ћерку, Стефана и Тамару.
- У селу је увек било најважније имати мушког
наследника-каже Драган. - Имање се није делило, па је сада,
после повраћаја земље одузете у аграрној реформи, опет
24 хектара у поседу овог домаћинства. Сада у једном
комаду имају 12 хектара, а то је велика вредност, али и
обавеза.
- Волео сам трактор као дете -укључује се у
разговор Радован. - И, тако, мало по мало, остадох на
земљи. Завршио сам металостругарски занат, али сам се,
ваљда због трактора, определио за земљорадњу. Ево, сада
и син креће мојим стопама јер воли трактор који је
покушавао да вози са пет година. Није могао да дохвати
педале...
Разговор се наставља о тешком животу и пољопривредним пословима.
- Сељак је роб своје стоке и земље- каже Радован.
- И кад се стекне нека пара - немаш где и кад да је потрошиш.
Стока тражи стално присуство, а радника, које бисмо
унајмили да раде, једноставно, нема. Село је опустело. Има
Чека се асфалтирање, за сада много је ‘’рупа’’
машина, нису више у селу тежачки радови, али ништа не
може да функционише без човека.
- Са наше Умке се виде димњаци обреновачке
Ово домаћинство, поред производње житарица, термоелектране, аки и Уб,-неко је рекао кад смо кренули пут
кукуруза, пшенице, сунцокрета и других култура, на десетак Бањана.-То је разлог да нас посетите поново.
хектара држи ливаде за напасање стоке и уби-рање сена. Ту
Одговорио сам да ми је то обећала и школска
је и десет крава са исто толико јунади. Млеко испоручују другарица Слободанка Гајић (сада Вукчевић), која живи у
Шабачкој млекари, али ценом нису задовољни јер је 24 Аустралији, а нисмо се видели пола века. На лето, када дође
динара за један литар јефтиније од киселе воде.
у Кожуар, по договору, ићићемо на брдо Умку. уприли- Нешто већ дуго није у реду са ценама млека, чићемо и један сусрет са Сарићима.
додаје Радоје. - Јесте сада производња лакша, имамо и
А доктор Мандић је посебна прича... школски друг
музилице, савремене стаје, нема пуно физичког рада, али из гимназије. О њему ће бити посебна прича...
потцењен је наш рад и то не само преко цена млека, него и
Милан Миловановић
Тулари су, по површини коју заузимају, највеће
село у убској општини, а са својих око 700 становника су на
деветом месту. Од некадашњих 400 домаћинстава, ту је
сада тек око 280. Са нашим водичем Миланом Ранковићем
из Горњег краја стижемо у Сариће који су, углавном, остали
на својим огњиштима.
Неки су отишли на школе,
завршили, стигли до пред пензију, али се враћају завичају и
чини се, све су више везани за свој кућни праг. Код Радоја
Сарића и сина му Радована, на трему, тек што смо повели
разговор о проблемима села и сељака, стиже и Драган
Сарић, дугогодишњи руководилац у убској Управи
прихода. Његова кућа је - преко плота.
- После смрти родитеља нисам имао срца да
дозволим да се кућа угаси-прича Драган. -Наставио сам да
одржавам мало стоке и окућнице... И, ето ме сада сваког
викенда, а често и радним данима, да одржавам ово што је
остало. Иначе, из моје куће настало је неколико кућа
Сарића, док је код Радоја, у прошлости имање остајало
једном наследнику...
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ОШ „МИЛАН МУЊАС“ УБ

ГИМНАЗИЈА „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“ И ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ“

ОСМАЦИ У ЈУНУ ПОЛАЖУ ЗАВРШНИ
За ученике осмог разреда часови ће, по посебном распореду, бити организовани од 1. до 5. јуна,
а за остале од 8. до 15. јуна. Завршни испит биће одржан 17, 18. и 19. јуна у школама.
Ученици осмог разреда основних школа, у условима
ванредног стања, полагали су онлајн пробни завршни испит, у
складу са реализацијом наставе на даљину. Прво су радили
тест из српског језика 22. априла, следећег дана тест из
математике, а 24. априла комбиновани тест. Тестовима су
приступали помоћу посебно креираних налога на платформи
mojaucionica.gov.rs.
У ОШ „Милан Муњас“, од 168 ђака осмог разреда, троје
ученика раде по ИОП-2 програму, тако да они нису приступали
онлајн пробном завршном тесту, него су за њих посебно
креирани тестови. Тест је радило 155 ученика (93,94 одсто). На
нивоу Србије, решавању теста приступило је 91 одсто ученика
осмог разреда. За ученике који нису имали техничких
могућности, посредством компаније „VIP“ и Министарства
просвете, преко Школске управе у Ваљеву, набављено је шест
паметних телефона и 12 картица са интернетом. Просечан
број поена на тестовима, за ученике ОШ „Милан Муњас“
износио је: 13,80 поена из српског језика, 12,54 из математике и
14,30 поена из комбинованог теста.
- Резултате овогодишњег тестирања није могуће поредити са резултатима истих тестирања из претходних година,
имајући у виду врсту теста, начин израде и неуједначеност
услова под којима су ученици радили тест. Стиче се утисак, да
је велики број ученика, самостално решавао тест – навела је
Живана Баратовић, директорка школе.

ЗАВРШЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
На основу упутства које је добијено из Министарства
просвете, од 1. до 16. јуна, школа ће организовати посебне
часове наставе, на којима се ученицима пружа могућност да
покажу бољи ниво постигнућа из одређене наставне области,
у оквиру одговарајућег предмета. Ученици треба да обавесте
одељењског старешину ако буду желели да похађају ове
часове, који ће се организовати у складу са препорукама
надлежних органа, у школском простору.
За ученике петог, шестог и седмог разреда часови ће
бити организовани од 8. до 15. јуна сваког радног дана, по

Живана Баратовић,
директорка ОШ „Милан Муњас”
посебном распореду о којем ће школа благовремено информисати ученике и родитеље. За ученике осмог разреда ови
часови ће, по посебном распореду, бити организовани од 1. до 5.
јуна. Биће одређени тачни термини у којима ће 1. јуна долазити да
преузму тестове за пробни завршни испит из српског језика и
комбиновани тест које ће радити код куће, док ће тест из математике радити 2. јуна у школи, у време о коме ће бити накнадно
обавештени.
Од 3. до 15. јуна школа ће, за ученике осмог разреда, по
посебном распореду, организовати припремну наставу за полагање завршног испита, који ће се полагати 17, 18 и 19. јуна.
- У наредним данима ће бити донет тачан распоред свих
активности. Сложеност и важност самих послова подразумева
висок ниво одговорности и стрпљења свих актера – ученика,
родитеља и наставника, како бисмо све што је предвиђено реализовали. Наше искуство говори да смо до сада сваки задатак
заједничким снагама успешно извршавали на најбољи могући
начин, што нам даје за право да верујемо да ће тако бити и овога
пута – рекла је Живана Баратовић.
Д.Капларевић

ЧАСОВИ МУЗИКЕ НА ДАЉИНУ
Већина часова одржана онлајн. У солопевачкој класи професорке Теуте Аслани,
посебна пажња је посвећена промоцији српске уметничке музике

Детаљ са овогодишње Светосавске академије
у ШОМО „Петар Стојановић”

МАТУРАНТИ ПРВИ КРЕЋУ У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Од 1. јуна, у школе ће доћи прво ученици завршних разреда. Полагање матурских испита је предвиђено
од 3. до 12. јуна. Ученици осталих разреда ће своје оцене моћи да поправе од 8. до 19. јуна.
Средње школе добиле су, 12.маја, инструкције из
Министарства просвете, a у вези са нормализацијом рада и
отварањем објеката за пријем ученика у школе. Настава ће, за
ученике завршних година, почети од понедељка 1. јуна, сходно
потребама за поправљање оцена, полагање поправних, разредних и матурских испита, као и испита за ванредне ученике.
Од 1. јуна, у школе ће кренути прво ученици завршних
разреда, који ову школску годину завршавају 24. маја, али у
периоду од 1. до 3. јуна могу поправити оцене или полагати
разредне испите. Полагање матурских испита је предвиђено од
3. до 12. јуна. Ученици осталих разреда ће своје оцене моћи да
поправе од 8. до 19. јуна, односно почев од друге недеље јуна,
па до краја школске године. Нема назнака о одржавању
матурских вечери.
Инструкције из Министартства се односе на обавезу школе
да формирају мање групе, до десет ученика у одељењу, а
растојање међу ученицима мора да буде два метра. У понедељак 8. јуна, у школске клупе ће се вратити и ученици осталих
разреда (прва, друга и трећа година), у складу са прецизним
распоредом. Ванредни ученици, старији од 17 година, полагаће
испите по плану који буде одредила средња школа.
Једна од мера је да у школи истовремено буде што мање
запослених, који ће долазити по утврђеном распореду, уз обавезно ношење маски, преко носа и уста. Сви запослени, по
доласку у школу, мораће одмах да дезинфикују своје мобилне
телефоне. Личне ствари треба да се одложе и не уносе у
учионице.
Гимназију „Бранислав Петронијевић“, ове године, завршиће 37 ученика. Испратиће их одељењске старешине Злата
Недић, професорка француског језика и Маријана Димитријевић, професорка физичког васпитања.
– У школи негујемо стари добри обичај пресека стања у
току полугодишта, па смо то спровели и у овим околностима,
одржавајући одељењска већа путем платформе Мајкрософт
Тимс. То нам је помогло да сагледамо тренутно стање и
испланирамо поправљање оцена, најпре на даљину и усменим

Зграда Техничке школе „Уб”
и Гимназије „Бранислав Петронијевић”
путем. Све оцене које су добијене од почетка школске године
узимају се у обзир приликом закључивања оцена. Њихово
поправљање биће могуће и у јуну, у школи, а придржаваћемо се
свих мера заштите и рокова које је предложило Министарство.
Детаљан план активности за наредни период биће објављен на
сајту Гимназије – навела је директорка Анђелка Симић.
Ове школске године, Техничку школу „Уб“ завршава 135
ученика, од чега је 88 ученика четвртог степена (електротехничари рачунара, финансијски техничар, трговински техничар и
машински техничар за компјутерско конструисање) и 47 ученика трећег степена (кувар, конобар и комбиновано одељење
аутомеханичар/машинбравар). Генерације ученика 2001. и 2002.
годиште извешће одељењске старешине: Милан Киселчић,
Ивана Марковић Перић, Милица Марковић Арсенић и Ђорђе
Ђурђевић (ученици четвртог степена) и одељењске старешине
ученика трећег степена – Миломир Симић, Јелена Гајић и
Србољуб Срећковић.
Ванредни ученици ће испите моћи да полажу током
последње недеље маја. Распоред полагања ванредних испита
биће окачен на огласној табли школе, на главном улазу. За ове
ученике важе иста правила понашања, као и приликом полагања других испита у школи.

У ЗОНИ НОВАЧКОГ ГВОЗДЕНОГ МОСТА

МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

Као и све образовне установе у Србији, тако су и
музичке школе функционисале у складу са новонасталом
ситуацијом, па се настава одвијала на даљину. Све класе
музичке школе „Петар Стојановић“ фунционисале су по
систему видео лекција и израде домаћих задатака путем
платформи или апликација. Наставници су имали разумевања за свакодневне обавезе које су деца имала у основним и
средњим школама, а један од основних проблема међу неким
убским ученицима био је недостатак инструмената код куће.
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У солопевачкој класи професорке Теуте Аслани, посе-бна
пажња је посвећена промоцији српске уметничке музике.
- Деци сам организовала наставу у односу на њихове друге
обавезе. Ко је хтео, имао је онлајн час или су деца слала снимке
задатих композиција, које сам прегледала, процењи-вала и
давала им сугестије за даљи рад. Викендом су деца добијала
награду, у виду музичке релаксације – линкове за гледање
врхунских светских концерата класичне музике и познате
мјузикле – објаснила је Теута Аслани, професорка соло певања.
Наставница солфеђа Јелица Ђорђевић, која се у свакој
прилици труди да, на својствен начин, деца заволе солфеђо и
теорију музике, била је у контакту са ученицима скоро сваки дан.
Прво што их је упитала након увођења ванредног стања, било је
како се осећају и да ли се довољно играју, па су тек онда уследиле
вежбе, без којих се не може извести ниједно вокалноинструментално дело, а раде се на часовима солфеђа.
Андријана Божић, професорка клавира, део фонда часова,
осим у убској Музичкој школи, има и у једној београдској музичкој
школи. Наводи да су се деца добро снашла, осим што је неке од
њих омело то што већина њих нема свој клавир на којем би
вежбали.
- Ноте сам слала на мејл, а часове држала онлајн, уживо,
путем видео позива. Деца су свирала, а ја сам им давала
коментаре. Током недеље би слали одсвиране композиције –
нагласила је Андријана Божић, професорка и корепетитор.
Деца која су се у периоду епидемије бавила музиком,
сигурно су била много растерећенија у односу на другу децу, јер
музика има и своја терапеутска дејства.

САНАЦИОНИ РАДОВИ
НА ТАМНАВИ
По налогу Јавног предузећа „Србијаводе“ обављају се
хитни санациони радови на десној обали реке Тамнаве, у делу
код гвозденог моста у Новацима. Радови, чија је вредност око
два милиона динара, изводе се низводно од ћуприје, у дужини
од 150 метара. Очекује се да буду завршени крајем маја, а
извођач је надлежно ваљевско водопривредно предузеће „Ерозија“. Према речима шефа градилишта Ђорђа Малешевића,
На потезу дужине 150 метара уређује се обала и корито реке,
циљ санације је уређење атарског пута, обалног дела и корита
док ће атарски пут бити оспособљен за коришћење
Тамнаве, као и успостављање заштите од поплава у зони моста.
- Под утицајем поплавног таласа, на десној обали реке
Тамнаве део пута се обрушио, па мештани нису могли да га јер около има доста њива“, изјавио је Глишић и додао да су
користе за улазак у своје пољопривредне парцеле. Ангажовали надлежне службе брзо реаговале, како би се предупредила
смо механизацују и кренули са отклањањем оштећења, која су у поплава и санирала деоница пута.
Д.Н.
дужини 60 метара, али ћемо на целом том потезу од 150 метара,
низводно од гвоздене ћуприје, очистити корито ради повећања
протицајног профила и каменим набачајем заштити новоформиране обале. Окончањем радова, ова деоница локалног пута
биће оспособљена за коришћење, самим тим и заштићена десна обала реке, а корито у овој зони профилисано за прихват
великих вода Тамнаве, каже о предвиђеној санацији Ђорђе
Малешевић.
Председник убске општине Дарко Глишић, који је протеклог уторка са сарадницима обишао почетак радова, захвалио
се предузећу „Србијаводе“ на издвојеним средствима за
решавање наведеног проблема, који угрожава петнаестак домаћинстава уз атарски пут и десну обалу Тамнаве код новачког
гвозденог моста.
„Осим што је у том делу пут био непроходан, и речнa обалa
је зарасла у високо растиње, тако да је постојала реална
TMD Install
опасност да се Тамнава излије и нанесе велику штету усевима,

065/65-11-533
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ЛОГОПЕДСКИ ТРЕТМАН

МУЦАЊЕ
СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ
Муцање се у просеку јавља код 4 - 11% деце,
чешће је код дечака. Дозволити детету да
изговори целу реченицу, не прекидати га.
У последње време, све је учесталији поремећај темпа говора –
муцање. Карактерише се свесним,
а ненамерним испрекиданим говором, који се јавља због грчења
органа за фонацију, артикулацију и
респирацију. Дете, или одрасла
особа, није у стању да самостално
контролише говор, a често је
муцање праћено и тиковима. Узрок
још није довољно разјашњен.
Сматра се да је последица више
фактора: психолошких, генетских,
стечених, али и страхова, превеликих захтева и очекивања од околине или када особа није у стању
да испрати садејство мисаоног
тока и изговарања речи, па жури.
Муцање се у просеку јавља код
4–11 % деце, чешће је код дечака.
- У последње време све чешћи
је поремећај ритма и темпа говора,
односно муцање, поготово између
друге и четврте године, када дете
нагло креће да удвостручава број
речи, да усваја граматичке облике,
структуру реченице, а његов говорни апарат није спреман да све то
прихвати одједном. То је обично
примарно физиолошко муцање,
које само од себе спонтано нестане. Али, дешава се да постане и
велики проблем, који може да остане трајно – објашњава Лина Симић,
логопед у ОШ „Милан Муњас“.
Родитељи често тепају својој
деци, јер су неодољива и умиљата,
али то може да штети дететовом
говорном развоју. Тада долази до
незрелијег облика понашања. Исто,
као и код муцања, ако дете не престаје да тепа док прича (нпр. „сјатко“ уместо слатко, „маја“ уместо
мала), потребно је потражити савет
логопеда. Разлози могу да буду
долазак брата или сестре, када
д ет е же л и д а п р и ву ч е п а ж њ у
родитеља или што је увидело да
тако може да добије оно што жели.
- Да би нешто правилно изговорило, треба то и да чује. Уколико
тепамо детету, аутоматски ће то
неправилно усвојити. Уколико и
оно тепа, прича неразумљиво,
савет родитељима је да понове ту
реченицу, на начин како би то
требало правилно да звучи – напоменула је Лина Симић.
Једина државна установа у
Србији, у којој се лече сви говорни
поремећаји, код деце и код одраслих, је Завод за говорну патологију „Др Цветко Брајовић“, који
има и свој стационар у Липовици,
где деца, на упут, добијају двонедељни целодневни третман, у
пратњи једног родитеља.
- У терапији треба сви да
учествују. Како само дете, тако и
р од и т е љ и , ч и т а ва п о р од и ц а .

www.glastamnave.com

Лина Симић,
логопед ОШ „Милан Муњас”
Неопходна је јако велика подршка.
Од дислалије, где долази до поремећаја неких гласова, па до
комплекснијих случајева. Потребан
је како индивидуални, тако и групни рад, у зависности од проблема,
посебно код муцања. Групни рад је
важан, јер се спајају особе које
имају исти поремећај, а уједно су
једни другима подршка и мотивација. Да виде да нису сами у
томе.
Важна ставка у развоју говора
је дозволити да дете изговори целу
реченицу, не прекидати га. Дати му
довољно простора да каже, никако
причати уместо њега и истовремено са њим. Гледати га у очи и
стрпљиво сачекати да заврши
реченицу. Такође, не давати му
повластице ако има проблем у
говору, већ се најнормалније односити према њему и проблему које
има.
Лину често родитељи зову за
савет или траже терапеутско
лечење, али пошто она живи са
својом породицом у Београду, не
може свима да изађе у сусрет.
Напомиње да је веома важно да и
родитељи са децом раде говорне
вежбе, пола сата дневно. Ако дете
гледа цртани филм или слуша
музику, одрасла особа би требало
да коментарише и прича са дететом
о томе.
Осим са децом у матичној
школи, Лина је радила и са децом у
Издвојеном одељењу са сметњама
у развоју, за које каже да су посебна, пуна љубави. Истиче одличну
сарадњу са учитељицама и наставницима у школи, који имају свест о
томе колико је битно да свако дете
исправи говорни недостатак, ако га
има.
Д.Капларевић

e-mail: glastamnave@gmail.com

ПОСЛЕ ИЗЛОЦИЈЕ

ВИРУС ЋЕ ОТИЋИ,
А ИЗБЕГЛИЦЕ?
Кажу да препоруке о самоизолацији,
држању одстојања и избегавању већих скупова
треба поштовати, јер је вирус и даље присутан
и опасан. Врусолози, који су, на почетку пандемије, давали контрадикторне изјаве, опет се не
слажу. Неки тврде да све пролази овог месеца,
а најкасније у јуну, док други кажу да нас чека
други и опаснији талас епидемије.
Али, осетило се, кад је укинуто ванредно стање, неко олакшање. Сретали смо смо на
улицама и у продавницама особе са маскама
које смо једва препознавали, јер на то нисмо
навикли. Сада, многи их и не носе. Објављен је
и снимак једног од стручњака који седи у
кафићу без маске, а кад га је водитељка у једној
телевијској емисији питала:зашто је био без
маске, он се извукао тврдњим да је то оптичка
варка јер је седео на свом балкону, а снимак је
направљен из таквог угла да изгледа као да
седи у кафанској башти (?).
У сваком случају људи су одахнули.
Поново смо почели да посећујемо кафиће на
јутарњим кафицама - уз поштовање одстојања
и поздрављање лактовима. Живот се полако
враћа у нормалу, а честа тема у разговорима је
корона вирус и велике непознанице које је
донео собом.

Редови испред „Комерцијалне банке”
Убљани нису имали драстичних догађаја у пандемији. Смртни случајеви се могу
приписати и хроничним болестима од којих су
умрли боловали, а у изолацији, због контаката
са зараженима, није се нашао велики број
особа. Ако овако остане, оно што смо
проживели, памтићемо више по ограниченим
кретањима, полицијском часу и непријатностима које смо имали, поготову старији од 65
година, због депресивних осећања услед
својеврсног кућног притвора...
Прошла су ограничеења, али избеглице су остале. Показало се да се није радило
о такозваним таоријама завере кад су, на друштвеним мрежама, почела да круже озбиљна
упозорења од опасности која вреба због присуства великог броја војно способних мушкараца
на неким деловима територије Србије.
За сада ситуација је мирна али, чињеница да су ангажоване неке војне јединице,
уноси додатно неспокојство. Нисмо имали
вести о томе да се неко од избеглица нашао у
карантину или у болици. Значи ли то да они
нису оболевали?
У овом времену великог психолошког
притиска због упозорења да је ‘’вирус и даље
ту’’ и да се од њега треба чувати, додатни стрес
су вести да је било неопходно да војска
‘’обезбеди’’ њихове кампове (?). Обреновац је
близу Уба. Није ли време да држава и тај камп
благовремено обазбеди неком војном јединицом? До даљњег.
М.М.

ЛАЈКОВАЦ

21.мај 2020.г.

ОДЛУКОМ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ЛАЈКОВЦУ

ПРОГЛАШЕНА ЛИСТА
„ЗАВЕТНИКА”
У наставку изборних радњи, ОИК
Лајковац донела је Решење и прогласила
Изборну листу кандидата за одборнике
СО Лајковац, под називом “ХРАБРО –
Милица Ђурђевић Стаменковски – Српска
странка Заветници”, коју је за изборе
расписане за 21. јун 2020. поднела Српска
странка Заветници.
Носилац листе Заветника је Ненад
Остојић, по занимању електротехничар
аутоматике, радник Колубаре – Метал
ВРЕОЦИ – ПЦ ЕЛМОНТ, рођен 1977.
године. На листи Заветника је 24 кандидата за одборнике СО – е Лајковац.
Поводом предаје и проглашења
листе, лајковачки Заветници огласили су
се Саопштењем за јавност:
“Захваљујемо се свим грађанима
општине Лајковац, који су својим потписом омогућили кандидатуру листе Српске
странке Заветници за предстојеће
локалне изборе. Заветници су пре четири
године остали за неколико десетина
гласова ван лајковачког парламента, али
нисмо стали, напротив наставили смо да
путем дописа општинском руководству
(преко 40 дописа), саопштења за јавност,
утичемо на локалну политику. Несебично
смо указивали на проблеме наших
суграђана општинској власти, нудећи
решења и начин на који исте треба
решавати. Заветници, када је реч о
изборној кампањи, ће пред грађане наше
општине изаћи за планом развоја исте,

што ће неминовно довести и до
побољшања квалитета живота свих
нас. Још једном се захваљујемо, а
уједно и позивамо наше суграђане да
подрже нашу листу на предстојећим
изборима: “ХРАБРО- Милица Ђурђевић Стаменковски – Српска странка
Заветници” , под редним бројем 3. и на
тај начин омогуће да Заветници заступају њихове интересе, као и интересе
наше општине у Скупштини општине
Лајковац.”
Пре увођења ванредног стања у
земљи и престанка вршења свих изборних радњи, ОИК Лајковац потврдила
је две предате изборне листе: донела је
Решење о проглашењу изборне листе
број 1. кандидата за одборнике СО
Лајковац под називом АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ и изборне листе број 2. ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије, Јединствена
Србија – Драган Марковић Палма.
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ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се пољопривредни произвођачи и пољопривредне задруге са територије општине Лајковац да је
објављен Јавни позив за подношење пријава за доделу средстава за суфинансирање камата
на пољопривредне кредите и
суфинансирање у инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава за
2020. годину.
Текст јавног позива и
потребни обрасци могу се
преузети на званичној интернет
презентацији општине Лајковац
www.lajkovac.org.rs
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
НАЧЕЛНИК
Живорад Бојичић,
дипл.правник

На основу члана 14. став 1. Закона о јединственом бирачком списку (”Службени гласник РС” бр. 104/2009 и
99/2011), тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (”Службени гласник РС”, бр.
15/2012 и 88/2018) и Решења о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике
Народне скупштине, расписаних 04.марта 2020. године 02 бр. 013-163/20, Општинска управа општине Лајковац

ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА
ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Део Јединственог бирачког списка за територију општине Лајковац изложен је у седишту Општинске управе
Лајковац, ул. Омладински трг 1, спрат 2, канцеларија 210.
Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог
матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани тачни подаци.
Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно
расељена лица са боравиштем на територији општине Лајковац могу поднети општинској управи у времену од 7-15
часова и у нерадне дане од 7-15 часова најкасније до закључења бирачког списка 05.06.2020. године.
Од проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и
подносилац изборне листе или лице које он овласти, на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и
грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.
Обавештавају се грађани да могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине до
најкасније пет дана пре закључења бирачког списка, до 30. маја 2020. године поднети захтев да се у бирачки списак
упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта на територији општине Лајковац
(изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији једнице локалне самоуправе на којој
бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до
окончања изборног поступка.
Обавештавају се грађани да могу најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка поднети захтев да
се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у
иностранству.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за
пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у
складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници
Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем
податка о јединственом матичном броју грађана.
У Лајковцу, 11.05.2020. године
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Живорад Бојичић, дипл. правник

ЛАЈКОВАЦ

21.март 2020.г.

ГТ-1

Lajkova~ka
panorama
Пројекат производње медијских садржаја
из области јавног информисања
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ ПОМАЖЕ СУГРАЂАНИМА, АЛИ И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

ВАУЧЕРИ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ
Ваучере у висини од 2.500 динара Лајковчани моћи ће да искористе у малопродајним радњама које
се налазе на територији општине. За ову намену из буџета је издвојено око седам милиона динара.
За разлику од суседних градова и општина које су се,
пре свега, определиле за социјалну и хигијенску помоћ за
материјално угрожено становништво, општина Лајковац је
из свог буџета издвојила средства за новчане ваучере у
износу од 2.500 динара за Лајковчане који имају месечна
примања нижа од 30.000 динара, као и за оне који се налазе
на евиденцији Националне службе за запошљавање.
У периоду од 11. до 15. маја преузето је око 3000
ваучера, које је могуће искористити у малопродајним
радњама чије је пребивалиште на територији општине
Лајковац.
„Овим чином хтели смо да помогнемо и привредним
субјектима чије је пребивалиште на територији наше
општине, тако да на овај начин не помажемо директно само
наше најугроженије суграђане”, рекао је председник
општине Лајковац Андрија Живковић.
Готово сви власници малопродајних радњи које се
налазе на територији општине Лајковац, тачније њих осам,
пријавило се за ову акцију, а општина је за овај вид помоћи
из буџета издвојила нешто више од 7 милиона динара. Циљ
општинског руководства био је да на тај начин новац остане

УПУТСТВО ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ВАУЧЕРА
Вредност ваучера је 2.500,00 динара.
Ваучер има свој серијски број и оверенје печатом и
потписом Председника општине.
Ваучер се може користити само у радњама на територији општине Лајковац са којима општина има потписан
Споразуми које се налазе на списку на полеђини
ваучера.
Ваучер се може користити у продавницама са списка у
периоду од 15.маја до 15. јуна 2020. године .
Корисник ваучера сам бира продавницу са списка у
којој ће користити ваучер.
Један ваучер може се користити само у једној од
продавница са списка .
На улазима у Продавнице са списка биће истакнуто
обавештење да се примају ваучери.
Ваучери гласе на доносиоца и не мора лично лице које
га је добило да обави куповину у радњи путем ваучера
већ то може урадити и друго лице уместо њега.
Ваучер се може користити за куповину било које врсте
робе из понуде у продавници без ограничења
Ваучер се предаје у Продавници приликом куповине
уместо новца .Ваучер приликом предаје не сме бити
оштећен.
Примљене ваучере продавница доставља и наплаћује
од Општине.
За купљену робу ваучером издаје се један или више
фискалних рачуна и доставља општини са ваучером.
Уз ваучер се може приложити један или више фискалних рачуна корисника.
Корисник за ваучер може купити у продавници робу у
износу већем од 2.500,00 динара уколико сам доплати .
За ваучер се у продавници може купити и роба у
вредности мањој од 2.500,00 динара,односно ваучер не
мора да се искористи у пуном износу. Продавница ће у
том случају од општине наплатити (умањен)износ
ваучера који је искоришћен.
Неискоришћен ваучер из било ког разлога враћа се у
општину.

Ђорђе Вићентијевић и Андрија Живковић
управо у Лајковцу, помажући онима који порез плаћају на
територији ове општине.
„Ми ћемо се и у будућности трудити да помогнемо, не
само трговинске радње, већ и све остале привредне субјекте
чије је пребивалиште на општини Лајковац, како би подстакли
развој приватног сектора. Морам напоменути и оне који су
можда мало занемарени током трајања ове ванредне
ситуације, а то је велики број људи који се укључио у акцију
прикупљања помоћи, пре свега путем отвореног наменског
рачуна због пандемије вируса COVID-19. Предузеће АГРО ТАРА
донирало је значајну суму, а ми смо одлучили да сав новац,
негде око 300.000 динара, определимо за Дом здравља у
Лајковцу. Ту је и леп гест „ Хигијене Томић”, која је вршила
дезинфекцију на територији наше општине скоро два месеца и
која је показала велику друштвену одговорност, одрадивши
читав тај посао без накнаде, а то је износ од готово 2 милиона
динара”, истакао је Живковић.

Састанак са власницима трговинских радњи
Речи хвале поводом ове акције лајковачке општине
упутио је и Ђорђе Вићентијевић, приватни предузетник и
власник три малопродајна објекта у Лајковцу.
„Значајна средства су одвојена и то ће нам стварно пуно
помоћи. У већини продавница у Лајковцу промет је био увећан.
Ја имам три радње и мени је једини проблем била радња на
аутобуској станици, где сам имао значајан пад. Наравно, нисмо
отпуштали раднике, поштовали смо све мере и веровали да ће
све испасти како треба. Помоћ стиже у правом тренутку и
потрошачима и нама. Највећи проблем имали смо са
увозницима, конкретно са воћем. Чим је повећана потражња, а
нема увоза, тј. смањен је увоз, природно је да цена иде горе.
Неке робе у одређеним тренуцима није било, али то је било
тренутно и у пар наврата, а ево и после свега помоћ стиже”,
истакао је Вићентијевић.
Љ.Вујичић
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НАКОН ДЕСЕТ ГОДИНА ЧЕКАЊА, МЕШТАНИ ВРАЧЕВИЋА ДОБИЛИ

НА МЕСТУ НЕКАДАШЊЕ ПИЈАЦЕ ИЗГРАЂЕН

НОВИ ПАРК
У ЦЕНТРУ ЛАЈКОВЦА

ДВА И ПО КИЛОМЕТРА
НОВОГ АСФАЛТА

Лајковчани добити још једно модерно место
за уживање, намењено свим генерацијама

Ова деоница спаја два државна пута другог Б реда, а мештанима Врачевића скраћује пут до Лајковца
за пет километара. Он пролази кроз сам центар села, излази код Боговађе, па сви мештани Врачевића
који гравитирају не само ка Лајковцу, већ и ка Љигу, много брже могу стићи до свог одредишта.

Упркос актуелној ситуацији у Србији, услед ширења
вируса Covid 19 , лепе вести обрадовале су Лајковчане током
ванредног стања. Приведени су крају радови на изградњи
парка на месту некадашње зелене пијаце, који ће не само
улепшати централну зону варошице, већ ће бити будуће место
одмора и рекреације за грађане свих узраста.
Општина Лајковац за овај пројекат из буџета је
издвојила шест милиона динара. Простор некадашње зелене
пијаце у непосредној близини Градске куће, претворен је у
место за релаксацију, опремљено адекватним мобилијаром и
пратећим справама и садржајима за најмлађе.
„Радови који су обухваћени, осим изградње игралишта,
тачније тартан подлоге и пратећих справа, подразумевају
изградњу преосталог дела парка који је поплочан бехатоном,

Лепо и функционално

Центар Лајковца у новом руху
а ти делови урађени су тако да садрже и травнате површине. У
централном делу парка налази се и јавна градска чесма, урађена
је расвета са 12 нових канделабера и електроинсталација, како
би парк целодневно
функционисао”, истиче председник
општине Лајковац Андрија Живковић.
Циљ општинског руководства, последњих неколико
година, био је да простор око зграде општине претвори у урбану
целину, заједно са шеталиштем у улици Војводе Мишића и
партерним уређењем испред Градске куће са модерним
фонтанама.
„Данас простор око зграде општине у Лајковцу поприма
обрисе једне модерне и урбане варошице, а нама не преостаје
ништа друго него да кренемо у улепшавање и ширег центра
Лајковца. Радови су практично завршени, а овај део центра града
добио је и лепо моредно осветљење, како би наши суграђани и у
вечерњим сатима могли да уживају у прелепом амбијенту.
Решили смо да поставимо тепих траву коју ће радити наше
комунално предузеће“, додао је Живковић.
Радове на изградњи комбинованог парка у Лајковцу изводило је
ваљевско предузеће “Ниград”, а послови су, са прекидима,
трајали око четири месеца.
Љ.Вујичић

Пут првог приоритета у МЗ Врачевић комплексна је
деоница, пре свега због дужине од 2500 метара и већег броја
нерешених имовинско-правних односа, па се из тог разлога
на његову реконструкцију доста дуго чекало. Било је
потребно прибавити више од 100 сагласности од власника
парцела кроз које пролази.
“Имали смо велику помоћ МЗ Врачевић, тачније њеног
председника јер су се потрудили да те сагласности добијемо
и коначно решимо вишедеценијски проблем мештана овог
села”, рекао је председник општине Лајковац Андрија
Живковић.
Ова деоница спаја два државна пута другог Б реда, а
мештанима Врачевића скраћује пут до Лајковца за пет
километара. Он пролази кроз сам центар села, излази код
Боговађе, па сви мештани Врачевића који гравитирају не
само ка Лајковцу, већ и ка Љигу, много брже могу стићи до
свог одредишта. Општина Лајковац за овај пројекат
издвојила је 25.000.000 динара. Ширина пута је четири метра,
са банкинама са обе стране. Живковић наводи да Врачевић
поред Јабучја спада у највећа села на овој територији и да
заслужује овакав пут.
“Последњих неколико година ми смо урадили доста
путева и сигурно на овом путу у Врачевићу нећемо стати.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛАЈКОВАЧКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, НАКОН 40 ГОДИНА ОД ИЗГРАДЊЕ

РАДОВИ У ПУНОМ ЈЕКУ
„Ми ћемо реконструкцијом добити не само спољашњи и унутрашњи изглед наше школе, већ
ћемо повећати и енергетску ефикасност”, истиче Косана Грчић директорка СШ „17.септембар”
Средствима Канцеларије за јавна улагања Владе
Републике Србије у току је комплетна реконструкција Средње
школе “17. септембар" у Лајковцу. Радови на овом објекту
обухватају замену кровног покривача, где ће досадашњи
бетонски цреп бити замењен модерним пластифицираним
алуминијумом, унутрашње радове, реконструкцију постојеће
сале, замену паркета и прозора, електроинсталације, а биће
урађена и нова галерија којом ће школа добити девет нових
учионица. Председник општине Лајковац Андрија Живковић
наводи да се у склопу реконструкције школе налази и
партерно уређење, односно школско двориште, које ће бити
комплетно уређено и ограђено према свим прописима.
“Школа ће добити два нова модерна игралишта која до
сада није имала. Биће уређене приступне саобраћајнице,
стазе за ђаке и наставнике, тако да ће ово бити један од
најлепших школских објеката, не само у овом делу
Колубарског округа, већ у читавом делу западне Србије”,
истиче Живковић.
Према његовим речима општина Лајковац у наредном
периоду наставиће да улаже велика средства у образовни
систем.
“У наредном периоду ћемо покушати да код Канцеларије
за јавна улагања, са којом имамо изванредну сарадњу,
конкуришемо за изградњу мини фискултурне сале за основну
школу у Бајевцу, као и за изградњу фискултурне сале за
основну школу у Јабучју, која тој школи свакако недостаје. Да
нема помоћи државе и да држава није препознала обнову
свих објеката који су везани за образовање, сигурно да ми
својим стредствима не би могли да урадимо онолико колико
смо до сада урадили када су у питању школе и вртићи на
територији општине Лајковац”, каже он.
Општина Лајковац је велики део свог буџета у последње
четири године издвајала за обнову школских објеката, као и за
повећање школских и студентских стипендија, а значајна
средства издвојена су и за бесплатан превоз за све ученике

Коначно стигао асфалт:
Значајна деоница за све мештане Врачевића

Живковић и Џајевић у обиласку
радова током ванредног стања
Већ смо у договору са људима из фирме “Штрабаг” обишли
нове деонице које ће бити предате Путевима Србије и надам се
да ћемо у првим пролећним месецима имати нове радове на
територији МЗ Врачевић, а то је пут за Жујовиће у дужини од 1
километра и пут за Бабовиће дужине 1,3 километра. Такође је у
плану да у наредном периоду наставимо изградњу деонице за
Спасиће, који је пре пет година урађен у дужини од 500, а остало
је још 800 метара да комплетирамо радове и тиме, што се
Врачевића тиче, надокнадимо пропуштено. Водоводну мрежу,
која је тек стигла до Грбавице треба да наставимо даље од
Пепељевца ка Доњем Лајковцу, јер овај крај оскудева са водом,
а у неком будућем времену планирамо проширење водоводне
мреже и у самом Врачевићу”, истакао је Живковић.
Председник МЗ Врачевић Марко Костић каже да је
презадовољан што је овај пут асфалтиран, јер је био
приоритетан за све мештане овог села. Представници Месне
заједнице, заједно са челницима општине поставили су циљ да
овај пут ураде, а захваљујући сарадњи становништва овог
засеока и њиховој сагланости, тај план је и реализован.
“Многи су се одрекли дела своје територије и дали
потребан потпис како би пут добио праве димензије и садашњи
изглед, јер су морали да га проширују и зато им дугујем велику
захвалност,” рекао је Костић.
Љ.Вујичић

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛЕПТИРИЋ” ПОЧЕЛА СА РАДОМ

ФОРМИРАНЕ ТРИ ГРУПЕ
Општинско руководство
са директорком Косаном Грчић у обиласку радова
који похађају основну и средњу школу, што је добар показатељ
бриге о најмлађим суграђанима. Реконструкција средње школе у
Лајковцу одвијаће се у три фазе. Прва фаза подразумева замену
крова на целом објекту, у другој фази отпочеће реконструкија
фискултурне сале, док трећа фаза обухвата реконструкцију
унутрашњих простора. Директорка средње школе “17.
септембар" у Лајковцу Косана Грчић подсетила је да је њена
визија била управо реконструкција ове школе.
“Ја сам као директорка јако срећна што су почели радови и
што ће многе младе генерације наредних 40 година бити мирне.
Ми ћемо реконструкцијом добити не само спољашњи и
унутрашњи изглед наше школе, већ ћемо повећати и енергетску
ефикасност.”
Она је захвалила локалној самоуправи што се велики део
средстава из буџета издваја управо за овакве пројекте. Рок за
завршетак радова је 230 календарских дана.

У складу са инструкцијама добијеним од Министарства
просвете и Министарства здравља, а након анкетирања
родитеља који су исказали потребу за радом установе у овом
периоду, Предшколска установа "Лептирић"у Лајковцу
отворила је врата својим корисницима.
Родитељи су првог дана довођења деце у вртић
упознати са свим мерама и добили су флајере и едукативни
матеројал. На самом улазу и родитељима и деци
безконтактним топломером мери се телесна температура, за
маме и тате неопходне су заштитне маске и рукавице а
обавезне су и потврде надлежног педијатра да је дете
здраво.
- Обезбедили смо најмањи могући број запослених у
складу са препорукама Министарства здравља ,али
довољно да све функционише у најбољем реду. Ми смо у
складу са бројем деце која долазе формирали три групе,
млађу, где су деца од три до четири године, средњу, за узраст
од четири до пет година и старију за малишане од пет до
Мила Митровић Лончар,
шест година. У овом моменту немамо предшколаца зато што
директорка
ПУ „Лептирић” Лајковац
они до 31.маја раде "online" и тада завршавају ову радну
годину.
Тренутни број малишана у вртићу је око четрдесет. У
У јаслицама, такође, имамо три групе и ту је највећи
број деце", рекла је директорка ПУ "Лептирић"у Лајковцу, групама је максимално по тринаесторо деце, а број група ће се
усклађивати према броју деце која буду долазила.
Љ.В.
Мила Митровић Лончар.
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Пројекат се суфинансира средствима из буџета општине
Љиг, а на основу решења о расподели средстава за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за
остаривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији општине Љиг у 2020.години. Ставови изнети у
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове
органа који је доделио средства.

РУСКИ СТРУЧЊАЦИ У ЉИГУ

„АБЕХАЈЦИ”
ДЕЗИНФИКОВАЛИ ЉИГ
Припадници Војске Руске федерације посетили су, 5.маја,
општину Љиг. Они су са члановима Штаба за ванредне
ситуације општине Љиг одржали састанак, на којем је
детаљно анализирана целокупна ситуација у свим локалним
јавним установама у борби против корона вируса. Том
приликом, руски епидемиолози су изразили задовољство
досадашњом ситуацијом у општини Љиг, као и свим
предузетим и спроведеним мерама које су донете у борби
против вируса КОВИД - 19.
Мобилни тимови јединица за атомско биолошко хемијске
одбране ( АБХО) Војске Србије и руски војни стручњаци затим
су, 7.маја, урадили детаљну дезинфекцију на више локација у
Љигу. Руски "абехајци" обавили су дезинфекцију унутрашњости објекта, а екипе АБХО Војске Србије све оно што се налази
споља.
До сада су у Србији дезинфикована 52 града и преко
милион и по квадрата болница и установа.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

ШКОЛСКИ ОБЈЕКАТ
КАО АЛТЕРНАТИВА
Двадесетпета седница Скупштине општине Љиг
одржана је 15.маја, у згради Основне школе „Сава Керковић”, због поштовања свих прописаних мера обезбеђивања социјалне дистанце и коришћења заштитне опреме.

Заједничка фотографија за успомену
- Част нам је и задовољство што су Руси дошли у Љиг,
нарочито генерал Чернишов који је главни епидемиолог
Министарства одбране Руске Федерације и пуковник
Мусавирович. Такође, посебно бих се захвалио нашем
земљаку, генералу Милану Поповићу, уз чију помоћ су Руси и
дошли, као и Министарству одбране Републике Србије,
Влади Србије и председнику Александру Вучићу- рекао је,
том приликом, председник љишке општине Драган
Лазаревић.

ЗА ЉИШКЕ ПЕНЗИОНЕРЕ

2.500 ПАКЕТА
ПОМОЋИ
Поред социјално угрожених категорија становништва и
самохраних родитеља, којима су већ уручени пакети са
основним животним намирницама за време ванредног стања,
општина Љиг је обезбедила помоћ у виду пакета и за све пензионере чија су месечна примања испод 30 хиљада динара.
Преко пет стотина пакета уручено пензионерима Љига,
док је, према речима председника Драгана Лазаревића,
протеклих дана то већ урађено у месним заједницама: Јајчић,
Латковић , Живковци, Ивановци, Палежница и Дићи, а у наредне две недеље подела пакета биће организована и у свим
преосталим селима на подручју општине Љиг.

Детаљ са седнице СО Љиг
Од укупно десет тачака, као најважније издвајају се
првих пет. Наиме, првом тачком је донета Одлука о првој
измени Одлуке о буџету општине Љиг за 2020. годину. Наредне четири тачке су биле посвећење окончању поступка и
доношењу Одлуке о додели уговора којом се врши избор
најповољније понуде и доношењу Решења о давању сагласности на нацрт Јавног уговора о поверавању обављања
комуналне делатности градско-приградског превоза путника
у друмском саобраћају на територији општине Љиг.
Скупштински парламент је, такође, изгласао и Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на територији
општине Љиг за 2020. годину, Закључак о усвајању Програма
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за општину Љиг за 2020. годину и
Закључак о усвајању Годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини на територији општине Љиг у 2020. години.
На истој седници донети су Закључци о усвајању Извештаја о раду за 2019. годину и Решења о давању сагласности
на Годишње програме рада за 2020.годину Заједничког
центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг,
Лајковац и Мионица и Градске библиотеке „Љиг“.

Подела социјалних пакета
Пакети помоћи садрже 15 производа основних животних намирница и потребштина, тежине десет и по килограма, а вредност пакета је две и по хиљаде динара. За досадашњу социјалну помоћ указану свим поменутим категоријама, од почетка увођења ванредног стања, потом његовог
укидања и ублажавања епидемиолошких мера због корона
вируса, из буџета Општине је издвојено око шест милиона
динара.

ЉИГ / МИОНИЦА
У ТОКУ СУ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ
ШКОЛЕ, ВРТИЋА И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У БЕЛАНОВИЦИ

НАЈВЕЋА ИНВЕСТИЦИЈА
У ЉИШКОЈ ОПШТИНИ
У питању је само једна у низу многобројних
великих инвестиција које се очекују у Љигу
у наредном периоду
Уз велико и исцрпно залагање љишког општинског
руководства, већ увелико су у току раније најављени радови
на реконструкцији основне школе „Сестре Павловић“ у
Белановици, као и изградња потпуно новог вртића и фискултурне сале. Вредност ових радова износи 297.484.514,04
динара и финансира се средствима Канцеларије за управљање јавним улагањима, док је извођач радова „Југоградња“ из Београда.

21.мај 2020.г.
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ОТВОРЕН МИОНИЧКИ ВРТИЋ

НОВЕ ОКОЛНОСТИ
У РАДУ
Предшколска установа „Невен“ је, 11.маја, почела са
радом, уз максималну опрезност и примену прописаних
мера. Према препорукама, „Невен“ је за сада на услузи деци
чија оба родитеља раде и који немају друго решење за
чување деце. За боравак у мионичкој образовно-васпитној
установи тренутно је пријављено 32 малишана, а поред
уобичајених мера које вртићи спроводе током респираторних инфекција, новина је тријажа деце на улазу у вртић,
обавезна заштитна опрема коју родитељи морају имати при
довођењу деце и већи размак између деце током оброка и
спавања. Поред тога, почетком прошле седмице је по
наредби Штаба за ванредне ситуације општине Мионица
извршена дезинфекција објекта.

За боравак у мионичкој образовно-васпитној
установи тренутно је пријављено 32 малишана
Радови у Белановици су у пуном јеку
Досадашња постојећа зграда школе, која је стара преко
четрдесет година, и у којој услови за боравак деце нису били
адекватни, сада ће добити потпуно нови, модеран и леп
изглед. Тиме ће се створити једнаки услови за одвијање
наставних програма предшколског и школског узраста, деци
из урбаног, као и деци из руралних подручја на територији
општине Љиг. Основну школу „Сестре Павловић“ у Белановици похађају деца из околних месних заједница: Живковци,
Калањевци, Козељ,Пољанице и Шутци. Укупан број деце који
похађају наставу у овој матичној школи износи око 150.
- Ово је до сада највећа инвестиција која је стигла у
општину Љиг. Срећни смо, јер ће деца из белановачког краја
коначно, након толико година, имати задовољавајуће и добре
услове за школовање, какве и заслужују- истакао је Драган
Лазаревић, председник општине Љиг.
Као што је до сада више пута најављивано, ово је само
једна у низу многобројних великих инвестиција које се очекују
у Љигу у наредном периоду, укључујући и реконструкцију
зграде Дома здравља „Љиг“, зграде ОШ „Сава Керковић“,
изградњу фискултурне сале Средње школе „Хиљаду триста
каплара“, као и изградњу потпуно новог вртића „Каја“.

Првог радног дана „Невен“ је посетио председник
општине Мионица Бобан Јанковић са сарадницима и том
приликом уручио заштитне маске, рукавице, визире и
дезифицијенсе које је обезбедила Влада Републике Србије.
На састанку са руководством Вртића разговарано је о
пројекту проширења објекта, као и прилагођавању рада
установе у новим околностима изазаваних пандемијом
корона вируса.

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

ХУМАНИ МИОНИЧАНИ
Почетком маја месеца, у мионичком Културном
центру, организована је акција добровољног давања крви
у организацији Црвеног крста Мионица. Након обавезног
лекарског прегледа, од 52 пријављених грађана, драгоцену течност дало је њих 47. Међу даваоцима крви били су
и председник Општине Бобан Јанковић, његови сарадници и волонтери Општинског штаба за ванредне ситуације, чиме су дали леп пример својим суграђанима.
Акција је спроведена у складу са свим мерама које је
донела Влада Републике Србије, како би се обезбедила
максимална заштита добровољних давалаца, волонтера и
чланова екипе Завода за трансфузију крви.

Акцији су се прикључили председник
општине Мионица Бобан Јанковић,
његови сарадници и волонтери Штаба
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
Ми причамо о теби, сећања крену и опет смо заједно
барем у једном тренутку, вољени наш...

ВЛАДА ЈОВАНОВИЋ
(13.5.1995 – 24.5.2015)
Прошло је пет година од кад су те однели Анђели високо,
високо, али остаћеш у нашим срцима дубоко, дубоко. Заувек
ћеш бити радосни део нашег срца а онај тужни, носимо сваким
даном изнова. Када би ти даровати могли макар мале тренутке
живота својих, да те видимо онако срећног и насмејаног!
О Боже, како боли! Срца наша за тобом плачу, на гробу цвеће
и упаљене свеће а наше ране никада зарасти неће. Ти си траг
који се не може избрисати и бол који не можемо преболети!
Ти си онај кога ћемо заувек памтити и волети... У сваком делу
нашег дома твоја је сенка, ти остајеш са нама за сва времена.
У топлим сећањима по доброти срца и лепоти душе, вечно
ћеш живети у нашим срцима и предивним успоменама.
Недостајеш нам пуно, вољени наш Владо!
Твоји најмилији
01.06.2020.г навршиће се година
дана од смрти нашег драгог

21.05.2020.год навршава се
40 дана од смрти наше драге

СНЕЖАНЕ
ГАВРИЛОВИЋ
(1983 – 2020)

ЗВЕЗДАНА – ЗЕКЕ
ИВКОВИЋА
(1963 – 2019)
Време пролази али бол и туга
за тобом никада неће проћи.
Увек ће мислити на тебе
Ујак Бобан, ујна Драгана
и брат Иван са породицом
1.06.2020.г. навршиће се година
дана од како није са нама наш

Драга Снежо!
Била си и остајеш део
наших живота. Увек ћеш бити
у нашим срцима.
С љубављу,
Тетка Драгана, теча Зоран,
браћа Небојша и Немања
са породицама
21.05.2020.год навршава се
40 дана од смрти моје мале
сестричице

СНЕЖАНЕ
ГАВРИЛОВИЋ
(1983 – 2020)

ЗВЕЗДАН – ЗЕКА
ИВКОВИЋ
(1963 – 2019)
Остаћеш заувек део нас. Ништа
нас неће спречити да те вечно
чувамо у срцима...
Твој брат Владан, снаха
Валентина и братаница Маја

Тешко је прихватити истину
да те више нема, јер
недостајеш сваког дана све
више и више. Не постоји време
које доноси заборав, ни сећање
у којем тебе нема...
Твоја Меме

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
26.маја 2020. г.навршава се
година од смрти наше драге

21.мај 2020.г.
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20.05.2020.г. навршило се
десет година од смрти
нашег драгог

МИЛОВАНА
БОЖИЋА
(1956 – 2010)

РАДМИЛЕ ПАНИЋ
из БАЊАНА (1941-2019)
Година брзо прође, а тебе нема,
све више нам недостајеш.
Посетићемо твој гроб и залити
га сузама.Увек ћемо те се сећати.
Супруг Миодраг, синови Милета
и Милан, снаха Смиља,
унуци Јован и Горан
26.маја 2020. г. навршава се
година од смрти наше тетке

Време које пролази није
избрисало љубав,
поштовање и сећање на
твој драги лик. Остаћеш
заувек у срцима
супруге Гордане, сестре
Мице и сина Драгана
са породицом
Вољеној мами

ЈЕЛИ
ВЕСЕЛИНОВИЋ
из Новака
(28.05.2019 – 28.05.2020)

РАДМИЛЕ ПАНИЋ
из БАЊАНА (1941-2019)
Драга тетка, чувамо успомену
на тебе, много те волимо и
никада те нећемо заборавити.
Твоји Марјановићи: Снаха
Продана, братићи Драган и
Зоран,Зорица, Никола и Стефан

Дани пролазе, али ниједан без
сећања и туге за тобом. Ни
време које је прошло није
умањило тугу, празнину и
бол.Твоје постојање је било
наша снага и топлина. Твоје
име је наш понос. Била си
дивна мајка, супруга и бака,
наш ослонац, сигурност
и уточиште.
С поштовањем и љубављу
синови Драган и Бобан
са породицама
1.06.2020.г. навршиће се
година дана од како ме остави
мој предобри и једини син

ЗВЕЗДАН – ЗЕКА
ИВКОВИЋ
(1963 – 2019)
О Боже, зашто? Не знам да
одговорим! На срцу ми пуца
лед... Рана која настаде
твојим прераним одласком,
никада неће зацелити.
Живећеш заувек у мом срцу...
Твоја мајка Злата
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У СЕЋАЊУ СТАРИХ УБЉАНА

НАДИМЦИ У УБСКОЈ ЧАРШИЈИ
Свака варош у Србији је имала своје ликове који су јој давали посебну физиономију.
Запамћени су многи само по тим наденутим именима. Тако су остале aнегдоте о томе
како ни најближи кафански пријатељљи нису знали имена својих пајтоса...
Баша је био возач и сви су га у убској чаршији звали
Баша Шофер. У једној прилици, у некој од многобројних
убских кафана, неко се хвалио да познаје све Убљане
именом и презименом. За столом је седео и Баша, а неко је
упитао да ли, тај хвалисавац, зна ко је Крста Мендрагић.
Замисли се човек и, после подугог присећања, признаде да
не може да сети. А онда се јави Баша, кога је цео Уб знао, па
рече: ‘’Ја сам Крста Мендрагић!’’ Нико, тог тренутка, у
кафани није знао име и презиме, инaче, међу Убљанима
популарног Баше
Надимци су били готово обавезни у свим варошима
Србије, а Уб је, по тим необичним именима, био посебно
познат. Бата Певањац, Диша Дупљак, Мића Кромпир, Аца
Смрт (?) који је у наследство сину оставио баш тај надимак.
Али, Убљани су покојног Зорана Димитријевића, Ациног
сина, звали из милоште Смртић.
Многима нису знали ни име ни презиме, само
надимак. Мића Кромприр, Бата Шлагер, Трампа, Кеза,
Рибица, Миле Бегеш, Роса Кецељица, Љубиша Кантарџија,
Пута, Даба, Вампир, Реја, Зубец, Пекос, Трба, Дадула,
Пирић, Барут, Каракота, Шиља, Бокин, Бандера, Папагај,
Мија Црни, Пикула, Лута, Транза, Ћобе, Шоле, Ћела, Лека,
Жоја, Цобе, Тикваћ, Цике, Гега, Ала, Јапалак, Бороња, Фаља,
Фуља, Рошке, Алија, Ронта, Бронза, Зинге, Блеки, Бојаџија,
Мицара, Рус, Ћефта, Шицар, Миле Лика, Мика Краљ, Жика
Бабица, Шеља, Циш... Многи су носили надимке по
презименима: Аца Глиша, Сима, Џаја, Гоша, Макса, Канда,
Глига, Мандара, Трифке, Нине ...
Било је и ружних надимака које није коректно
наводити, али запамћени су, иако се ретко помињу.
Поготову су коришћене разне животиње: Коњ, Мајмун,
Гујић, Петлић, Мачак, Голуб, Патак, Текир, Пацов, Прасе,
Врабац, Фазан, Лисац...
Покојни Живорад Суботић је умео да се нашали на
свој рачун речима; ‘’Сви на Убу имају надимке само ја
немам, ја сам жаба без надимка.’’ Запамћен је на Убу као
изузетан човек са оригиналним надимком.

Уб, Лајковац, Владимирци, Мионица и Љиг

Тираж: 3.000
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Остала су у памћењу Убљана и нека предратна, али
и послератна, имена и надимци: Радиша Баџа, Драган
Ђаво, Младен Воскар, Милош Гембеш, Живко Ћора, Диша
Ћусла и његов брат Драган Скакавац, поп Љуба са Уба,
Францикић ватрогасасни активиста, Милисав Пурке,
Милорад Ћира (власник куће Ћираковића), Живко Гузер,
Драган Поп, Брана Дека, Миленко Исус, Жика Кајзер, Дуле
Трћа, Раде Кира, Аца Паша, Драган Течин...
Запамћени су, посебно, Стојан Бозаџија и Драга
Сладолеџија, који су се истицали као вредни људи.

Миле Петровић: Стари убски сточни кантар
Ово је само мањи део забележених надимака
старих, али и нешто млађих Убљана за који су везани многе
анегдоте. Нема сумње да ће се, поготову старији, сетити
многих који су се преселили на Небески Уб. Овај напис је још
један покушај да се остави својеврсна белешка о ликовима
који су у прошлости давали посебни шмек убској чаршији и
чинили, тако, карактеристичну душу Уба.
Јулију Гробарку, коју је на Уб довео један згодан
Убљанин, који се у рату затекао у Мађарској и тамо упознао
‘’жену свог живота’’. Да би је убедио да пође са њим на Уб
рекао је да има, Машину... Кад су стигли на њено питање:
‘’Где је машина?’’ - извадио је шибицу из џепа...

С Е Ћ А Њ Е

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
МИЛОМИР Д.
ЖИВАНОВИЋ
(1923-1984)
из Бајевца
Навршиће се,28.маја,36 година
од како ниси са нама. Чувамо
успомену на твој драги лик
Син Живота са
породицом

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ: 064/81-98-563 и 014/411-022

С поштовањем КЈП „Ђунис”

ОКО НАС
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ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
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МЕЂУНАРОДНИ ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС

БЕЗ ПОСЛА
ЗА ФОТОГРАФЕ

УБЉАНКА
У КРУГУ НАЈБОЉИХ

Убске фотографске радње Фото „Пани”,
Фото „Гама” и Фото „Беча” наставиле
са радом, у ишчекивању првих весеља

Рад Исидоре Игњатовић представљен
на заједничкој изложби у Мостару

Пандемија вируса корона онемогућила је рад многих
предузећа и предузетника. Када је проглашено ванредно
стање, узе све друге, затворене су и фотографске радње на
Убу. Иако су прославе отказане за летњи период и јесење
дане, а снимања и фотографисање обустављени, фотографске радње на Убу – Фото „Пани“, Фото „Гама“ и Фото
„Беча“, базирале су се на неке друге послове, као што је
фотокопирање и штампање.
Како наводи Милош Николић, власник дигиталног и HD
Фото студија „Пани“, у току ванредног стања, повремено је
било посла, иако је радња била затворена. Настављена је
сарадња са њиховим сталним партнерима убском Млекаром
„Др Милк“ и КПЈ „Ђунис“, а штампане су и мапе за потребе
Кризног штаба. Посао, који иначе предано раде, уз висок
стандард који је препознатљив, у току ванредног стања,
обављали су од куће. Паузу су искористили за реновирање
радње и уређење ентеријера, као и за отварање сајта –
www.fotopani.rs

Фотографска радња „Пани”
Коректан однос који Милош има према запосленима,
показао се и у току ванредног стања, па нико од запослених
није остао без посла, иако је било фотографских радњи
широм Србије, које нису опстале, већ су, због кризе, изазване
пандемијом, морале да се затворе. У протеклим данима, Фото
„Пани“ имао је поруџбине брендирања излога, замене
рекламних фолија, штампање ценовника, менија и слично,
свима онима који су нешто реновирали. Весеља су одложена,
матуре отказане, али посла ће сигурно бити у виду штампања
мајица матурантима, сублимационе штампе на шољама,
јастуцима, израда puzzle (пазл) слагалица, беџева, привезака,
умрлица и рамова за слике, фотокопирање у боји и слично.
Фото „Гама“, некадашњег власника Горана Павића,
прешла је у руке његовог сина Александра, који је такође
искористио, да у току паузирања, унапреди своје пословање
и реновира радњу. У току ванредног стања, отварали су
радњу на молбу неколико родитеља, који су својој деци
штампали радне листове и домаће задатке, за школске
потребе, а ту услугу никоме нису наплаћивали.
Александар каже да су многа заказана снимања и
фотографисање на свадбама померена за август или неки
наредни период, па се делатност радње ослања на израду
фотокопија и штампање, а у понуди је и брендирање излога,
штампа великих формата, сублимација на шољама, гравура
на стаклу и дрвету, креирање и штампање пазл слагалица и
других ситница намењених за поклоне, као и очитавање
личних карти, возачких дозвола и здравствених књижица.
Фотографска радња „Беча“, налази се недалеко од
Дома здравља „Уб“, па грађани често свраћају да фотокопирају неки документ. Власница Дијана Радовановић и њен
син Марко затворили су радњу када и сви други, а надају се
да ће посао полако почети да се развија, враћањем свакодневног живота у нормалу и најављеним попуштањем мера,
када би требало од 15. јуна, у зависности од епидемиолошке
ситуације, да буду одобрене прославе.
Д.Капларевић

На међународном конкурсу за најбољу аматерску
фотографију природе „У води је свијет”, рад младе Убљанке
Исидоре Игњатовић ушао је у ужи избор и представљен је на
изложби у Мостару. На конкурсу, који је организовао Центар
за културу града Мостара, учествовало је 96 аутора из
региона са 260 фотографија. Стручни жири одабрао је 40
радова од 35 фото - аматера, међу којима је и Исидора, као
једини аутор из Србије. У току је велика заједничка изложба
најбољих фотографија, док ће у наредним данима бити
организована и церемонија проглашења победника уз
доделу прве три награде, која је била планирана раније, али
је одложена због епидемије Ковид-19.

„У води је свијет”: Пецарош на Убачи

Улазак у ужи избор за изложбу, у веома великој
конкуренцији, представља још један доказ великог талената
и потенцијал Исидоре Игњатовић, јер ова двадесеттрогодишња Убљанка може да се похвали и другим, значајнијим
признањима када је у питању фотографија. Иначе је
апсолвент Правног факултета, а фотографијом се бави из
сопственог задовољства од 15. године, када је добила свој
први мобилни телефон од мајке Снежане, која јој је у свему
највећа подршка. Исидорини радови већином приказују
природу, која у њој буди потребу да сву њену лепоту
забележи кроз фортографију. Пренети мотиви показују да је,
уз правилно кадрирање, композицију и зналачку обраду
слике, пресудно умети видети. Најважније је бити сведок
одређеног тренутка, препознати га и, наглашава, бити
стрпљив. Такође сматра да за фотографисање природе
није пресудна опрема, већ око за детаљ и осећај за лепо.
Додајемо, мора се мало бити и надарен, јер фото апарат у
рукама Исидоре Игњатовић је као четкица у рукама
талентованог сликара. Њена највећа жеља је да се у
будућности више посвети уметничкој фотографији, да
открива и приказује свет из лепшег угла и, посебно, да
овековечи чудесну природу Србије.
Д.Недељковић
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ЛАЈКОВАЧКИ КРАЈ У ФУДБАЛСКОЈ ЕУФОРИЈИ

СТРМОВО
СЛАВИ ТИТУЛУ
Историјски успех за село удаљено шест
километара од Лајковца
ФК Стрмово 1968 дочекало је почетак ванредног стања
на првој позицији МОФЛ "Исток", а стопирање свих лига
промовисало је овај клуб у новог члана Окружне лиге
Колубаре! Свему је претходило драматично 14. коло у којем
је лидер из Чучуга кикснуо у Звиздару, а чета Милорада
Симића- Брзака искористила прилику да убедљивим
тријумфом над Каленићем (7:0), испоставило се, пресече
шампионску врпцу.

ФК Стрмово 1968:
Шампион Међуопштинске лиге Колубаре „Исток”

Није такав епилог наговештавао почетак сезоне, чак три
пораза у првих пет кола "заљуљали" су столицу тренера
Стрмова, уследио је низ од седам јесењих победа прекинут
"ремијем" у Црвеној Јабуци, а боља гол-разлика од
Памбуковице (такође 31 бод) омогућила је велико славље у
овом сјајно организованом клубу. На свему урађеном, стоји
потпис неуморног Обрена Радовановића, власника
предузећа "Конкав- Конвекс" који није жалио средства да
Стрмово добије клуб за понос. Изузетна инфраструктура,
трибине са 150 столица (ускоро 300), рефлектори, травнати
тепих... потврда су да овај клуб пуца и на веће домете, а уз
раме председнику стало је још неколико људи заслужних за
историјски успех. Александар Лазаревић, бивши тренер
"дизелке", уложио је своје огромно искуство у посао
спортског директора и селектирао екипу за респект,
директор стадиона Живојин Николић који је своје тело и
душу поклонио клубу, а победничку екипу заокружују
председник Милан Ђукић- Такин, ген-сек Милан Филиповић
и помоћни тренер Света Радојевић. Не заборављају
Стрмовљани да помену и Вељка Милановића-Меџика, сада
запосленог у "Жељи", који је као тренер водио екипу ка 1.
месту у ОФЛ Лајковца.
Главне извођаче радова предводио је капитен Драгиша
Савковић, а огроман печат шампионској титули дали су и
најбољи стрелац Аца Марковић, неуморни Буца
Вукашиновић, Милан Перић, Милан Марковић, Јеленић,
Сенад Мустафи, искусни голгетер Драган Нешић... Зимус је
играчки кадар појачан са голманом Војисављевићем,
Радовановићем, Мијаловићем, Живковићем и убојитим
нападачем Славољубом Марковићем, па тренер Симић не
сумња да би исход био исти и да је одиграна комплетна лига:
- Одрадили смо одличне припреме у Тивту и сигуран
сам да бисмо били доминантни у пролећној полусезони.
Тренутни играчки кадар гарантује пласман у горњи део
округа, а ако реализујемо три-четири квалитетна појачања,
ето нас у борби за сам врх. Међутим, нема нездравих
амбиција, клуб функционише у породичној атмосфери и
сигуран сам да Стрмово тек чекају лепи фудбалски данирекао је некадашњи капитен "дизелке", добро познат
љубитељима фудбала и ван Лајковца, а сада тренер у селу
чији су најпознатији амбасадори Кристина Пантелић,
репрезентативка и играчица Сент Етјена, и убојити голгетер
Иван Марковић који је после сјајне епизоде у Јавору
направио ангажман у Мароку.
Б.Матић

ФУДБАЛ - ЛАЈКОВАЦ
ФК РУБРИБРЕЗА ОД ЈЕСЕНИ
У КОЛУБАРСКО-МАЧВАНСКОЈ ЗОНИ

ДОМИНАНТНО ДО
НАЈВЕЋЕГ УСПЕХА
У ИСТОРИЈИ КЛУБА
- Чека нас проширење терена и изградња трибина,
где ће нам велику подршку пружити општина и
велики спортски пријатељ Обрен Радовановићистиче први човек ФК Рубрибреза Иван Стефановић.
Одлука да се окончају актуелна фудбалска првенства, само је убрзала оно што је било више него извесноРубрибреза је убедљивим првим местом у Окружној лиги
Колубаре изборила пласман у зонски ранг и остварила
највећи успех у историји клуба која траје већ 72 године.
Изузетно вредна управа на челу са младим
председником Иваном Стефановићем летос је преузела
бригу о клубу и није била лажно скромна- најавили су да је
време да се направи историјски корак на популарној
"Грбавици". После климавог почетка (4 бода у прва 3 кола),
уследио је фуриозни низ од 11 победа до зимске паузе, а
потом и победа у првом пролећном колу против Трлића
(4:2). Нема сумње да је кључна победа на шампионском
путу била против јединог правог ривала- Радника. Убљани
су на паузи водили у дербију јесени, али су Спалевић,
Адамовић и Нерић креирали преокрет у наставку и
отворили пут ка лидерској позицији. Екипа тренера Срећка
Стефановића, некада убојитог голгетера бројних лајковачких клубова, пленила је игром и ефикасношћу без
обзира да ли је гост или домаћин, па је 11 бодова више од
најближег ривала потврда апсолутне доминације "Брезе".

ФК Рубрибреза:
Шампион Окружне лиге Колубаре

Играчки кадар Рубрибрезе је већ годинама препознатљив, а посебно су поносни на своју "београдску колонију" која је после неколико заједничких година добила
статус домаћег производа. Бокић, Шепељ, Пецић, Хартман,
Јоковић и најбољи стрелац екипе Далибор Спалевић (10
голова) саживели су се са "локалцима" које предводи
капитен и незамењљиви чувар Александар Радованчевић.
Небојша Марковић и Влада Митровић су најзвучнија имена
која носе плави дрес, али права је истина да је то тим без
звезда са израженим тимским духом:
- Ка првом месту водили су нас, уз несумњив
квалитет, дружење и породична атмосфера. Зимус су
стигли убојити голгетер Влада Јеринић, Здравкић,
Костадиновић и млади Јанковић који ће своју вредност
показати у наредној сезони, а очекујем да се на лето врати
Нерић који је играо за нас јесенас. Сада је на потезу управа
клуба- чека нас проширење терена и изградња трибина где
ће нам велику подршку пружити општина и велики
спортски пријатељ Обрен Радовановић, а подвући ћу да
имамо сјајне односе са свим клубовима у околини.
Железничар ће нам притећи у помоћ када је реч о младим
играчима, а надам се да ћемо моћи да играче пошаљемо и
на десетодневне припреме. Имаћемо од јесени прави
зонски амбијент на нашем стадиону, а не сумњам да ће се
име Рубрибрезе наћи у горњој половини табеле- пун је
ентузијазма некадашњи дефанзивац "дизелке", а сада
први човек фудбалског клуба из Рубрибрезе Иван
Стефановић.
Б.Матић

ФУДБАЛ
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ФУДБАЛСКЕ АКТУЕЛНОСТИ НАКОН ПАНДЕМИЈЕ

ОКОНЧАНА СЕЗОНА У СРПСКОЈ ЛИГИ "ЗАПАД"

ОТВОРЕНА
ФУДБАЛСКА ПИЈАЦА

НЕМА НАСТАВКА,
ЈЕДИНСТВО ЧЕТВРТО

Одлуком ФСС сви баражи су укинути
и не постоји опција напредовања на тај начин

- Циљ нам је да најталентованији дечаци са
18 година имају већ пуно сениорског искуства,
а неколицина старијих играча биће ослонац
клинцима како резултати не би трпелинајављује стратегију за наредни период
председник ФК Јединство Дарко Матић.

Са великим нестрпљењем чекали су се први потези
надлежних органа који се брину о српском фудбалу, а према
очекивањима било је много компромиса и изнуђених
решења. Утисак је да су неки клубови награђени за не баш
сјајан учинак на терену, други су опет ускраћени за
могућност да се изборе за виши ранг, али, руку на срце,
иделаног решења није ни било у ситуацији која је подсетила
на прекид првенства због бомбардовања 1999.

Неизвесна судбина Брезовице и Трлића
Тема која је и те како занимала убске клубове била је
бараж за попуну лига, одлуком ФСС сви баражи су укинути
и не постоји опција напредовања на тај начин. Заболело је
то Радник, Памбуковицу и Стубленицу који су као
другопласирани требали у доигравање, али је одлука да се
лопта игра само на суперлигашким и прволигашким
теренима. То не значи да је укинута могућност пласмана у
виши ранг, али је она стављена у оквире трговине коју је
легализовао ФСС. Уколико се у неким лигама појаве места
за попуну, неће се гледати пласман на табели, него
организационе могућности клуба, односно новчане понуде
дате надлежном савезу за промоцију у виши ранг. Стога је
могуће да ће лиге попримити доста другачије изгледе и да
ће тек лето и ново "прегруписање снага" донети коначан
епилог када је реч о саставу и броју екипа у лигама испод
Прве лиге Србије.
Шушка се у кулоарима да се спрема терен за улазак
Трепче и Лознице у Прву лигу, да Поморавље (Влашки До)
не испуњава критеријуме за Српску лигу "Запад", а то
посредно утиче и на Брезовицу због статуса Мачве из
Богатића. Опет, да ли судбина Брезовице везује и опстанак
Трлића у Окружној лиги- јако је тешко проценити, тек
извесно је да се проширењем Суперлиге Србије отворио
простор за "вруће" фудбалско лето, а да ће на губитку
највероватније бити онај најбитнији фактор- квалитет
фудбала у Србији...
Б.Матић

Тачно 58 дана мировала је лопта на стадиону "Драган
Џајић", толико је прошло од последње првенствене
утакмице са Слогом (Краљево) до првог тренинга након
укидања ванредног стања. У међувремену, ФСР Западне
Србије применио је одлуку ФСС да нема наставка првенства
у аматерским ранговима, па је утакмица са Краљевчанима
била последња за сезону 2019/20.
Убљани су првенство
окончали на четвртој позицији, остаје жал што их је
"реми" са Слогом коштао
другог места, али много
већи губитак су утакмице и
искуство које би немерљиво значило Јолачићу,
Бошковићу, Ђурићу, Ранисављевићу и осталим убским клинцима. Постајала је
краткотрајна нада да би се
такмичење могло настаДарко Матић,
вити по систему плеј-офа и
председник
ФК
Јединство
плеј-аута, међутим већина
клубова је сматрала да би
то било превише рискантно у овом тренутку. Иако је
првенство званично завршено, епилог се још чека- јасно је да
је Борац нови прволигаш, али је много компликованија
ситуација у вези са опстанком. Уколико се буду примењивале пропозиције са почетка сезоне, српсколигашки "Запад"
би напустило чак пет клубова- Мокра Гора, Шумадија
(Аранђеловац), Млади радник, Мачва (Богатић) и РСК, а
готово сигурно испадање Смедерева из Прве лиге повукло
би наниже и шестог од позади- Михајловац. Међутим, у игри
су још две опције- да лига броји садашњих 18 клубова или
чак да се прошири на 20 клубова, тако да ће се састав Српске
лиге "Запад" поново кројити за "зеленим столом", а не на
терену како је требало...

Поново на терену:
Први тренинг након паузе

Рајка Михајловића 33

Уб

МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА

На првом тренингу Срђе Кнежевића након принудне
паузе било је 22 играча и 3 голмана, план је да се до почетка
припрема ради два пута недељно, а зависно од календара за
нову сезону, знаће се и када почињу припреме. Управа
Јединства одлучила је да се захвали Кристијану Ђурђевићу,
стрелцу јединог гола у пролећном делу сезоне, и Страхињи
Адамовићу, а речи председника Дарка Матића најављују да
ће бити додатно појачан акценат на младе играче:
- Претходне четири године показују да смо на правом
курсу, уз добре резултате правили смо и играче за
суперлигашку сцену, а сада се спремамо за још храбрији
приступ. Циљ је да најталентованији дечаци са 18 година
имају већ пуно сениорског искуства, а неколицина старијих
играча биће ослонац клинцима како резултати не би трпели.
Срђа Кнежевић наставља рад чије бисмо плодове сигурно
убрали да није било прекида, искористићемо период до
припрема да погледамо и неколико младих играча из
околине, али убски омладинци и кадети биће играчи на које
усмеравамо фокус у наредне четири године.
Б.Матић
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ПАНДЕМИЈА КОРОНАВИРУСА ЗАУСТАВИЛА
УБСКЕ РУКОМЕТАШЕ У СНАЖНОМ НАЛЕТУ

"МЛАДОСТАШИ" ПРВИ ПОЧЕЛИ ТРЕНИНГЕ
НАКОН УКИДАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

УБЉАНИ СЕ НАДАЈУ
СУПЕР-Б ЛИГИ

"ШКОЛАРАЦ"
ИДЕАЛАН ЗА РАД

Имају разлога пулени Ивана Милошевића да жале због
прекида рукометне сезоне, мада надлежни органи још нису
донели одлуку о судбини актуелног првенства. Минималне
су шансе да ће бити наставка, па је „позиција четири”
тренутна реалност убских рукометаша. Победе у Петровцу и
над Партизаном у убској хали, као и "реми" у гостима против
неприкосновеног лидера Рекреатива, најавиле су да би

„Селфи” из свлачионице
након победе над Ц.Звездом 2

Убљани могли да обележе наставак Прве лиге "Центар",
овако се чекају одлуке за "зеленим столом" које ће утицати
на изглед лига у сезони 2020/21.:
- Тешко је предвидети шта можемо да очекујемо, нама у
прилог ишао би предлог за проширење лига који би нас
сместио у Супер-Б лигу "Север" у друштво Црвенке, Врбаса,
Колубаре, Вождовца... По том предлогу, мушка Суперлига би
имала 18 клубова, две лиге испод ње по 16, а прва четири
клуба из наше лиге би стекла право да играју у вишем рангу.
У случају другачијег епилога, остаје последња нада да неко
од тимова испред нас не буде заинтересован за виши ранг.
Ако изборимо пласман у Суперлигу-Б, отварамо простор за
реализацију три-четири изузетно атрактивна трансфера, али
и у случају останка у прволигашком друштву с великим
задовољством могу да кажем да екипа из ове сезоне остаје
практично цела на окупу- рекао је председник и тренер
Убљана у насавку сезоне Иван Милошевић.
Б.М.

Кошаркаши Младости 014 на челу са тренером
Владимиром Урошевићем први су окончали принудну паузу,
већ 4. маја уз дозволу РКС Западне Србије почели су рад на
теренима СРЦ "Школарац", а Урошевић има разлога да жали
што је сезона окончана:
- Кадети и пионири су били на правом путу ка фајналфору у својим конкуренцијама, спремали смо се да се
пријавимо и као организатори, али виша сила је пресудила.
Прве недеље радиле су такмичарске групе, у другој недељи
смо укључили целу школу, а реновирани терени на Школарцу
су идеални за рад са младима. Најмлађи полазници раде два
пута недељно у хали, тако да се полако враћамо у нормалурекао је Урошевић.

Тренинг Младосташа на новим кошаркашким
теренима на СРЦ „Школарац”
План је да се до краја јуна тренира, нада се Урошевић да
ће почетком наредног месеца моћи да се организују
пријатељске утакмице са тимовима у околини, па можда и
једнодневни турнири. Још је неизвесно да ли ће кошаркашки
камп на Копаонику отворити своја врата где се за пут
спремало 20-ак Убљана, а има новина и када је реч о
сениорској селекцији:
- Упућен је предлог клубовима за формирање
Јединствене ДРМЛ "Запад" која би обухватила 14 или 16
клубова, ми смо се у начелу сложили, а ако предлог прођевероватно ћемо реаговати довођењем 2-3 искуснија играча.
Међутим, то не мења ништа битно у концепцији, наши клинци
Урош Васиљевић, Милошевић, Ашковић... су спремни да
буду носиоци игре и очекујем њихов велики напредак у
наредној сезони- закључио је тренер Младости Владимир
Урошевић.
Б.М.
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ИСПИСАНА НОВА ИСТОРИЈА
- ПЕХАР КУПА И ЕВРОПСКА ВИЗА!
Убске шампионке су се поново окупиле у хали 11. маја,
до средине јуна пробаће да ублаже ефекте непредвиђене паузе
Одбојкашка сезона најраније је добила епилог, било је
извесно да увођење ванредног стања значи и крај
пребацивања "Микасе" преко мреже, па су убске одбојкашице
завршиле сезону на сјајном трећем месту. Шампионски пехар
отишао је у Обреновац, "енергетичарке" су заслужено
награђене за све што су показале, а Убљанкама остаје за
понос да су чак 4 пута савладале нове прваке Србије. Иако
навијачи жале што тим Маријане Боричић није добио прилику
да се бори за "дуплу круну", тренер ЖОК Уба нема осећај да је
њена екипа ускраћена за нешто:
- Виша сила је у питању, табела реално показује колико
су тимови пружили у целој сезони, а не бих могла да кажем да
смо били фаворити за титулу. Имали смо феноменалну 2020.
годину са само два пораза, али смо због Купа другачије
темпирали форму и питање је како би се ствари одвијале у
доигравању. Пораз у последњем мечу против Визуре говори
да би плеј-оф био изузетно уједначен где би свих 6 клубова
имало разлог да се нада титули. На губитку је публика и
одбојкашка јавност која је ускраћена за права узбуђења, али и
без тога имамо много разлога за задовољство када се
окренемо на сезону која је донела пехар Купа и пласман у
европско такмичење.
Без еуфорије Маријана Боричић прича о постигнутом
успеху, а истина је да је тешко наћи праве епитете за све што
су убске одбојкашице урадиле у принудно окончаној сезони.
Одбојкашка бајка добила је свој украс незаборавном битком
за пехар против Пазовчанки, а импресивна слика из убске
хале данима је била централна одбојкашка тема.
Убске шампионке су се поново окупиле у хали 11. маја,
до средине јуна пробаће да ублаже ефекте непредвиђене
паузе:

Маријана Боричић, тренер ЖОК Уб:
Високе амбиције и у наредној сезони
- План је да припреме за нову сезону почну око 20. јула, с
обзиром на то да је почетак првенства заказан за трећу
недељу септембра. У овом периоду прикључили смо екипи
три девојчице средњошколског узраста- две из Лазаревца и
једну Убљанку, а нису са нама Зорица Живановић и Милица
Безаревић којима се захваљујем за све што су пружиле у
дресу Уба. Наравно да ћемо пробати да појачамо екипу,
акценат је на играчицама које могу максимално да тренирају, а
висок стандард који смо достигли у овој сезони даје нам
обавезу да и у наредној будемо барем на истом нивоу. Чека
нас и европски изазов у Челенџ-купу, неће нам тешко пасти
вишак обавеза, а верујем да ће и наша верна публика поново
имати пуно разлога за радовање.
Б.Матић

