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ТУРИЗАМ У УБСКОЈ ОПШТИНИ

УЗ ВЕЋИ ЕНТУЗИЈАЗАМ
Убска општина има све што је потребно
за бржи развој туризма, али...
Има ли туризма на Убу?
Неко би, можда, рекао да има. Последњих година ова,
некада мала варошица са неразвијеном привредом - иако је
смештена надомак Београда, почела је нагло да мења свој
изглед. На боље. Доживела је прави процват.
Старије генерације нису опростиле уништавање старог
парка у центру и подизање градског трга, али временом, са
околним кафићима, оригиналном фонтаном у којој вода пада
у раширеним уснама стилизоване шкољке (кад је све исправно), ово место, нарочито у поподневним и вечерњим сатима,
привлачи, нарочито, младе брачне парове са децом у
колицима, на тротинетима, ролшуама, бициклима...
Понекад, слика Градског трга подсети на туристичко
место. Али, само подсети.
Збиља, Уб има градске базене, велику Саборну цркву,
хотел са лепо уређеним парковима, мотел ‘’Окно’’ са
порибљеним језерцима и базеном за купање, места за ловни
туризам, Паљувско језеро, манастире у Докмиру и Памбуковици, спортске објекте, уређено мало излетиште на Општинском брду... Али, сеоски туризам - ни у зачетку, ако се не
рачунају усамљени покушаји.

Нови убски хотел и парк „Раће Петровића”
Има још доста тога што би могло да буде понуђено
потенцијалним туристима, док оно што је започето и што ће
ускоро бити завршено, представља солидну основу за
темеље озбиљније делатности у области туризма. Уб ће
добити аква парк, музеј спорта, реновирани Хотел ‘’Тамнава’’,
уређено језеро у Паљувима за риболовни туризам... А ту су и
порибљени базени старе циглане у Богдановици...
Нема Туристичке организације (као у неким околним
општинама), али има можда и боље потенцијале од неких код
којих већ годинама постоје службе које се баве искључиво
туристичком понудом. Заиста, туризам је постао још одавно
важна привредна грана. А Убу и Тамнави су отворене нове
перспективе пуштањем у саобраћај аутопута ‘’Милош
Велики’’.
Бољи познаваоци убских прилика кажу да, ипак, нешто
недостаје. Ентутијазам који су имали они који су оснивали
својевремено музичку школу, Установу за културу, електронске и такозване писане медије. Ентузијазам је све ређа појава
код људи... А кад се ствара нешто ново, поготову у таквој
средини какав је Уб, без оних који су, како се то каже, спремни
да потуре своја леђа не питајући колико ће зарадити (читај:
ваљати), не може да заживи ни обичан сеоски фудбалски клуб
(кажу да сваки има неког ко упорно вуче напред).
Уб има све што је потребно за бржи развој туризма.
Потребан је неко са довољно ентузијазма...
М.М.

ШТА ЋЕ БИТИ?

Т

о је питање које све чешће постављамо... Себи и другима... Можда неко
и зна одговор... У сваком случају, ако
неко има сазнања о томе шта ће се догодити
јесенас - лето ће, као и увек, брзо да пролети, као и они
који су упућени у велике светске политичке игре, неће
обелоданити оно што су планирали и докле су у томе
стигли. Теорије завере, које говоре о крупним,
планетарним, променама и радовима који, на том
плану, предстоје, нажалост, добијају све више
опипљивих доказа.
Е, сад! Шта нам то доноси септембар, октобар и...
даље... Избори у Америци... Трамп... Најављен је и
нови талас пандемије корона вируса.
Кажу да нема оболелих у оним државама које нису
тестирале своје становништво (наравно, то је недостатак података, а не фиктивно и реално стање). Али,
код нас, што је и логично, са повећањем броја
тестираних, повећава се и број позитивних. Значи ли
то да ће се вирус раширити широм наше земље,
континента и целе планете у догледном времену? Све
указује на то да ће, већ ускоро, бројке од више
милиона оболелих да се претвори у - више милијарди.
Вирус ће ‘’преплавити’’ планету што се и раније
догађало са мање или више опасним заразама. Почев
од грипа до, у историји забележених, пандемија
великих богиња, шпанске грознице, куге и ко зна чега
све још...
Али, струка каже... И - ту је велики знак питања - шта се
може сматрати поузданом струком? Да ли су то
сарадници Светске здравствене организације која је
одавно у рукама фармакомафије (не треба већи доказ
од Трампове одлуке да САД обустави финансирање
контраверзне кровне здравствене организације света
која послује у оквиру Уједињених нација). Ако је то она
струка која и даље инсистира на обавезном вакцинисању, а памтимо фијаско са вакцинама од пре
неколико година, онда се, што пре, треба захвалити
доктору Кону и његовим сарадницима...
А, ипак! Шта ако су он и његови сарадници у праву за
тај други талаз пандемије? Збиља, ако је тачно да су
повезани за фармакомафијом, а она држи конце у СЗО
(при Уједињеним нацијама) разумљиво је да су они
управо ти ‘’који знају шта ће бити’’. У том случају,
доктор Кон би требало да добије још једно унапређење и да, што пре, заузме место у влади Србије најмање. А можда и не. Ко би то знао?
Поглед доктора Кона, са изразом лица који, као да
загонетно поручује да он много више зна о свему, али
да није време да то јавно каже, или да то не може да
учини јер ‘’струка са врха’’ захтева слепу реализацију
плана (?). Ето, опет, још једне теорије завере! Али,
овде и јесте реч о разним заверама које се догађају (и
увек су се догађале) у свету.
На нашу несрећу о заверама ми сазнамо сувише
касно, или нам се представе у таквом светлу да све
брзо покрију ‘’снегови и шаш’’. Велика афера са
увезеним вакцинама, које су морале да буду уништене
о трошку државе, брзо је заташкана, а њени актери као
да су - добили нову шансу...
И, опет, оно: Шта ако предстоји нови, опаснији, талас?
Наравно, одговор на ово питање може да пружи само нова теорија, а шта нас чека ако западнемо у вртлог
теорија завере? Па, нешто као Дантеов Девети круг!

ПОЛИТИКА

18.јун 2020.г.

3

НИКАД МАЊЕ УЧЕСНИКА НА ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА

НА УБУ ТРИ, У ЛАЈКОВЦУ И ЉИГУ ПЕТ,
А У ВЛАДИМИРИЦИМА ЧЕТИРИ ЛИСТЕ
На локалним изборима у четири општине које покрива часопис „Глас Тамнаве” (у Мионици се одржавају само
републички избори) за што већи број одборничких места у локалним парламентима бориће се владајућа СНС,
њихов коалиционих партнер на републичком нивоу СПС, затим ПОКС (Уб и Владимирци) и неколико група
грађана. Са политичке мапе нестале су странке које су некада окупљане солидан број гласача, попут Демократске
странке, Демократске странке Србије, Српске радикалне странке, Српског покрета обнове, Нове Србије...

УБ
На предстојећим локалним изборима на Убу, пред грађанима ће се наћи
три листе кандидата за одборнике у
Скупштини општине Уб. Након СНС-а,
који је своју листу и прикупљених 1.537
потписа предао још пре пандемије
коронавируса, у последњој недељи пред
закључење рока за пријављивање
кандидата за локалне изборе, потврђена
су још два учесника, са скраћеним
листама од по десет кандидата.
Дакле, под бројем један на изборном листићу налазиће
се пуна листа од 30 кандидата владајуће коалиције
„Александар Вучић - За нашу децу”, коју предводи актуелни
председник општине Уб и председник Извршног одбора
СНС-а Дарко Глишић. На републичким изборима, ова листа
има и свог кандидата за народног посланика са Уба Ивану
Николић (мастер инжењер саобраћаја), која је високо
котирана и налази се на осмом месту од укупно 250
кандидата из целе Србије и готово сигурно може да рачуна на
још један мандат у Народној скупштини Србије.
Под редним бројем два је листа „Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије” на чијем је челу дипломирани инжењер саобраћаја Благоје Цонић, иначе председник ОО СПС-а Уб. Убски кандидат за народног поланика на
републичкој листи (197) је дугогодишњи истакнути члан СПСа Драган Леонтијевић, иначе власник грађевинске фирме
„Леон”.
Као трећа проглашена је листа „За Краљевину Србију За краљевски Уб”, коју је предложио ОО ПОКС Уб и предводе
је први на листи дипломирани правник Марко Миливојевић и
кандидат за народног посланика Светислав Матић из
Совљака (52. на републичкој листи кандидата).

ЛАЈКОВАЦ
На локалним изборима у Лајковцу, за 35 одборничких места у Скупштини општине, бориће се 127 кандидата распоређених на пет изборних
листа.
Владајућа Српска напредна
странка пред гласаче излази са пуном
листом под називом „Александар
Вучић - За нашу децу”, коју предводе
повереник општинског одбора и заменик председника
општине Лајковац Александар Џајевић (први на листи) и
председеник општине Андрија Живковић.
Редни број два заузела је коалиција „Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије - Јединствена Србије” са
Јагошем Лончаром, председником локалног ОО и некадашњим председником СО Лајковац, на челу. И ова листа
садржи максималних 35 кандидата, с тим да ће лајковачки
социјалисти имати и два кандидата за наредне посланике на
републичким изборима. У питању су Маријана Катић (1991),
дипломирани економиста (148. на листи) и Снежана Негић
(1962), грађевински техничар (158. на листи).
Трећа по реду је листа под називом „“ХРАБРО –
Милица Ђурђевић Стаменковски – Српска странка Заветници” са 24 одборничка кандидата, које предводи Ненад
Остојић (1977), електротехничар аутоматике, радник
Колубаре – Метал ВРЕОЦИ – ПЦ ЕЛМОНТ. И ова листа ће на
републичким изборима имати два кандидата за народне
посланике из Лајковца: Андријану Петровић (1998), студенткињу која се нашла на високом деветом месту на листи и
Милана Јевтића (1962), пензионера који је заузео 204. место.

Четврта на изборној листи биће Група грађана „Српска
десница за домаћински Лајковац - Дарко Милановић” са
својих 25 кандидата. Носилас листе је Дарко Милановић из
Лајковца, рођен 1972. године, саобраћајни техничар по
занимању, запослен у ЈП Железница Србије.
Пето, односно последње место на гласачком листићу на
локалним изборима у Лајковцу, заузеће изборна листа
“Иницијатива за Лајковац – Александар Шестовић”. Листа
окупља 18 младих кандидата за одборнике, а носилац је
Александар Шестовић из Лајковца, студент Саобраћајног
факултета, рођен 1996. године.

ЉИГ
За места у Скупштини општине
Љиг бориће се пет предложених листа
са 102 кандидата. То значи да ће на
једну столицу у локалном парламенту,
који има 23 места, јуришати четворо
људи. На гласачком листићу наћи ће се
изборне листе две странке и три групе
грађана. На месту број један биће листа
Српске Напредне Странке „Александар Вучић - За нашу децу“,
а први на листи је досадашњи председник општине Драган
Лазаревић. Друга на гласачком листићу биће изборна листа
„Ивица Дачић – Социјалистичка Партија Србије“, носилац
листе је предузетник Миломир Радојичић. Трећа је изборна
листа Групе грађана „Заједно и одлучно за општину Љиг – мр
Драган Стевановић – Персинац, дипл инж.“, коју предводи
Драган Стевановић, а на четвртом је листа Групе грађана „За
опстанак и будућност Љига и Качера – др Мирослав Максимовић Мики“, а први на листи је Мирослав Максимовић. Пето
место на гласачком листићу, и једина листа са само 10 кандидата за одборнике, јесте Група грађана „Време је за бољи Љиг
– Михаило Зечевић“, чији је носилац Михаило Зечевић.
Истога дана, Љижани ће бирити и 132 члана савета у 26
месних заједница. У ову изборну трку ушле су исте политичке
партије и групе грађана, као и за нови скупштински сазив.
Највише листа за Савете месних заједница имају Српска
Напредна Странка „Александар Вучић - за нашу децу“, и групе
грађана „Заједно и одлучно за општину Љиг мр Драган
Стевановић – Персинац, дипл. инж.“. Чланови Савета се
бирају на период од четири године. Савети 25 месних заједница имаће по пет чланова, а у Месној заједници Љиг седам.

ВЛАДИМИРЦИ
Изборна комисија у Владимирцима је примила и прихватила четири
листе кандидата за јунске локалне
изборе. Први су своју листу, са одговарајућим бројем оверених потписа
бирача, предали напредњаци. Листа
„Александар Вучић - За нашу децу”
узеће учешће на локалним изборима са
30 кандидата - колико је и одборничких
места у Скупштини општине Владимирци. Други су Социјалистичка партија Србије, трећи Група грађана „За
боље Владимирце”, а четврта је листа
ПОКС-а (За Краљевину Србију).
Партије које имају своје општинске одборе у Владимирцима нису предале листе јер, како незванично сазнајемо,
није сакупљен довољан број потписа, или сами одбори нису
имали интересовања за учешће на локалним изборима.
Милован Миловановић

www.glastamnave.com
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РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДОМ ЗДРАВЉА „УБ“ У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ

УСКОРО ОТВАРАЊЕ НОВОГ КРИЛА
- Почетком јула биће отворен нови, модеран и добро опремљен део Дечије службе и
специјалистичких служби убског Дома здравља. - Инвестиција финансирана средствима
Канцеларије за јавна улагања вредна је око 200 милиона динара, док је општина Уб уложила
додатна средства у опремање новог дела намештајем и набавку нове опреме за све службе.
Дом здравља „Уб“ ускоро ће бити једна од
најрепрезентативнијих здравствених установа примарне
заштите у региону, али и шире. На преко 4.160 квадратних
метара новог простора, почетком јула, биће омогућен рад
Дечије службе, лабораторије и специјалистичких служби као
што су физикална медицина, психијатрија, офталмологија,
ОРЛ и пулмологија, а у плану је и отварање Центра за
дијализу. Завршетак радова, обишао је председник општине
Уб Дарко Глишић са сарадницима.
- Могу званично да кажем да ћемо, од 1. јула, имати
један део отворен. Укупна новоизграђена површина, у овом
великом пројекту, којим радимо на побољшању услова
здравства на територији наше општине, је 4.161 квадратни
метар. Добили смо потпуно нов спрат, неколико дограђених
објеката и толико простора да можемо, уколико то
квалитетно опремимо, да задовољимо све здравствене

Дарко Глишић и др Биљана Николић
у обиласку новог крила убског Дома здравља

Нови надограђени део убског Дома здравља
потребе становништва, које буде овде долазило. Посебну
пажњу указали смо на уређење Дечијег одељења, за које
очекујемо да од првог дана јула буде у функцији – истакао је
Дарко Глишић.
За опремање новог дела уложено је, до сада, 7.696.000
динара, 4.500.000 динара уложено је у део опреме за
лабораторију и стерилизацију, а у току је набавка рачунарске
опреме и клима уређаја у вредности од 2.600.000 динара.
Набављен је нов намештај и опрема за све службе које ће
функционисати у новом делу Дома здравља „Уб“. Стари део
зграде, биће повезан ходником са Службом хитне медицинске помоћи, у чијем делу ће бити лифт, а урађени су и
прилази за лица са инвалидитетом.
Председник општине Уб Дарко Глишић истакао је да,
већ сада, може да каже да ће ово бити један од најмодернијих
и најфункционалнијих објеката у Србији, који изгледа
светски и у који је уложено укупно око двеста милиона

динара. Инвеститор је држава, односно Канцеларија за јавна
улагања, а извођач радова је ГПД „Кеј“ из Ваљева. Директорка
Дома здравља „Уб“, примаријус др Биљана Николић, исказала
је задовољство за досад урађено.
- Радови су при завршетку. Један део ћемо моћи већ
крајем месеца да иселимо из старог дела, да бисмо кренули
даље да радимо. Отвара се Дечија служба и физијатрија у
приземљу новог дела зграде, а горе на спрату ће бити
лабораторија и специјалистичке службе. У процедури смо
набавке најсавременијег апарата за мерење очног притиска,
којим ћемо моћи да дијагностикујемо туморе и глаукоме, а
имаћемо га у округу само ми – назначила је др Биљана
Николић.
Убски Дом здравља добиће још неколико офталмолошких апарата, као и апарата који ће помоћи у физикалним терапијама, дечијој и другим службама, као и набавку
аудиометра, који ће служити за испитивање слуха.
Д.К.

ОПШТИНА УБ
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ОД ЈЕСЕНИ, У ОШ „МИЛАН МУЊАС“

ЗАТВОРЕНИ БАЗЕН И НОВЕ УЧИОНИЦЕ
Радови се свакодневно изводе појачаном динамиком,
како би били завршени до почетка нове школске године
У склопу Основне школе „Милан Муњас“ ниче
затворени базен у коме ће ђаци моћи да пливају од
септембра, када ће за наставу бити спреман и надограђени
део школског објекта. Највећа просветна установа у
Тамнави проширењем добија око 800 квадрата више у
односу на стање пре реконструкције, односно шест нових
учионица и зборницу. Како би били завршени до почетка
нове школске године, радови се свакодневно изводе
појачаном динамиком, а коштају 346 милиона динара. Ово
је највреднији пројекат који се реализује на територији
општине, не само због обима новчаних средстава, него
због укупног садржаја који носи са собом и његовог
значаја, рекао је председник убске општине Дарко Глишић
приликом обиласка градилишта.
- Окончањем пројекта доградње школске зграде и
изградње затвореног базена, који финансира држава, ОШ
„Милан Муњас“ биће једна од најмодернијих образовних
установа у Србији. Нови, грандиозни објекат простираће
се на око 2.900 метара квадратних, са базеном димензија
25 са 12 метара и најсавременијом опремом за ученике,
који ће ту учити да пливају и имати школска такмичења из
водених спортова. Унапредиће спортску инфраструктуру
Уба и живот наше деце. Иако се затворени базен, са
свлачионицом, амбулантом, конференцијском салом и

Руководство општине Уб
у обиласку радова

Убрзана динамика радова
трибинама, превасходно гради за потребе основаца, за време
распуста и током викенда моћи ће да га користе и грађани. Са
великим нестрпљењем очекујем завршетак овог објекта, јер је
један од оних који остају за сва времена. Поред тога,
проширењем школске зграде решићемо проблем недостатка
простора у убској школи и на тај начин ђацима и наставницима
обезбедити боље услове за учење и рад“, изјавио је први човек
убске општине.
Од септембра, ученици ОШ „Милан Муњас“ похађаће
наставу у новом амбијенту, а захваљујући базену моћи ће боље и
квалитетније да се баве спортом, али и да чувају здравље,
истакла је директорка те школе Живана Баратовић.
- Нових шест учионица допринеће да се растерети
постојећи рад школе, као и да се прошири понуда ваннаставних
активности и садржаја, које ћемо моћи да понудимо ученицима,
што до сада због недостатка простора или нисмо могли или смо
веома тешко реализовали. Што се тиче затвореног базена, који
ће бити спојен топлом везом са школом, намера нам је да
обогатимо спортске активности на водене спортове и сматрам
да је важно што ће деца имати могућност да науче важну животну
вештину, какво је пливање- казала је Живана Баратовић.
Радове на реконструкцији школе и изградњи затвореног
базена изводи конзорцијум који предводи убско предузеће
„Грађевинар“.
Д.Н.

Поштовани суграђани,
у претходне четири године водили
смо рачуна да сваки дан искористимо на
најбољи могући начин .
Марљивим радом, уз вашу несебичну
подршку, постигли смо резултате који су
променили слику нашег Уба и учинили га
пријатнијим местом за живот.
Желим да знате да ћемо се и убудуће
борити свом снагом да наша општина
настави свој убрзани развој.
За нашу децу,
за Уб ,
Уб
за Србију
Дарко Глишић, с.р.

6

ОПШТИНА УБ

18.јун 2020.г.

ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ

НАПРЕДУЈУ РАДОВИ ДРУГЕ ФАЗЕ
Израдња атрактивног, вишенаменског кружног здања, са тржницом, локалима и отвореним
простором на врху, биће завршена до краја године
У току је реализација друге фазе пројекта реконструкције Зелене пијаце, за коју се очекује да буде завршена до
краја године. Обухвата градњу атрактивног, вишенаменског
кружног здања, површине 3.025 квадратних метара, који ће
својим необичним и модерним изгледом улепшати панораму
града, рекао је председник убске општине Дарко Глишић
поводом наставка радова.
- Прва етапа је окончана изградњом нове зелене пијаце,
која је предата на употребу грађанима. Сада се интензивирају радови на другој, захтевнијој фази, где су предвиђена
занимљива архитектонска решења. Визуелно, естетски и
функционално, биће то посебно, готово јединствено здање
на два нивоа, са тржницом, локалима и отвореним простором на врху, где ће моћи да се организују концерти, трибине,
књижевне вечери и слични догађаји, указао је Глишић.
Радове на реконструкцији Зелене пијаце изводи ГП
„Грађевинар“ и, како смо сазнали од власника овог грађевинског предузећа,, Звонка Ракића, у току је фаза израде
арматурне темељне плоче новог објекта, који је у овом делу
кружни.
„Главна конструкција је пречника 40 метара, висина
плоче приземног дела објекта је на висини 6,2 метра, док су,
изнад тога, два сегмента трибина, који ће горњем простору
дати мултифункционалност, пошто ће моћи да послужи и за
одржавање културних и забавних програма на отвореном.

Дарко Глишић и Звонко Ракић у обиласку радова
на другој фази изградње Зелене пијаце на Убу
Објекат је специфичан, јер је визуелни део ефектан, али је и
захтеван што се конструкције тиче. Ради се специјалним
оплатама, да бисмо добили одговарајућу геометрију и то
треба да завршимо до децембра, а како буде конструкција
напредовала, тако ће се и локали радити“, објаснио је Звонко
Ракић.

ГРАДСКИ БАЗЕНИ УБ

КРЕЋЕ
КУПАЛИШНА СЕЗОНА
КЈП „Ђунис” спроводи све неопходне радње како
би Градски базени Уб спремно дочекали нову купалишну
сезону. Након санације и фарбања корита, ове недеље
започето је и пуњење базена. Како сазнајемо, у плану је да
све буде спремно до 22.јуна, а у зависности од временских прилика капије базена биће отворене најкасније
до 1.јула.

Пројекат новог објекта у оквиру
друге фазе Зелене пијаце на Убу
По окончању радова, у нови објекат биће пресељени и
улични продавци, сазнајемо од председника убске општине
Дарка Глишића.
„Тиме бисмо завели комунални ред, побољшали
комуналну хигијену, али и олакшали куповину, јер ће сва роба
бити на једном месту. И бувљак, који имамо петком, биће
смештен у овај објекат“.
Укупна вреност инвестиције реконструкције Зелене
пијаце, укључујући прву и другу фазу, износи 230 милиона
динара.
Д.Недељковић

ПОЛИТИКА
ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

„БРОЈ ТРИ” НА УБСКИМ
ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА
„За Краљевину Србију - За краљевски Уб”,
назив је листе од десет кандидата, који траже
своје место у наредном сазиву СО Уб
На седници Општинске изборне комисије општине Уб,
која је одржана 3.јуна, донето је решење о проглашењу
изборне листе ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ-ЗА КРАЉЕВСКИ УБ
(Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички фронт),
коју је поднео ОО ПОКС Уб за изборе одборника Скупштине
општине Уб, који су расписани за 21.јун 2020.године.
Први на листи од десет кандидата овог покрета је
тридесетједногодишњи Марко Миливојевић, дипломирани
правник из Уба, док је кандидат за народног посланика један
од оснивача Покрета обнове Краљевине Србије и председник колубарског окружног одбора Светислав Матић.
- Данас смо испунили обећање дато пре три године,
када смо, приликом оснивања нашег покрета и општинског
одбора на Убу, обећали да ћемо самостално изаћи на изборе
на републичким и локалним изборима. Нашу листу представљају свежа неистрошена лица и од нас десет, на изборе
први пут излази седам кандидата. Ми се нећемо бавити
радом других странака, већ искључиво својим програмом и
идејама, а од других политичких чинилаца очекујем позитивну кампању- истакао је Светислав Матић, након предаје
листе ОИК на Убу.
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ПРЕДИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ СПС-а

ДЕСЕТ
ПОСТИЗБОРНИХ
ЗАПОВЕСТИ
„Никад чуднија кампања!“- тако у три речи председник
Општинског одбора Социјалистичке партије Србије у Убу
Благоје Цонић описује предизборне активности социјалиста.
- Обилазећи са сарадницима убска села и промовишући резултате партијског рада, стекао сам јасан утисак да
грађани у највећој мери подржавају активности актуелне
коалиције СНС и СПС. Уз истицање заслуга председника
општине Дарка Глишића за значајно унапређење услова
живота и привређивања у општини, грађани на страни социјалиста посебно истичу председника Скупштине Александра
Дамњановића Леке, који годинама сигурно руководи
седницама Скупштине општине Уб и Драгана Леонтијевића,
успешног предузетника који у јеку грађевинске сезоне налази време да помогне изборне активности- истиче Цонић и
додаје. - Расположење је различито. У одсуству правог
политичког противника сусрећемо се са проценама изборног
резултата од еуфоричних, к'о у „Повратку отписаних“, до
помало песимистичних из „Опроштајног концерта“.

Благоје Цонић на конвенцији
коалиције СПС-ЈС у Београду

Предаја листе
„За Краљевину Србију - За краљевски Уб”
Према његовим речима, овај покрет, који се залаже за
владавину краља, свакако би требао да добије своје место у
наредном сазиву СО Уб.
- Наше анализе говоре да се добро котирамо међу
гласачима у Тамнави и мислим да ћемо бити пријатно
изненађење на предстојећим изборима. Радимо кампању од
врата до врата, колико нам услови и финансије дозвољавају,
јер смо мала странка. Међутим, спремни смо да дамо срце на
терену и наравно да очекујемо добар резултат. Посебан
акценат ставили смо на контакте са грађанима у руралним
срединама, како би их упознали са нашим програмом и
идејама. Отворићемо нека питања која су годинама „табу
теме“, као што је екологија која је запостављена и на
маргинама. Такође, и пољопривреда у врху листе наших
интересовања, као и спорт и омладина али и изградња у
самом центру града. То је нешто по чему се наш програм
разликује од других у овом моменту- каже Матић и поручује
грађанима „да мисле својом главом, размотре све идеје и без
страха, срцем и здравим разумом гласају за најбољег”.
Марко Миливојевић, први на листи „За Краљевину
Србију - За краљевски Уб”, истиче да њихов циљ нису неке
политичке комбинације ради личне добити, већ као патриоте
желе да наш град изгледа много боље.
- Иза нас нема изборних резултата, јер смо нови и сваки
резултат, па чак и пролазак цензуса, за нас представља
успех. Борићемо се да својим идејама унапредимо много
тога на локалу, а усвојићемо сваки добар предлог без обзира
одакле долази, док ћемо за лоше гласно рећи да су лоши- поручује Миливојевић и позива грађане да на локалним изборима заокруже број „3”, а на републичким број „6”.

И поред свега, ОО СПС Уб, према његовим речима,
очекује добар изборни резултат и прилику да реализује
својих „10 постизборних заповести”:
1. Решавање водоснабдевања свих села у општини Уб
2. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода
3.Наставак реконструкције кишне канализације и унапређење објеката за одбрану од поплава
4.Формирање стручне службе за планирање и реализацију
инвестиција у инфраструктури
5. Замена азбестних цеви у убском водоводу
6.Изградња пешачких и бициклистичких стаза, посебно у
Тамнавској улици и улици Свете Поповића
7.Наставак проширења корита реке Уб
8.Прибављање земљишта за изградњу насељених улица у
Убу
9.Повећање буџетских средстава за субвенције у пољопривреди
10.Да се некој од најзначајних улица на Убу да назив у част
блаженопочившег Партијарха Павла“.

TMD Install
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НОВИ АСФАЛТНИ ПУТЕВИ У УБСКОЈ ОПШТИНИ

САН ПОСТАО ЈАВА ЗА СВЕ
МЕШТАНЕ БРЕЗОВИЦЕ И МУРГАША
- Брезовица добила потпуно нову асфалтну деоницу до центра села у дужини од 4,2 километра.
Вредност радова, који су подразумевали и проширење пута, 40 милиона динара
- У Мургашу асфалтиран кружни пут, који спаја горњи и доњи крај, у дужини од три километра
- Нови асфалт стигао у Рукладу и Врховине.
Прва половина јуна у убској општини протекла је у
знаку асфалтирања неколико значајних деоница, а само у
том периоду, у четири тамнавска села, урађено је преко
девет километара асфалта.

МУРГАШ
Општинско руководство на челу са председником
Дарком Глишићем испунило је обећање дато мештанима
Мургаша, тако да је ова месна заједница, током прошле
недеље, добила три километра новог асфалта. Овом
деоницом комплетиран је кружни пут кроз село, од правца
који од улице ЈНА (на Вучијаку) води до унутрашњости села
и даље до изласка на регионални пут Уб-Ваљево, код
„Ђидине кафане”.
- Деценијски сан мештана је испуњен, а по изразу
њихових лица може се закључити да су презадовољни овом
модерном саобраћајницом коју смо урадили. Спојили смо
овај део Мургаша са Вучијаком, па сада неко ко живи дубоко
у селу може нормално да се креће до самог центра Уба, али и
на другу страну ка Ваљеву. Захвалан сам им на стрпљењу и
поверењу које су имали. Овај пут смо хтели и раније да урадимо, али смо због разних послова који су рађени у Новом
насељу Мургаш морали да сачекамо. Ипак, гледајући данас
како овај пут изгледа, свакако је вредело чекати- истакао је
Глишић током обиласка завршних радова у овом селу.

Глишић у разговору
са мештанима Брезовице

БРЕЗОВИЦА
Пут од скретања у Совљаку, који води до центра Брезовице, реконструсан је у дужини од 4,2 километра. У питању је
један од најзахтевнијих пројеката асфалтирања путева у
убској општини последњих година, вредан 40 милиона динара.
Радови на уређењу овог пута, који је био у јако лошем стању,
трајали су више од 15 дана, јер је извођења темељна
реконструкција и проширење пута са четири на 4,5 метара.
- Деоница пута за Брезовицу је прилично дотрајала и
последњих година су се људи мучили да овуда прођу, а био је
доста узан па се јако тешко мимоилазило, што је био аларм да
се нешто уради по том питању. Успели смо да, уз помоћ
државе, обезбедимо значајна финансијска средства у износу
од 40 милиона динара и људима из Брезовице, као свима из
околних села који овај пут користе, омогућимо безбедан
саобраћај. Мислим да ће сви они, када комплетирамо радове,
бити поносни на пут који води до њиховог села- истакао је
Глишић, приликом обиласка радова у Брезовици.

Обилазак радова у Мургашу
Захвалност председнику упутила је и Бранка Милошевић, која је, заједно са мужем Слободаном, пут поред
своје куће чекала 36 година.
- Добијали смо обећања од свих претходних председника, али је Дарко једини који је та обећања и испунио.
Благо мајци која га је родила... Хвала му за све што је учинио
за наше, али и сва остала села. Више нећемо морати да се
крећемо кроз блато и мучимо као свих претходних година.
Добили смо саобраћајницу која је за понос нашег селанаглашава Бранка Милошевић.

Асфалтирање у Мургашу
Председник Савета МЗ Мургаш Владимир Јаковљевић
истиче да је укупна дужина ове деонице пет километара, али
да су у ранијем периоду већ урађена два километра асфалта
са једне и друге стране, у доњем и горњем крају, тако да је
село сада у потпуности повезано асфалтом.

Реконструкција и проширење
пута у Брезовици
Први човек убске општине је, на моблу мештана,
интервенисао да се у оквиру овог асфалтирања нађе и плато
испред сеоског дома, односно главне сеоске продавнице, на
раскршћу неколико путева у центру села.
- Реконструкција главног путног правца, који спаја
Брезовицу са Убом а везује и суседна села Калиновац, Бањане
и Новаке, много ће значити свима нама који гравитирамо ка
овом делу општине, а у значајној мери ће подићи и безбедност
саобраћаја- истиче Никола Срећковић, председник Савета МЗ
Брезовица. - Овај пут је био у изузетно лошем стању. Поред
многобројних рупа, проблеме нам је правило и мимоилажење,
посебно у ситуацијама када се испрад нас нађе трактор.
Додатним проширењем коначно решавамо овај проблем, а
руководству наше општине и Путевима Србије смо посебно
захвални због асфалтирања платоа испред сеоског дома, који
ће нам омогућити нормално паркирање и додатно улепшати
центар села.
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У АТАРИМА ГВОЗДЕНОВИЋА И ТРЛИЋА

Велики број мештана Врховина дочекао је председника општине Уб Дарка Глишића у намери да му се захвале,
због реконструкције пута кроз њихово село у дужини до 1.350
метара. Потпуно нова деоница, која је проширена на ширину
од пет метара, замениће већ дотајалу, која је у значајној мери
била оштећена под теретом тешких камиона који свакодневно пролазе до оближњег каменолома.
- Након прошлогодишње реконструкције прве деонице,
од скретања у Мургашу, данас смо мештанима овог краја
подарили нове метре асфалта, урађених по најсавременијим
стандардима, чиме смо стигли до школе у Врховинама, што
нам је био примарни циљ. Пут сада има довољну ширину за
мимоилажење, ојачан је због тешког саобраћаја који овуда
пролази, само се надам да неће бити претовара, како би га
даље сачували. Мештане молим да поштују прописе и да
смање брзину кретања на овој деоници због своје
безбедности, а посебно желим и да им се захвалим на
подршци коју су нам данас указали- поручио је први човек
општине Уб Дарко Глишић, током обиласка радова.

РЕШЕН ПРОБЛЕМ
НАПАЈАЊА СТРУЈОМ
Радови на реконструкцији нисконапонске мреже
обављени су на иницијативу месних заједница
Континуиране активности на обезбеђивању квалитетног напајања електричном енергијом тамнавских села и
даље се настављају. Од почетка године, реконструкција
мреже ниског напона извршена је у атарима Врховина,
Стубленице, Лончаника, Такова, Врела, Совљака, Гуњевца,
Памбуковице и Кршне Главе, а у протекле две недеље и у
Гвозденовићу и Трлићу. Као и претходни, и ови последњи
радови обављени су на иницијативу месних заједница и
подразумевали су замену дрвених бандера бетонским и
уградњу самоносивог кабловског снопа.

Врховине
Гојко Васиљевић, мештанин Врховина, имао је посебне
речи захвалности општинском руководству.
– Желим да ова омладина дочека само најбоље, јер ја
имам осморо унучади и четворо праунучади. Овај пут нам
значи живот и радујем се као онда када сам добио унуке и
праунуке. Мајдан нас је упропастио и раније овуда није било
могуће проћи ни шинским колима, нарочито када падне киша.
Пут је био узан, а сада је проширен, безбеднији је за кретање
и нашој деци ће донети само бољи живот. Зато хвала Дарку
до неба. Мештани Врховина му неће тај труд заборавити, а ни
ја који имам 80 година и срећан сам што сам доживео све овопоручио је Васиљевић.

РУКЛАДА

Гвозденовић
У Гвозденовићу је ремонтована мрежа трафоподручја
1, дужине 2.700 метара са 65 бетонских стубова, чиме је за
21 домаћинство осигурано поуздано снабдевање струјом.
„Започета је деоница до Јанковића кућа, што ћемо
ускоро завршити, јер су дотрајале дрвене бандере, којих
има још шездесетак. После тога би било добро да
поставимо уличну расвету, ако буде финансија и тек онда
можемо рећи да смо проблем снабдевања електричном
енергијом у селу решили“, каже Владан Савић, председник
Савета МЗ Гвозденовић.

У Руклади су, по жељи тамошње месне заједнице,
урађена два крака асфалтих путева, укупне дужине 500
метара.
- На овом путном правцу смо били и прошле године и,
као што видите, ушли смо у дубоко у село и готово га спојили
са Паљувима. У овом делу Рукладе живи велики број људи а
неки су од њих су дошли и да нас поздраве, иако се нисмо
најавили, јер су задовољни што држимо обећање и, без обзира на временски период и услове, трудимо се да им решимо
проблеме и испунимо захтеве које испред нас ставља месна
заједница.

Трлић

Руклада
О значају пута који Рукладу повезује са Паљувима
говорио је Милан Јевтић, члан Савета месне заједнице у
овом селу.
- Овај део припада Доњем крају Рукладе и дужина пута
је 260 метара, а урађен је и други крак дужине 240 метара. У
овом делу села се налази велики број домаћинства, а нарочито деце која иду у школу. Такође, пријем и транспорт млека,
који се свакодневно обавља, убудуће ће значајно бити
олакшан. У наредном периоду, приоритет нам је пут који води
од школе ка другом делу села- наглашава Јевтић.
М.М.М.

Послови на сређивању напона обављени су и на
п одру чју тра фос та н ице Трл ић 1 , која п окрива 2 2
домаћинства, где је санирано 1,5 километара мреже ниског
напона и подигнуто 36 нових бандера, а током лета планирана је изградња нове трафостанице и далековода. Како је
објаснио председник Савета МЗ Слободан Миливојевић,
застарела мрежа задавала је много проблема мештанима.
„Овај крај припада горњем делу Трлића и био је јако
угрожен када је напајање електричном енергијом у питању.
Свака промена времена доносила је невоље. Сада је направљен тзв. прстен, па ће снабдевање бити одлично. Проблематичан је био и део према Звиздару, где води један далековод, али ће и то овим захватом бити решено“.
Председник убске општине Дарко Глишић, који је
обишао радове у Гвозденовићу и Трлићу, најавио је даља
улагања у модернизацију нисконапонске мреже на сеоском
подручју. Овај програм се реализује већ неколико година, с
тим што је сада појачан темпо радова, како би се надокнадило изгубљено време због едидемије вируса корона. Д.Н.
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ОПШТИНА УБ

У ТОКУ РАДОВИ

ОБНОВА ДОМА
ПЕНЗИОНЕРА
Омиљено састајалиште најстаријих Убљана
овога лета биће потпуно реновирано
Започета почетком јуна, већ крајем наредног месеца
требало би да буде завршена обимна реконструкција зграде
Дома пензионера на Градском тргу. На задовољство чланова
Удружења пензионера убске општине, који овај простор
користе за рад и дружење, предвиђено је и спољашње и
унутрашње уређење објекта. Радови обухватају замену
кровне конструкције, подова, столарије и електроинсталација,
потом спуштање плафона, санацију зидова и мокрих чворова
и обнову фасаде. Средства за реновирање, у износу од 2,6
милина динара обезбеђена су из буџета локалне самоуправе.
Председник општинског Удружења пензионера, Драган
Јовановић изразио је задовољство што ће омиљено састајалиште најстаријих Убљана бити потпуно обновљено.
„Ми смо просторије Дома одржавали колико смо могли,
али нисмо имали пара да их комплетно средимо. Све је било
пропало- кров, плочице, подови, зидови. Струја је била лоша,
као и канализација. Удружење је место где пензионери могу да
реше неке свакодневне проблеме и потребе, али и да се забаве
уз разноврсне програме. Због тога се и радујемо што ћемо
коначно имати лепо уређене просторије за рад и дружење“,
рекао је Јовановић, уз велику захвалност општинском руководству на овој инвестицији.
Дом пензионера у центру града годинама је био занемарен. Сем ситнијих спољашњих козметичких промена, као
што је уређење фасаде, значајнија улагања су изостала, те је
објекат био у веома лошем стању. Дотрајала зграда и раније је
захтевала комплетну реконструкцију, али су сада у буџету
обезбеђена средства за те намене, рекао је председник

У току темељна реконструкција
општине Уб Дарко Глишић приликом обиласка радова на
Дому пензионера.
„Ово је један од начина да се одужимо пензионерима за
оно што су створили током свог радног века. Циљ нам је да
се наши најстарији суграђани не осећају запостављени, већ
да им покажемо да су поштовани и цењени чланови друштва.
Предвиђени радови, за које очекујемо да буду окончани
крајем јула, потпуно ће променити изглед и амбијент Дома
пензионера, тако да ће имати неупоредиво боље услове за
све своје активности. Помоћи ћемо и око самог опремања
простора, јер желимо да њихов кутак буде пуно конфорнији,
пријатнији и лепши, примерен годинама људи који овде
проводе време. Надам се да ће бити поносни на свој нови
Дом, да ће уживати и наставити да приређују највеселије
забаве у граду“, рекао је први човек убске општине Дарко
Глишић.
З б о г р а д о ва , Уд ру же њ е п е н з и о н е р а ћ е с во ј е
активности привремено обављати у приземљу зграде некадашњег Комитета, која се налази у Првомајској улици.
Д.Н.

У РУКЛАДИ

ИЗГРАЂЕН
СПОРТСКИ ТЕРЕН
Прво игралиште у селу има два
гола и један кош са рефлекторима
Деца и млади из Рукладе добили су адекватан простор
за бављење спортом и и рекреацијом, али и за игру и дружење, пошто је на њихову велику радост недавно отворено
прво игралиште у селу са бетонском подлогом. Изграђено у
непосредној близини школе, има два гола и један кош са
припадајућом опремом и осветљено је, тако да може да се
користи и у вечерњим сатима. За радове и опремање спортског терена из општинског буџета потрошено је милион
динара.
Према речима председника Савета Месне заједнице
Нови спортски терен у Руклади
Руклада Горана Ивановића, игралиште је од великог значаја за
село и урађено је по жељи мештана.
„Наш захтев општинском руководству био је оправдан, цима школе за часове физичког васпитања, али и за потребе
јер имамо доста деце и омладине. Они се свако вече окупљају житеља који воле рекреацију и спорт“.
овде, играју фудбал, кошарку и друже се. Служиће и учениНово игралиште у Руклади обишао је председник
општине Уб Дарко Глишић и нагласио да је оно изграђено у
оквиру настојања локалне управе да на сеоском подручју
омогући различите садржаје и тако побољша квалитет
живота становништва.
-Било је потребно мало пажње, добре воље и нешто
новца, па да најмлађи житељи Рукладе буду задовољни и
имају где да садржајно проводе време и здраво одрастају.
Планирамо да до краја године урадимо још два, три оваква
терена, јер инвестиција није скупа, а веома је значајна:
окупља најмлађе у највећем броју и даје им могућност да се у
свом месту играју, друже и баве спортом. Један од приоритета локалне власти је стварање бољих услова и проширење
садржаја на сеоском подручју, што ће допринети задржавању становништва, навео је Глишић.
Месна заједница Руклада планира да уз помоћ локалне
Стигле и нове лопте:
самоуправе игралиште обезбеди, постави још расвете и нове
клупе, али и да изгради дечје игрлиште и реши проблем ороДарко Глишић у разговору са мештанима Рукладе
нулог сеоског дома.
Д.Н.

ОБРАЗОВАЊЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ“
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ГИМНАЗИЈА „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“ УБ

ЗАНАТ И СТРУЧНОСТ
У РУКАМА

ПРОХОДНОСТ
НА СВЕ ФАКУЛТЕТЕ

Биће уписано 180 ученика, у оквиру шест одељења.
Конкуренција за поједине профиле све јача

Убска Гимназија уписаће два одељења општег
типа, по тридесет ученика у сваком одељењу

За наредну школску годину
Техничка школа “Уб“ планира да
упише 180 ученика, у оквиру шест
одељења трогодишњег и четворогодишњег образовног профила.
Последњих година, ТШ „Уб“ је већ
у првом уписном кругу имала попњена скоро сва места, јер су
смерови тражени и атрактивни.
Планирано је да буду уписана
четири одељења четвртог степена
и то: електротехничар информационих технологија (30 ученика),
техничар мехатронике (30), финансијски техничар (30) и трговински техничар (30). Понуђени
смерови не захтевају посебна предзнања из основне школе,
али да би се ученици уписали на ове смерове, потребно је да
имају минимум 50 бодова.
За одељења трећег степена, планиран је упис следећих образовних профила: кувар (15 ученика), конобар (15),
аутомеханичар (15), машинбравар (15). Приликом прошлогодишњег уписа, најмање бодова је имао ученик на смеру
конобар (36,14), док је минималан број бодова на смеру
аутомеханичар био чак 51,09, а у куварима 54,06 бодова, што
показује да се за ове смерове интресују све бољи ученици и
да је конкурација све јача. На четворогодишњим профилима
најмање бодова имао је ученик на смеру електротехничар
инфор.технологија (55,22), док је на смеру финансијски
техничар последњи ученик на списку имао 69,60 бодова.
Све информације у вези са смеровима заинтересовани
могу да добију директно у просторијама Техничке школе Уб,
Вука Караџића 15, путем телефона 014/411-149, мејлом
skolaub@mts.rs или на сајту www.srednjaub.rs.
Д.К.

Бити гимназијалац за многе
је привилегија и част јер знање,
које се стиче у гимназији, остаје за
цео живот. Гимназија “Бранислав
Петронијевић“ на Убу завршили
су бројни професори, лекареи,
стоматолози, инжењери, правници, економисти, архитекте, информатичари... За школску 2020/2021.
годину уписују два одељења
општег типа (укупно 60 ученика).
Поред знања из друштвених наука
ученицима се пружа и информатичка писменост, учење страних
језика, учешће у домаћим и међународним пројектима, рад у
новинарској, драмској и другим секцијама.
- Велика предност гимназије, огледа се у томе, што наши
ученици већ две године похађају и нове изборне програме који
доприносе припреми ученика за будућа занимања из области
медицине, савремених технологија, инжењерства, економије,
медија, политичких наука, дизајна и слично. Као гимназија
општег типа, она нуди најбољу припрему за државну матуру и
упис на све факултете. Такође, гимназија је школа у којој
ученици науче да буду одговорни, вредни и пожртвовани. Она
није важна само за стварање образовног профила, већ и стила
живота – објашњава Анђелка Симић, директорка убске
Гимназије.
О свим појединостима, будући средњошколци се могу
детаљније информисати на сајту Гимназије „Бранислав
Петронијевић“, а директорка каже да ће од следеће школске
године сајт уређивати Интернет тим, у чијем ће саставу бити
највише ученика који воле информатику и програмирање.
Д.Капларевић

ТЕРМОЕЛЕКТРАНА „КОЛУБАРА Б” У КАЛЕНИЋУ

ПРОСТОРНИ ПЛАН НА ЈАВНОМ УВИДУ
Нацрт просторног плана подручја посебне намене за
изградњу Tермоелектране „Колубара Б” и извештај о
стратешкој процени утицаја на животну средину, од 4.јуна,
налази се на јавном увиду. Идеја да се подигне ово
постројење у Каленићу, напуштена пре три деценије, оживела је и Влада Србије је ангажовала кинеску компанију PowerChina да, до краја 2024, инсталира погон од 350 мегавата.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објавило је да је јавни увид омогућен у просторијама скупштина општина Обреновац, Лазаревац, Уб и
Лајковац, односно преко интернет странице министарства,
до 3. јула. Примедбе на нацрт просторног плана достављају
се до тог рока општинским управама, а образлагање писаних
примедби,, поднетих до тада, заказано је за 15. јул у
Лазаревцу. Сврха плана је обезбеђивање основа за изградњу
комплекса термоелектране „Колубара” Б, разводних
постројење и далековода.,План укључује електрану на угаљ
јачине “до 400 мегавата”, далековод, трафостаницу у
Конатицама, приступне саобраћајнице, депонију за шљаку и
пепео и цевовод за техничку воду са црпном станицом. У
обухвату просторног плана су целе катастарске општине

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

Каленић, Пољане, Конатице, Мали Борак, Цветовац,
Степојевац, Велики Црљени и део КО Дражевац.
Аутори су навели да ће за термоелектрану Колубара Б на
угаљ, која је планирана за изградњу само 40 километара
југозападно од центра Београда, важити “веома ригорозне
мере заштите животне средине у складу са домаћим и међународним стандардима.” Према најавама почетак изградње ТЕ
Колубара Б се може очекивати следеће године.
М.М.М.

МАЛИ ОГЛАСИ

ПОТРЕБНА ДЕВОЈКА ЗА
ОПЕРАТИВНИ РАД НА КОМПЈУТЕРУ
Инфо тел. 063/8262-336

ОТКУП ХРАСТОВИХ И ЈАСЕНОВИХ
ТРУПАЦА И ШУМА
Тел. 066/956-70-44 и 065/230-66-33
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Пише: Радован Пулетић

ШЕФ И ПЛЕС
Најиталијанскији италијански
град, Напуљ, налази се у Кампанији,
сиромашној покрајини на југу Италије.
Наслоњен је на Тиренско море, део
Средоземног које као огроман водени
магнет привлачи обале Азије, Африке и
Европе. Тамо су лета дуга, сува и топла
а зиме кратке и благе. Напуљ је домовина pizza, од којих је неприкосновени
шампион укуса чувена Margarita, направљена само од сира и парадајза, чиме
су и италијански мајстори теста показали да је савршенство у једноставности. Али, овај град је и постојбина једне
од четири највеће италијанске
криминалне организације, Camorra.
Процењује се да преко 90% становника
Напуља има везе са мафијом, као
жртве, као „предатори“ или као и једно
и друго. Иначе, име Напуљ направљено
је од две старограчке речи - nea и polis,
што значи – Новиград.
Било је то дуго, суво и топло лето
када је Франческа постала баба. После
телефонске вести о томе, слушалица је
остала да виси на гајтану а она боса
истрчала из своје уџерице на равну
линију улице Spaccanapoli и заплесала
уз случајну музику из суседног сутерена. Кораци те древне напуљске игре
спајале су у срећну тачку све развалине
њене судбине, поручујући унаоколо да
се у животу, ма какав да је, увек треба
сачувати за свечане прилике. Тада су,
театрално да театралније не може бити,
устали да јој честитају сви играчи и
кибицери вечне партије домина указујући јој поштовање јер је њен унук трећи
разлог због ког би устали од стола,
поред ерупције Везува и утакмице
Наполија. Карабињери из реона чекали
су на ред док новорођену баку нису
изљубиле све жене са мирисом
запршке и белог лука. Нису честитале
само две црне кациге из кафеа преко
пута, селе су на велики мотор и одјуриле у непознатом правцу. Франческа је
наставила да плеше чак и када је
престала музика из суседног сутерена.
За такав плес музика понекад и није
потребна.
Њен син, Габриел, који је постао
отац, годинама пре тога био је наркоман.
Није успела да га сачува после изненадне смрти мужа. Јер, врло брзо,
неквалитетно друштво у квалитетној
гардероби постало је Габриелу интересантније од мајке која крије да плаче
када се врати из треће смене. Почело је
закључавањем у купатило, слабим
оценама и неоправданим изостанцима
са наставе. А, када је иза ормара у зиду
његове собе пронашла шприц, упаљач,
кашичицу и гумену траку умотане у
прљав завој, момак више није био у
стању да сам зарађује за хероин. Онда
је било све што је морало бити: једна
иста мајица, једне исте фармерке, једне
исте патике и у њима дезоријентисани
мршавко који телефонира шапатом;
многе посете клиникама и питање
уместо одговора - госпођо, шта сте до
сад чекали?; онда свађе, свађе, свађе...;
новац му је прво „позајмљивала“, затим

јој га је отимао, па са њим одлазио
трком да се пузећи врати у мемљиву
собу; мајку је први пут ошамарио када
је рекла да новца нема а он га нашао у
празној флаши соне киселине, у замотуљку са адресом некаквог центра за
лечење болести зависности; кад новца
стварно није било – продавао је
покућство; није се купао; повраћао је по
себи; налазила га је у упишаној постељи; имао је чиреве и дијареју... Смрт је
била боља.
Кад станујеш у подруму улице
Spaccanapoli, у убогом стану без ТВ-а и
веш машине, и гледаш леш живог сина,
онда више немаш пријатеље. Ни
родбину. Ни поликлинике. Ни државу. И
падне ти на памет како је твој приватни
ужас, заправо, једино на шта можеш да
рачунаш. Зато је Франческа отишла на
локални радио и испричала своју причу.
Све! Поименце! Адресовано! О повраћању, о мокраћи, о чиревима, о батинама, о проливима, о беди, о страху...а
са надом да ће је чути неки непознати,
добри људи... Испалила је то као
последњу светлећу ракету у небо, пре
него се склупчала на свом пустом
острву. Заспала је сећајући се како је
име Габриел био заједнички избор, јер
значи „Бог је моја снага“. Где је бог?
Следеће недеље свратила је по
кромпир у пиљарницу када су је на
излазу сачекала два пристојна младића
који би могли бити спортисти. Један је
говорио.
- Добар дан. Имамо решење за ваш
проблем.
- Откуд знате да имам проблем?
- Слушамо радио.
- Како ћете ми помоћи?
- Ту је аутомобил, пођите с нама.
- Ко сте ви?
Када су јој скинули повез видела
је огромну собу са гломазним намештајем, без дневног светла. Уместо двојице
из пиљарнице, друга двојица – један је
седео за столом чија лампа није
осветљавала лица, други стајао поред у
елегантном оделу са рукама на леђима.
Тај други је ћутао.
Г-ђо Франческа, жао ми је због
вашег сина. Али, мислим да могу да
помогнем. Без увреде, узмите овај
коверат и немојте више одлазити на
посао. Наредних месеци будите са
Габриелом колико год је могуће.
- Али, од чега ћемо живети?
- Не брините.
Истог дана напуљска Camorra
свим “војницима“ задуженим за
диловање наркотика поделила је исту,
умножену Габријелову фотографију са
истим написом на полеђини –
„calcestruzzo scarpa“ (бетонска ципела). Момци су знали шта то значи: ко
дечку прода, поклони, утрапи, позајми,
да само да помирише мрву нечега,
држаће ноге у кантама бетона док се
бетон не стврдне и биће бачен у
Тиренско море. До сад није познат
случај да је власник надживео обућу. Уз
то, Габријелу је било незванично

онемогућено да напусти Напуљ о чему су
бринуле патроле „пријатељских“ карабињера а сваког првог, у оној пиљарници,
Франческу је чекао коверат са, рецимо,
довољно новца. И отворен рачун,
наравно.
Скидање на суво је девети круг
пакла, кажу лечени наркомани. Ефикасност потврђују само излечени. Јер, због
страшног суочавања са собом као
најтежим од свих противника, већина се
препусти последњој дози. Габријел је
ембарго ком је био подвргнут покушавао
да заобиђе чак и понудом да убије ког му
покажу прстом, за ¼ грама. Међутим,
радна места убица Camorra не држи
упражњена, а уз то Габриел није испуњавао услове. Тих недеља било је свега у
Франческином сутерену када се њен син
преобраћао из вукодлака у човека:
урликања, ходања у круг, самртничких
стомачних грчева, неописивих болова у
мишићима, несанице на несаницу, крвавог зноја, било је грозничавих уста, дрхтавих руку, превртања по патосу, псовки и
клетви на неким умрлим језицима, и
повраћања, повраћања... Седела је без
суза. Ништа страшније од немоћи мајке
када јој дете умире пред очима.
Тачно годину дана пошто је
истерао ђавола из себе, Gabriel Gallo,
Spaccanapoli 245/7A, 80100 Napoli,
Campania, Italy, изненађен је позивом на
разговор о запослењу у фабрици у којој је
Франческа дала отказ. Добро се снашао.
Онда и напредовао. Његова тадашњост
заувек је покрила прошлост, па се убрзо и
оженио колегиницом из „сектора за
пласман“. Узели су стан на кредит а
ствари, тек пошто је понудио да надокнади оно што је продао. Није требало. У
јулу 1983., постао је отац а радосну вест
јавио је Франчески са болничког телефона у који је, пресрећан, једва убацио
жетон. Успут буди речено, наредба шефа
Camorra-е о забрани продаје „робе“
Габриелу није повучена ни када је
изгубила сваки смисао. Читава напуљска
мрежа и даље је у личним документима
носила насмејану фотографију са опоменом „calcestruzzo scarpa“.
То је та прича. Иначе, по легенди,
Camorra је настала из Garduna-е, митске
тајне организације створене у Шпанији
током средњег века, организације која је
обављала прљаве послове за инквизицију. Када су Шпанци хиљаду осамсто
тридесет и неке освојили Напуљско
краљевство, са њима је дошла и Garduna,
као претеча Camorra-е. Camorra у почетку
бива оруђе за борбу против страних
о с в а ј ач а с а с т а в љ е н а о д в о ј н и х ,
полицијских и одговарајућих цивилних
служби, све док њени ратници нису
схватили да је огромна снага којом
располажу пре свега њихова.
Сама реч, Camorra, настала је као
кованица од друге две: capo – што значи
шеф, и morra – по имену древног
наполитанског уличног плеса за ког
музика понекад није потребна.

УСТАНОВА КУЛТУРЕ УБ

18.јун 2020.г.
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ЛЕТЊИ ФЕСТИВАЛ „УБСКЕ ВЕЧЕРИ”
Петак, 24. јул у 19 h,
Градски трг и Главна улица

ЗЛАТНИ ДАН
У оквиру овогодишњих
„Убских вечери“, 24. јула биће
одржана традиционална шарена
манифестација „Златни дан“.
Програм осме по реду убске феште
нуди велики број
забавних
д е ш а ва њ а , п е р фо рма н с а и
културно-уметничких програма,
који почињу у 19 часова и првенствено су намењени најмлађима.
Биће ту костимираних цртаних и
филмских јунака, штулаша, мађионичара, дечјих представа, долази и
Пеђолино, а наступиће и УВ денсери, убски фолклораши, балерине,
музичари,...

Етно група „Траг”

Ивана Петерс

Зијах Соколовић

Понедељак и уторак, 3-4. август,
Црквена порта Бањани

МОНОДРАМА
И КОНЦЕРТ
У оквиру „Убских вечери“, и
ове године ће у бањанској црквеној
порти бити приређена два програма. Најпре, у понедељак 3.
aвгуста, глумица Катарина Вићентијевић извешће монодраму „Казивање кнегиње српске Љубице“,
док ће сутрадан концерт одржати
убски ансамбл „Liberta“, фолклораши, балерине, музичари,...

14

КУЛТУРА

18.јун 2020.г.

ПРОЈЕКАТ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

ПЛАКАТИ „ПРИЧАЈУ“ О ДУШКУ РАДОВИЋУ

ПРОШИРЕЊЕ
СПЕКТРА УСЛУГА

БИО ЈЕДНОМ
ЈЕДАН ЛАФ

Средствима у износу од 710.000 динара,
Министарство културе подржало унапређења
информационо-техничких капацитета библиотеке

Изложба осветљава обиман, разноврстан
и слојевит опус великог ствараоца
У четвртак, 18. јуна, са почетком у 19 часова, на Малој
сцени Дома културе биће отворена документарна изложба
Библиотеке града Београда „Био једном један лаф“, посвећена Душану Радовићу, песнику, писцу, новинару, афористичару, уреднику дечјих емисија на радију и телевизији,
дечјих часописа и ТВ серија. Широким народним масама
познат је по култној радио емисији „Београде, добро јутро“
којом је са врха „Београђанке“ седамдесетих и почетком
осамдесети година, из јутра у јутро, будио успаване савести,
замрле наде и човека у људима. Ауторке изложбе су Олга
Красић Марјановић, Владислава Ивковић Марковић и Виолета Ђорђевић, док је за дизајн заслужна Снежана Рајковић.

Градска библиотека „Божидар Кнежевић” Уб
На конкурсу Министарства културе и информисања за
финансирање или суфинансирање пројеката у области
културног наслеђа, подржана је и Градска библиотека
„Божидар Кнежевић“ Уб. За пројекат „Унапређење информационо-техничких капацитета библиотеке ради побољшања
и проширења спектра услуга“, одобрена су јој средства у
износу од 710.000 динара, којим је аплицирала у области
библиотечко-информационе делатности. Директорка убске
библиотеке, Јелка Панић открива да се пројекат, пре свега,
односи на завичајни фонд.
„Као тим, припремили смо добар пројекат, где смо
изнели шта би нам помогло у раду, а то су нова техничка
средства, којим ћемо дигитализовати културно наслеђе
завичајног фонда, првенствено књиге наших великана
Божидара Кнежевића и Бранислава Петронијевића. Њихова
дигитализована дела не само да ће остати у завичајном
фонду, већ ће бити доступна и културној јавности у целом
свету за коришћење, изучавање, истраживање и све друге
потребе. Министарство је препознало вредност нашег
пројекта и подржало нас са значајним износом за његову
реализацију“, каже ЈелкаПанић, додајући да су одобрена
сред-ства намењена за набавку осам рачунара, скенер и
другу опрему неопходну за савремено пословање, као што
је прелазак у систем Кобис.
„Кобис програм се користи у свим савременим
библиотекама у Србији и он пружа читаоцома могућност да
од куће резервишу грађу, продуже задуженост или раздуже
књиге. Осим тога, могу да резервишу грађу коју ми немамо у
свом фонду, али је поседује нека друга библиотека, тако да
проширујемо спектар наших услуга и нудимо много нових
програма за кориснике“, истакла је пројекту Јелка Панић.
Захваљујући новој опреми, градска библиотека имаће
и могућност да организује семинаре и предавања, као и да
осавремени рад креативних радионица, по којима је ова
установа постала препознатљива.
Д.Н.

Изложба „Био једном један лаф”
Поставку чини 26 плаката на којима су забележени
најважнији моменти у животу и стваралаштву Душка Радовића (1922-1984), од детињства у Нишу, преко одрастања у
Суботици, до доласка у Београд. Изложбом се осветљава
његов богат, разноврстан и слојевит књижевни опус за децу и
одрасле, апострофирају се најзначајније песме и збирке, као и
аутопоетички изводи из Радовићевих интервјуа и чувени
афоризми. Захваљујући Градској библиотеци „Божидар Кнежевић“ и Установи културе, и Убљани ће имати прилику да
погледају плакате које „причају“ о легендарном лафу.
Д.Н.

У ЧУЧУГАМА, 19. ЈУНА

„ОСВАЈАЊЕ ТИШИНЕ”
Под ведрим небом биће изведен
музичко-сценски спектакл „Циганска
бајка“ аутора Владимира Ђенадера
Музичко-поетски програм „Освајање тишине“ по
четврти пут ће се одржати у Чучугама, у петак, 19. јуна, са
почетком у 20,30 сати. Под ведрим небом, посетиоци ће
имати прилику да погледају музичко-сценски спектакл
композитора и пијанисте Владимира Ђенадера „Циганска
бајка“, у извођењу професионалних музичара и ансамбла
позоришта „Раша Плаовић“. Ово мултимедијално дело
засновано је на поезији Србољуба Митића (1932-1993) из
његове збирке „Черга на утрини”, где је кроз живот и
доживљаје ромског народа обрадио универзалне теме:
љубав, смрт, лепоту, тугу и јад, користећи архајски говор и
тешку, тврду реч. Изговорени и отпевани на ромском и
српском језику, у „Циганској бајци“ су Митићеви стихови, уз
Ђенадерову сасвим тоналну и визуелизовану музику,
претворени у занимљиво дело надахнуте игре, по форми и
садржају блиско мјузиклу и музичкој драми. „Циганска
бајка“ урађена је у продукцији Школе за основно музичко
образовање „Петар Стојановић“, Позоришта „Раша
Плаовић“ и Установе културе „Уб“, а први пут на сцену је
постављена 2015. године у режији Убљанина Милана
Д.Н.
Босиљчића, професора српског језика и песника.

ОКО НАС
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ГОСТОВАЊЕ ВОДИТЕЉКЕ САЊЕ МАРИНКОВИЋ

„ЗДРАВИЈА СРБИЈА“ НА УБУ
Гости радионице Сузана Манчић, Драгана Џајић, Марија Ђуровски и др Дејан Антонић
говорили о здравијим животним навикама. У посети био и министар Вања Удовичић.
Пројектом „Здравија Србија“, водитељке ТВ „Пинк“
Сање Маринковић, презентована је идеја о здравијем начину
живота, кроз искуства познатих личности спортског,
медијског и политичког миљеа. Гостујући на Убу 11. јуна, у
препуној сали општинске зграде, под слоганом „Време је да
се покренемо“, Сања је као медијатор пројекта, мотивационим порукама указала на значај правилне исхране,
физичке активности и живота са што мање стреса.
Званичној презентацији двочасовне радионице,
претходило је дружење министра спорта Вање Удовичића,
са младим убским спортистима – одбојкашицама, фудбалерима и кошаркашима, који су на поклон добили лопте. Уз
добродошлицу гостима, председник општине Уб Дарко
Глишић пожелео је да се убска општина, осим спортским
успесима, истакне и здравијим животним стиловима, док је
Удовичић напоменуо да Уб има одличне услове за развој
свих спортова, захваљујући изградњи спортских објеката.

Дарко Глишић и Сања Маринковић са гостима

Обраћање министра Вање Удовичића

Млади чланови убских спортских колектива са минитром Удовичићем
и председником убске општине Дарком Глишићем
Гости Сање Маринковић и панелисти пројекта били су
водитељка и ТВ лице Сузана Манчић, која је говорила о
сопственим животним навикама, манекенка и модна
дизајнерка Драгана Џајић, која је спремала здраве посне
куглице од бадема, Марија Ђуровски, представница
холистичког начина живота (holistic health coach) и др Дејан
Антонић, специјалиста естетске медицине. У току
радионице, кроз непосредан контакт са публиком,
представљене су и „Тесла вода“, протеински шејкови,
послужене посне куглице, а након дружења присутни су
могли да измере крвни притисак, телесну тежину, ниво
масти, воде и мишићне масе, након чега су добили савете
стручњака. Своје животно и пословно искуство, са
присутима су поделили и Убљани Роса Ракић, Дејан
Младеновић и Ивана Станојловић.

Сањина идеја била је да женама и мушкарцима широм
Србије омогући да чују важне информације о здравом начину
живота, сазнају туђа искуства и добију мотивацију путем
контакта са познатим личностима и стручњацима.
– Ово је пројекат који сам направила са директорком
портала „Србија данас“ Александром Мартиновић, која у
својим рубрикама промовише физичку активност са заједничким партнером Милошем Јовановићем. Одлучили смо да
покренемо Србију. Сматрам да као јавна личност имам извесну
друштвену одговорност, не само оним што говорим и што
радим на телевизији, већ и начином свог живота, што највише
волим да промовишем. Драго ми је, да једна жена у зрелим
годинама као што сам ја, утиче да Србија буде здравија, да се
сви некако покренемо, јер здравље нема алтернативу –
изјавила је Сања Маринковић након радионице.
Д.К.

MOTORNE I ELEKTRIČNE KOSAČICE I TRIMERI
Pouzdan kvalitet po povoljnoj ceni

AKCIJA !!!
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КАНДИДАТИ ЗА ОДБОРНИКЕ
СО УБ

Дарко
Глишић

инж.геодезије
Стубленица (1973)

Слободан
Тадић - Бобан

Александар
Др Аница
Јовановић-Џајић Милошевић Поповић
дипл.менаџер
Уб (1963)

доктор спец.педијатрије
Уб (1957)

Др Милица
Димитријевић

Аца
Марић

аутомеханичар
Бањани (1958)

Ивана
Николић

мастер инж.саобраћаја
Совљак (1989)

Борисав
Максимовић-Бора

Нада
Ђокић

Бранимир
Живковић

Слободан
Тешић

Александра
Ранковић

Александар
Лазић

монтер
Милорци (1962)

доктор стоматологије
Уб (1989)

електроинсталатер
Радљево (1965)

машински техничар
Совљак (1994)

пољопривредник
Звиздар (1965)

Марија
Милутиновић Кандић

Владимир
Петковић

Даница
Павловић

Слободан
Миливојевић

Драган
Миросављевић
бравар
Тулари (1965)

трговац
Шарбане (1980)

Александар
Радовановић- Беча

Ивана
Гачић

Владимир
Благојевић

Жељко
Вукосављевић

Зорица
Радић

Милан
Јовановић- Шућа

Иван
Драгићевић

машинбравар
Паљуви (1974)

спец.струк.инж.геодезије дипл.инж.рударства
Уб (1985)
Уб (1978)

економски техничар
Чучуге (1982)

пољопривредник
Трлић (1981)

бравар
Таково (1961)

дипл.економиста
Уб (1987)

електромонтер
Врело (1987)

пољопривредник
Памбуковица (1969)

трговац
Каленић (1964)

Верка
Лукић

Горан
Јовановић

Анка
Радојичић

Милош
Тешић

Александра
Гавриловић

дипл.инж.менаџмента
Уб (1974)

пензионер
машинбравар дипл.менаџер безбедности
Новаци (1949)
Шарбане (1969)
Лончаник (1989)

пензионер
Уб (1944)

бравар
Бргуле (1969)

апсолвент српског језика дипл.инж.електротехнике
Мургаш (1987)
Уб (1987)

ZAVR[ENI
I ZAPO^ETI PROJEKTI
U UBSKOJ OP[TINI
OD 2016. DO 2020.GODINE

АУТО-ПУТ „МИЛОШ ВЕЛИКИ”
Од прошле године Уб има излазак на ауто-пут,
који се кроз територију наше општине
простире у дужини од 17 километара.
Данас се до Београда стиже за тридесет, а до
Чачка за четрдесет минута. Изградња ауто-пута
„Милош Велики” је велика развојна шанса за
нашу општину. Уб је потпуно променио слику
као сфера интересовања за инвеститоре, након
отварања ауто-пута. Уверени смо да ће
у годинама испред нас бити нових фабрика
у нашој индустријској зони.

ОБИЛАЗНИЦА
„МИЛОША ВЕЛИКОГ”
Новом обилазницом која повезује саобраћајницу
на Вучијаку и Липњак, односно ваљевски пут и
петљу ауто-пута „Милош Велики” у Стубленици,
из центра Уба биће измештен тешки саобраћај.
Половина обилазнице и прикључење на ваљевски
пут су већ урађени, а до краја године очекује се
и завршетак друге фазе и прикључење
на саобраћајницу код Липњака.

КОП „РАДЉЕВО” И ТЕ „КОЛУБАРА Б”
Отворили смо коп „Радљево“. То смо обећали
нашим грађанима, обећање смо и испунили.
Нови откоп у „Колубари“ гарантује
одрживост наредних 60 година, а тиме и
сигурнију будућност наше општине. Сада,
излазимо пред грађане са чврстим обећањем
да ћемо до краја 2025. године имати
изграђену Термоелктрану„Колубара Б“
у Каленићу. Пројекат изградње
термоелктране је део плана „Србија 2025“.

СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Пуштена је у рад нова трафостаница 35/10 kV „Чучуге“,
која додатно побољшава сигурност напајања електричном
енергијом грађана и привреде овог дела Тамнаве.
У току су завршни радови на новој високонапонској
трафостаници 110/35 kV „Уб“ у индустријској зони.
Само у овој години Уб добија две најмодерније
трафостанице, које су потпуно аутоматизоване.
Убско подручје се економски развија, а са становишта
снабдевања електричном енергијом то је прилично тежак
терен у који се, нажалост, деценијама није улагало.
Сваке године у сваком селу изводе се радови на ширењу
и обнови нисконапонске мреже, те смо све ближи
коначном циљу - да општина Уб нема дрвених бандера.

ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Од 2016. године до данас изградили смо и отворили 141 км
општинских путева и улица на територији општине Уб.
До сада смо у путну инфраструктуру уложили преко
милијарду динара. Наши грађани су сведоци да сваке
године у Убу асфалтирамо улице на које се чека деценијама
и у сваком селу радимо нове километре асфалта. И убудуће
ћемо наставити са том праксом. Некада се пред изборе
извозио камен и насипао по сеоским путевима, а када падну
кише све однесу и људи су поново били у проблему. Наш
програм је да радимо асфалтне путеве и то не само пред
изборе, већ током целог мандата, а да је тако имали сте
прилику да се уверите у годинама иза нас.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
У току је потпуна реконструкција објекта Дома
здравља на Убу. Укупна вредност доградње и
опремања овог објекта износи 222,2 милиона
динара, док је у изградњу помоћних објеката,
набавку нових возила и најмодерније опреме
уложено 28 милиона динара. Нови Дом здравља
биће на понос свих грађана Уба.
Поред добре здравствене услуге, важно нам је да
нашим најстаријим суграђанима она буде и лакше
доступна. Због тога смо потпуно реконстрисали
амбуланте у Бањанима (вредност радова 16 милиона
динара) и Памбуковици (700 хиљада динара).

НОВИ ОБЈЕКАТ ВРТИЋА
Брига о најмлађим суграђанима наш је
приоритет. То смо и доказали.
Изградили смо савремени вртић
површине 3000 м2 у шта је уложено
266 милиона динара. Дали смо све
од себе да места у вртићу буде
за свако дете, без листе чекања.
Обезбедили смо оптималне услове
за боравак, игру и учење најмлађих.Ту
нећемо стати. Наставићемо да улажемо
у пројекте који ће усрећити најмлађе,
јер је дечији осмех најдрагоценији.

ОБРАЗОВАЊЕ
Квалитетно образовање је оно што ће младима засигурно обезбедити
бољу будућност. На њима је да вредно раде а на нама да им
обезбедимо услове за то. Уложили смо значајна средства у све
образовне институције на Убу. Реконструисане су и опремљене готово
све школе у општини у шта је уложено 709 милиона динара. У месним
заједницама Калиновац и Слатина изграђени су нови школски објекти.
У току су и радови на изградњи шест учионица у склопу ОШ „Милан
Муњас“, као и на изградњи затвореног базена у склопу школе, који ће
користити и основци и средњошколци. Вредност овог пројекта износи
355,3 милиона динара. Осим тога, само у 2020. години у образовање
у општини Уб, биће уложено преко 285 милиона динара. План је да се
уради потпуна реконструкција зграде Техничке школе и Гимназије,
које ће добити и нову фискултурну салу.

НОВА ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА
Са циљем да Уб постане препознатљив као крај
успешних пољопривредника, започета је изградња
нове модерне пијаце у центру Уба. Прва фаза је
завршена, тако да наши пољопривредници своје
производе излажу у савремено опремљеном
објекту у складу са највишим хигијенским
стандардима. До краја године, завршићемо
и други део објекта и ставити га на располагање
Убљанима. Овај савремено опремљени пијачни
комплекс простире се на површини од 42 ара. У
његову изградњу и опремање уложено је 236
милиона динара, јер један од наших главних
циљева је да пољопривреда буде посао
будућности.

НОВИ АДМИНИСТРАТИВНИ ЦЕНТАР УБА
У кратком временском периоду, простор на коме се
налазило некадашње вашариште постао је модеран
и лепо уређен административни центар града.
Некадашњи сточни пијац, мочварну ливаду и старе
темеље започетих зграда, заменили су нови објекти
јавних установа (зграда КЈП „Ђунис” и Центра за
социјални рад, Полицијска станица Уб и зграда општине
Уб), као и нови модеран хотел са спа-центром, парк
„Раће Петровића”, улица Немање Матића, пространи
паркинзи, дечије игралиште и мноштво зеленила са
цвећем и дрвећем, као и два нова парка, која поред
фонтане имају и посебан простор за забаву деце
али и одраслих (велики шах на отвореном).

2017.година

2020.година

СРЦ „ШКОЛАРАЦ”
Спортско-рекреативни центар „Школарац”, од прошле
године, добио је сасвим ново рухо. Након темељне
реконструкције свих терена и изградње додатних, попут
фудбалског стадиона са вештачком подлогом и теретане
на отвореном, изграђена је и потпуно нова саобраћајница
која води ка спортском центру са тротоарима и додатним
паркинзима. Убљани су добили модеран фудбалски терен
„Жозе Мурињо”, који је у погледу инфраструктуре
јединствен у овом делу Србије. Укупна вредност ове
инвестиције износила је 102 милиона динара. Због
свакодневних спортских активности наших грађана, у
плану је да у наредном периоду Уб добије и балон халу.

МУЗЕЈ ФУДБАЛА
Стара идеја да Уб добије Музеј фудбала коначно
ће се остварити. Нова зграда простираће се
на 565 квадратних метара. Вредност ове
инвестиције, која ће бити завршена током ове
године, је 39 милиона динара.
Музеј фудбала, посвећен Ратку Чолићу, Драгану
Џајићу, Душану Савићу, Немањи Матићу
и Радосаву Петровићу, фудбалским
репрезентативцима Југославије и Србије, које је
изнедрио тамнавски крај, биће јединствено
туристичко одредиште у ширем окружењу.

СПОРТСКА ИГРАЛИШТА
Како је Уб познат по спорту и по великанима које је
изнедрио, препознали смо ову област као важан
сегмент у животу наших грађана и издвојили
значајна средства када су у питању спортски
садржаји. Изградили смо четири спортска терена
на сеоским подручјима у Калиновцу, Јошеви,
Старом Врелу и Руклади, чија је укупна вредност
4,3 милиона динара. Велики број малишана који се
данас играју на овим теренима, најбоља су потврда
сврсисходности ових улагања. Нова игралишта
сада представљају централно место окупљања
младих у селима, а са оваквим улагањима
наставићемо и убудуће.

Руклада

Старо Врело

Калиновац

Јошева

У СУСРЕТ ФИНАЛУ КУПА СРБИЈЕ У ОДБОЈЦИ
РЕНОВИРАНА ЈЕ СПОРТСКА ХАЛА НА УБУ

ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА
Само срећно дете може постати добар
и успешан човек. Руководећи се овом идејом
уложили смо преко 23 милиона динара за
изградњу шест најмодерније опремљених
дечијих игралишта: на Школарцу, на Шепковцу,
код новог хотела, као и у месним заједницама
Бањани, Врело и Памбуковица. Свако
игралиште има тартан подлогу која омогућава
највиши ниво безбедности, као и
најсавременији мобилијар. Циљ нам је да свако
дете у својој околини има идеалне услове за
одрастање. За лепши град и безбрижно
детињство оних којима поверавамо будућност.

Код новог хотела

Школарац

Памбуковица
Шепковац

Бањани

Врело

ОПШТИНСКО БРДО - ШЕПКОВАЦ
Општинско брдо „Шепковац”, које је деценијама
било препуштено немару, добило је ново рухо лета
2017. године, када су завршени дуго очекивани
радови на комплетном уређењу видиковца у центру
града, скривеног у крошњама борове шуме. Након
додавања нових садржаја, попут дечијег игралишта,
теретане на отвореном, неколико летњиковаца
са клупама и столовима, дечијих кућица, лепо
уређених стаза и реновирања кошаркашког терена,
успели смо да му вратимо ону улогу коју треба да
има, а то је шетња, опуштање, дружење и уживање
у погледима који се пружају са овог места.

ИЗГРАДЊА АКВА-ПАРКА (У ТОКУ)
Значајан корак у унапређењу туристичких
потенцијала општине Уб, јесте предстојећа
реконструкција два постојећа базена и изградња
аква парка. Убски аква парк биће један од
најсавременијих у Србији, са три базена са
ефектима и воденим атракцијама, системом од
10 различитих тобогана и посебном зоном за децу
до три године. У читаву инвестицију биће уложено
више од 600 милиона динара. Унапређујемо
туризам, развијамо сектор услужних делатности
и, што је најважније, обезбеђујемо младима
незаборавну летњу забаву.

ТУРИЗАМ - МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Наглим инвестиционим улагањима, Уб је последњих година
значајно променио свој изглед, чиме се нашао у фокусу
многих путника намерника и туриста, који своје слободно
време желе да проведу у пријатном и лепом амбијенту.
Нови убски хотел, већ у првој години постојања, почео је да
бележи значајне посете, а већ прошлог лета био је испуњен
до последњег места, што је случај и ове сезоне.
Током прошлог лета, Уб је био домаћин неколико значајних
манифестација, које су још једном послале лепу слику нашег
места свима у Србији. Спортско-рекреативни туризам је
у повоју, а изградњом аква-парка биће употпуњена ионако
богата понуда за све оне који дуж ауто-пута
„Милош Велики” за своју дестинацију изаберу Уб.

Нови убски хотел

УБ ДОБИЈА
ЈОШ ЈЕДАН ХОТЕЛ
Хотел се не отвара тамо где нема
перспективе, а Уб ће у скоријој будућности
добити још један значајан угоститељски
објекат са великим бројем смештајних
капацитета, на месту некадашњег хотела
„Тамнава”. Већ од септембра месеца,
нови инвеститори започеће изградњу новог
објекта, а накадашњи понос нашег места, у
близини будућег аква-парка, поново ће
добити намену која му и припада.

Избор за мис Колубарског округа

„Жикина шареница” у парку Раће Петровића

Уб је већ увелико познат по
најексклузивнијим концертним дешавањима

ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ

715.000.000,00
8.000.000,00
45.000.000,00
5.250.000,00
6.000.000,00

18.јун 2020.г.
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18.јун 2020.г.

ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ - ЉИГ

Qig
na dlanu

ЉИГ

ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА

ЗА СВУ ДЕЦУ
ЉИШКЕ ОПШТИНЕ
Након игралишта за децу које је прошле јесени изграђено
у Љигу, са свим потребним и савременим мобилијаром, у току
је изградња још пет игралишта у месним заједница:
Славковица, Моравци, Пољанице, Козељ и Белановица, који
ће бити завршени у наредних 20-так дана.

18.јун 2020.г.
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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.

АСФАЛТИРАЊЕ ПУТА У КАЛАЊЕВЦИМА
И ТРОТОАРА КОД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ЉИГУ

ГРАЂЕВИНСКА СЕЗОНА
У ПУНОМ ЈЕКУ
Протекле седмице у месној заједници Калањевци
урађена је једна деоница асфалта, што је 81 километар
асфалтираног пута у љишкој општини у протекле четири
године.
- До краја 2024.године, уколико добијемо поверење
грађана на предстојећим изборима, у плану нам је асфалтирање преко 100 километара путева и улица у љишкој општини. Док се појединци баве прљавом кампањом, ми вредно
радимо и градимо наш Љиг- истакао је Драган Лазаревић,
први човек љишке општине.

Ново игралиште у селу Ба,
У току завршни радови
Према речима председник општине Љиг Драгана
Лазаревића са оваквом праксом наставиће се и убудуће, како
би сва деца у сеоским срединама добила квалитетан простор
за дружење и игру.
- Радови у селу Ба су завршени, комплетан мобилијар је
постављен, а до краја 2021. године планирамо да оваква
игралишта поставимо у сваку месну заједницу у љишкој
општини.

Асфалтирање у Калањевицма

НА РЕЦИ МАРИЦИ

УРЕЂЕЊЕ
РЕЧНОГ КОРИТА
Након уређења речног корита реке Козељице прошле
године, у дужини од девет километара, чија је вредност
радова износила преко 200 милиона динара, у току обнова
обала на реци Марици у дужини од три километра. Радови
се финансирају средствима из републичког буџета, преко
Канцеларије за обнову и развој.

- Од великог су значаја радови на обнови речних
корита, нарочито имајући у виду поплаве које су нас
задесиле ранијих година. Обновом и чишћењем корита тај
проблем је решен трајно. Такође, санација и осталих
речних корита у љишкој општини нам је приоритет у
наредном периоду – истиче Драган Лазаревић, председник
општина Љиг.

У исто време, у улици Светог Саве, код Основне школе
„Сава Керковић”, асфалтиран је тротоар.
- Најважнија нам је безбедност деце у саобраћају, зато
смо се залагали да у овој улици изградимо тротоар који
никада није постојао, јер овуда свакодневно пролази велики
број ученика- додао је Лазаревић.

Уређење тротоара
у близини основне школе у Љигу

Mionica
na dlanu
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Пројекат се суфинансира средствима из буџета општине
Мионица, а на основу решења о расподели средстава за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за
остаривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији општине Мионица у 2020.години. Ставови изнети у
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове
органа који је доделио средства.

У ТОКУ ОБНОВА ОБЈЕКАТА МИОНИЧКЕ
ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

УЛАГАЊЕ
У БУДУЋНОСТ
Радови на реконструкцији и адаптацији објекта Средње
школе Мионица су у завршној фази, а убрзано се ради и на
објекту Основне школе „Милан Ракић“ како би и основци нову
школску годину започели у обновљеној згради. Ове пројекте
од непроцењивог значаја за унапређење образовања на
територији општине Мионица финансира Канцеларија за
управљањем јавним улагањима Републике Србије. Пројекат
подразумева архитектонско-грађевинске радове, реконструкцију водоводног и канализационог система, електро радове,
радове на телекомуникационим и сигналним инсталацијама,
на систему за дојаву пожара, на машинским инсталацијама,
технолошкој опреми, радове на противпожарној заштити, као
и на партерном уређењу.

МИОНИЦА
У ВРУЈЦИМА ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА
ФОТОГРАФИЈА ЗОРАНА ЈОВАНОВИЋА

„ВАСКРС
СВЕТИЊА”
У парохијском дому Храма Свете Великомученице
Марине-Огњене Марије у Врујцима, у недељу 7.јуна,
отворена је изложба фотографија „Васкрс светиња“ фото
репортера „Вечерњих новости“ Зорана Јовановића Мачка.
Изложбену поставку чине фотографије које су настале
приликом обилазака манастира Митрополије црногорскоприморске. Изложене су 52 фотографије, од којих новије
сведоче о обнови светилишта Михољска превлака,
Подмаине, Стањевићи, Врањина и Бешка, које су крајем
прошлог века биле у рушевинама и што је Јовановић пре
тридесетак година, такође, забележио.

Детаљ са отварања изложбе
На отварању присутнима су се, поред аутора,
обратили и председник општине Мионица Бобан Јанковић,
Гојко Раичевић, познати новинар и власник портала „IN4S“
из Црне Горе, писац и биограф патријарха Павла проф. др
Јован Јањић, адвокат и писац Предраг Савић и јереј Илија
Илић. У уметничком програму су наступали чланови
певачке и фолклорне секције које функционишу при
врујачком храму.
А.К.

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ

ДВЕ ДАЛЕКОВОДНЕ
ЛИНИЈЕ
Бобан Јанковић у обиласку радова
на средњој школи Мионица
- Улагањем у школе улажемо у будућност наше деце.
Наша је дужност и обавеза да свој мионичкој деци обезбедимо најбоље могуће услове. Квалитет образовања је темељ
на ком почива друштво, а темељи које смо поставили и на
којима данас градимо ће омогућити нашој деци да израсту у
праве људе. Квалитетне појединце и чланове заједницеистакао је председник општине Мионица Бобан Јанковић,
приликом обиласка градилишта.
А.К.

Радови на ОШ „Милан Ракић”

Табановић-Вировац и Клашнић-Шушеока
Почетком јуна започети су радови на реконструкцији
далеководне мреже на далеководним линијама ТабановићВировац и Клашнић-Шушеока. На овим линијама биће
извршено постављање реклозера који омогућују стабилније
снабдевање електричном енергијом, као и реконструкција
високонапонске мреже и замена растављача и дрвених
стубова бетонским.

Радови су предузети на основу предложених мера за
побољшавање снабдевања електричном енергијом на
територији општине Мионица, које је утврдио радни тим
ЕПС Дистрибуције Краљево у сарадњи са представницима
из огранка Ваљево и пословнице Мионица.
А.К.

ХРОНИКА НАШЕГ КРАЈА
НОВА КЊИГА
МИЛОРАДА РАДОЈЧИЋА

ЗНАЧАЈНО ЗА ИСТОРИЈУ

„МИОНИЧАНИ У РАТОВИМА 1912 - 1918’’ - поменик ратним жртвама
Наш дугогодишњи сарадник Милорад Радојчић,
публициста из Ваљева, већ увелико „крцка“ осму деценију
али и даље неуморно истражује и публикује завичајну
прошлост. Ових дана изашла је из штампе његова тринаеста самостална књига под насловом ‘’Мионичани у
ратовима 1912-1918. Поменик ратним жртвама’’. Удруженим
снагама књигу су објавили Библиотека „Милован Глишић’’
из Мионице и Музеј жртава геноцида из Београда. Њој
је,2018. године, претходила слична књига под насловом
‘’Осечански крај у ратовима 1912-1918. Поменик ратним
жртвама’’, која је написана по истом концепту као и ова, а
издали су је осечанска библиотека и поменути музеј из
Београда. Рецензенти обе ове књиге били су познати и
признати историчари из Београда и Ваљева.
Најновија Радојчићева књига, на око 600 страна у
тврдом повезу, поред уобичајених прилога Реч аутора и
Предговор, садржи и „личну карту“ Мионичке општине и
осврт на учешће Мионичана у балканским и Првом светском рату. Најобимнији, па и најзначајнији, део књиге чине
Спискови страдалих Мионичана у ратовима 1912-1918. године дати по насељеним местима и азбучном реду презимена и Спискови страдалих ратника рођених ван подручја
ове општине који су своје кости оставили на њеном атару.
Како из више разлога нису могли да буду дати и спискови
учесника тих ратова, који су их преживели, на њихов драгоцени допринос подсећају биографије најпознатијих међу
њима, попут витезова Карађорђеве звезде (тог најзначајнијег ратног признања из тог периода), носилаца Албанске споменице и других истакнутих ратника који нису
били само запажени на фронту већ и послератним активностима у пољопривреди, просвети, медицини, управи,
политици ... Поред тога, дати су и описи спомен обележја у
Мионици и околини подигнути страдалима у част, међу
којима је најистакнутији чувени војвода Живојин Р. Мишић
из мионичког села Струганик; коришћени извори и литература, а ту је и белешка о аутору и изводи из рецензија.
По наводима аутора ова књига, пре свега,
има два основна циља: Да
старије читаоце подсети, а
млађе упозна, с а драгоценим доприносом житеља
Мионичке општине конач н о ј п о б е д и н а д д а ле ко
бројнијим и технички надмоћнијим непријатељем
јер свест о томе шта су нам
чинили противници мора
се чувати у темељу нашег
националног идентитета;
Други циљ је да се очувају
успомене на херојске подвиге и страдање наших славних предака и трајно заштите од заборава. Аутор
се нада да ће, на овај начин
бити, бар делимично,
отклоњена неправда која
им је нанета. Мада су све
оно највредније што су
имали – своје животе, дали
за слободу отаџбине она, ни након сто година од завршетка
тих ратова, није нашла прилику да им се, бар, делимично
одужи – пописујући бар њихова имена и презимена. То је
утолико значајниије ако се зна да ни постојећи спискови на
подигнутим споменицима, спомен-плочама и другим
спомен обележјима нису потпуни. Негде су на њима
уписани само они који су погинили на многобројним
ратиштима. На другим местима уписивани су и они који су
умрли од задобијених ратних последица код својих кућа,по
затворима и логорима. Скоро да нигде нису уписане жртве
директног терора и многобројне цивилне жртве које су
услед многих заразних болести изазваних ратним сукобима, а пре свих тифусом и шпанском грозницом. Нису
уписани ни они страдали појединци за које није имао ко или
није могао да плати договорени износ средстава неопходан за подизање тог спомен-обележја.
У жељи да исправи ту неправду Радојичић је преко
двадесет година истраживао те податке по свим расположивим и доступним изворима, пре свега по архивима у
Београду, Ваљеву и Шапцу, црквеним књигама умрлих из

тог периода, по разним књигама и другим публикацијама,
листовима и часописима. Није изостао ни теренски рад где
је обилазио бројна и разноврсна гробља и споменике, разговарао са потомцима и сродницима страдалих али и другим добрим познаваоцима прилика у тим насељима. У тим
сусретима и разговорима, не само да је прикупљао нова
сазнања, већ је провераво постојеће. Захваљујући томе
прикупио је и објавио 5.300 имена и презимена страдалих
са подручја Мионичке општине и још око 320 страдалих са
стране на њеном подручју. Оно што ову књигу разликује од
више сличних је и што она не доноси с амо имена и
презимена страдалника већ биографске одреднице о
сваком од њих. Аутор се несебично се трудио да у свакој од
тих одредница буде што више конкретних података о
сваком од њих, па је поред њихових имена и презимена
бележио име једног од родитеља, надимак ако га је имао,
занимање, годину рођења или старости у тренутку смрти,
ако је био редов српске војске којој је војној јединици припадао, да ли је имао какав чин или задужење; где је, када и
како настрадао. За цивилне жртве обавезно је наводио
када је, где и од које болести умро.И за војне и цивилне
ратне жртве прикупљао је и податке о њиховом брачном
стању, име брачног сапутника, имена деце или других
блиских сроднка.
Као велики заљубљеник у историју који се скоро 50
година бави истраживањем, проучавањем и публиковањем завичајне прошлости, особа чији је деда Петар
страдао у тим ратовима, члан Удружења потомака старих
ратника Србије и до пре неку године председник њене
Окружне организације, Радојчић наглашава да је свестан да
је заборав особина слабих , немоћних и немарних, а да
озбиљан народ не заборавља тако важне чињенице, већ их
памти за сва времена и кроз векова сећања гради своју
будућност и бира нове путеве како не би поновио грешке.
Полазећи од тога, још крајем прошлог века почео је да
прикупља податке о страдалницима са подручја свих шест
општина Колубарског округа и наилазио на велику подршку
и похвале. М ада је то веома обиман, сложен и јако
деликатан, али изван свега значајан и одговоран посао, и
када је изостајала подршка, он је настављао да ради тај
посао иако он тражи доста знања, рада и упорности, па и
извесна новчана средства. Свуда у свету њега раде бројне
установе и удружења, а он то углавном сам ради без адекватне новчане помоћи па је, углавном, приморан да
теренска истраживања финансира својим средствима, те
размишља да од тога одустане, мада има око 70% пописалих страдалника и са преостале четири општине.
(Приредио Милан Миловановић)

МИЛОРАД РАДОЈЧИЋ

ДРАГОЦЕН
ДОПРИНОС
Рођен 10. марта 1948.
године у Попучкма, живи у
Ваљеву. Познати је српски публициста. За свој рад добио је низ
признања, ордена, медаља и плакета, као и „’Специјалне награде
града Ваљева’’ 2016.године.
Аутор је књига: „Стеван Марковић Сингер“
(1985), „На путу хуманости“ (1996), „Ђуро Козарац први
ваљевски професор“ (2004), „Војвода Мишић и његови
Колубарци у ратовима 1912-1918“ (2006), „Завичај
војводе Мишића - Мионичка општина“ (2008), „Увек у
служби грађана - Споменица о десет година рада
Удружења пензионера унутрашњих послова Ваљево“
(2012), „Доња Буковица село код Ваљева“ (2013),
„Ваљево које нестаје” (2014), „Бесмртни ратници
ваљевског краја 1912-1918: витезови Карађорђеве
звезде” (2014), „Др Милош Миша Пантић: лекар и
револуционар” (2016), „Орља село подно камена” (2017),
„Осечански крај у ратовима 1912-1918. Поменик ратним
жртвама” (2018), „Мионичани у ратовима 1912-1918.
Поменик ратним жртвама” (2020). Коаутор је књига
„Трагом издаје“ (1987), „Споменица палим борцима и
жртвама фашистичког терора општине Ваљево 19411945“ (1995), „Основна школа „Милан Муњас“ Уб 18202010“ (2010), „Фотомонографија Мионице“ (2011).
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Пројекат производње медијских садржаја
из области јавног информисања
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

ВЕЛИКА УЛАГАЊА У ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ТЕМЕЉНА РЕКОНСТРУКЦИЈА
ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА
- Средња школа „17.септембар” и осмогодишња школа у Бајевцу ускоро у новом руху.
- Радови се изводе по најсавременијим стандардима.
Руководство општине Лајковац, крајем прошле недеље,
организовало је обилазак актуелних радова на реконструкцији Средње школе „17. септембар“ и осмогодишње школе у
Бајевцу - издвојеног одељења ОШ „Миле Дубљевић“.
Ванредно стање, због пандемије корона вируса, свакако је
утицало на динамику радова, али су они, ипак, прилично
одмакли на оба градилишта.
- Средства за реконструкцију ове две школе обезбедила
је Канцеларија за јавна улагања Републике Србије у износу
од преко три милиона евра, што говори колико држава
Србија посвећује пажњу улагањима у образовање. Сигурно
је да ћемо у наредном периоду наставити да улажемо у
образовање младих јер је то залог за будућност. Ово је прва
обнова средње школе од њеног оснивања, дакле за 40
година постојања. Радови ће трајати до почетка следеће
календарске године, а спољашњост и унутрашњост објекта
добиће потпуно нови изглед, уз партерно уређење биће то
једна од најмодернијих школа у Србији- истакао је Андрија
Живковић, председник општине Лајковац, током посете СШ
„17.септембар” у Лајковацу.

Радови на изолацији и новој фасади
лајковачке средње школе
Председник општине Андрија Живковић је подсетио
да је Лајковац претходне четири године постао препознатљив по великим улагањима у образовне установе,
како из општинског, тако из републичког буџета.
-За претходне четири године изградили смо, потпуно
или делимично обновили 11 образовних објеката, међу
којима су најзначајнији: нова зграда Предшколске установе „Лептирић“, завршетак нове зграде ОШ „Димитрије
Туцовић“ у Јабучју, реконструкција издвојеног одељења
ОШ „Миле Дубљевић“ у Ратковцу, док су у току реконструкција Средње школе „17. септембар“ и осмогодишње
школе у Бајевцу.

Обилазак радова у СШ „17.септембар”
Радови су у великој мери одмакли и у основној школи у
Бајевцу. Завршен је кров са новом конструкцијом и црепом,
замењена је столарија и урађена нова фасада, а у току је
извођење унутрашњих радова у оквиру којих ће бити
постављени нови подови, санитарије, нови систем
централног грејања, прикључци за интернет мрежу итд.
Вредност радова је 110 милиона динара, а пројекат обухвата
и партерно уређење.
– Обе школске зграде, и средња школа и осмогодишња
у Бајевцу, засијаће по завршетку радова и биће за понос свих
грађана општине Лајковац. Наставићемо са континуираним
улагањима у образовни систем, уз помоћ Владе Србије и
Канцеларије за јавна улагања Републике Србије. Веома је
важна добра комуникација са вишим нивоима власти, коју
Општина Лајковац последњих пар година итекако иманаглашава Живковић. - Наши приоритети наредних година
су: изградња фискултурне сале у ОШ „Димитрије Туцовић“ у
Јабучју, друга фаза реконструкције основне школе у Бајевцу
која подразумева изградњу мини фискултурне сале и обнова
старог објекта вртића. Надам се да ћемо за четири године
имати обновљене све образовне институције у нашој
општини и да ће грађани то препознати. Наш циљ је да сва
деца, од вртића до средњошколског образовања, имају
квалитетне и модерне услове за одвијање наставе и стицање
нових знања, јер то ће сигурно допринети да стасају у људе

Обилазак радова у Бајевцу
који ће учинити да се Лајковац развија у правом смеру –
закључио је председник Живковић у изјави за медије.
Директорка Средње школе „17. септембар“ Косана
Грчић истиче да се све време ванредног стања радило, да су
извођачи користили сваку прилику како би што пре
обновили просторије и кабинете.
-За школу је значајно што ћемо 120 нових ученика
дочекати у новом амбијенту. Спремни смо да са извођачима
радова направимо договор о парцијалном коришћењу
простора који буде завршен у међувремену. Имали смо један
технички проблем приликом објављивања нашег профила у
конкурсу и добили смо одобрење за 30 бравара. Председник
општине Андрија Живковић интеревенисао је код Министарства просвете, указујући на чињеницу да је за привреду
општине битно да школујемо и завариваче, тако да је то
исправљено. Ово је само један од примера да нам је локална
самоуправа велики ослонац- нагласила је Косана Грчић.
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ФИНАЛНИ РАДОВИ ОКО ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА

ОТВАРАЊЕ
У СЕПТЕМБРУ
За време ванредне ситуације завршени су радови
на партерном уређењу простора око базена
По свему судећи Лајковчани ће, после обимних и
комплексних радова, за неколико месеци почети да користе
пливачки базен, једну од капиталних општинских инвестиција.
Обилазећи радове на партерном уређењу, председник
Андрија Живковић је саопштио да свечано отварање базена
очекује 17. септембра – на Дан општине.
- За време ванредне ситуације завршени су радови на
партерном уређењу простора око базена. Вредност тих
радова је око 25 милиона динара, а уређење је подразумевало
изградњу кишне и фекалне канализације, расвету око објекта,
изградњу паркинг места, поплочавање прилазног дела
бехатоном. Пре десетак дана коначно је уговорена изградња
котларнице и очекујемо да радови почну наредних дана. То је
последња карика која недостаје да би затворени базен био
пуштен у рад.

ПОТПИСАН УГОВОР ЗА БРЗУ САОБРАЋАЈНИЦУ
ОД ВАЉЕВА ДО ЛАЈКОВЦА

КРЕЋУ РАДОВИ
Укупна дужина деонице је 18,3 километара
Потпредседница Владе Србије и министарка
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др
Зорана Михајловић, потписала је 10.јуна са директором
„Путева Србије“ Зораном Дробњаком и директором
компаније “Чајна Шандонг” у Београду Џанг Ђанчаом
комерцијални уговор вредан 158 милиона евра о
пројектовању и изградњи брзе саобраћајнице од Иверка до
Лајковца и регулацији реке Kолубаре. Потписивању
комерцијалног уговора присуствовала је и амбасадорка НР
Kине у Београду, Чен Бо, саопштило је Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на свом сајту.

Потписивање уговора у Влади Србије

Општинско руководство у обиласку
комплекса затвореног базена у Лајковцу

Веома битно за овај део Лајковца јесте планско
планирање простора око затвореног базена, тако да је у току
набавка за пројектовање изградње Извиђачке улице, која од
главне улице (улице војводе Мишића) води ка базену, у
дужини од 700 метара. По пројекту, ширина коловоза биће
седам метара и имаће тротоаре са обе стране ширине 2 метра,
укључујући и расвету. Средства су обезбеђена Споразумом
између општине Лајковац и ЕПС-а, односно “Колубаре”.
Почетак изградње Извиђачке улице очекује се крајем ове или
почетком наредне године – најавио је председник Живковић.

Изградњом ове саобраћајнице Ваљево и читава
околина добиће директну везу са ауто-путем „Милош
Велики“ и овим је успуњено још једно обећање дато
грађанима. Саставни део овог пројекта је и потпуно уређење
реке Kолубаре и водотокова, што ће спречити даља
плављења овог дела Србије.
Укупна дужина деонице је 18,3 км, а почетак радова
планиран је већ ове недеље. На траси ће се налазити 25
објеката, 2,5 километра мостова и једна петља. Финансијер
пројекта је Влада Републике Србије, инвеститор „Путеви
Србије“, а радове ће изводити кинеска компанија „Чајна
Шандонг“, у складу са државним споразумом Србије и
Народне Републике Kине.
Брза саобраћајница Иверак-Лајковац представља
попречну везу у путној мрежи Србије и повезаће делове
Босне и Херцеговине са ауто-путем „Милош Велики“ и
Kоридором 10 и пројектована је за брзину до 100 км/ч.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОМОЋ ПЕНЗИОНЕРИМА
СА НАЈНИЖИМ ПРИМАЊИМА
Завршено и партерно уређење

Радови у унутрашњости објекта су комплетирани
Живковић каже да ће део Лајковца у којем је базен, уз
реконструисану Извиђачку улицу, добити нови изглед и
потпуно се уклопити у спортско-културну целину, за шта је
намењен виши део града, у којем се налазе спортски,
образовни и културни објекти.

Пензионери са пребивалиштем на подручју општине
Лајковац, који примају најнижи износ пензије, могу преко
Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за
општине Љиг, Лајковац и Мионица – одељења у Лајковцу, да
поднесу захтев за једнократну новчану помоћ за други
квартал 2020. године. Захтеви ће се примати у просторијама
општине Лајковац, у великој сали, радним даном од 8 до 15
часова, у периоду од 15. до 30.јуна 2020. године.
Најнижи износ пензија за категорију запослених, војних
лица и самосталних делатности је 15.113,01 динара, а за
категорију земљорадника 11.881,50 динара.
Подносиоци захтева треба да доставе:
1. Две фотокопије последњег чека од пензије
2. Две фотокопије личне карте (уколико је лична карта на
старом обрасцу), односно два очитана примерка (уколико је
биометријска лична карта)
3. Две фотокопије текућег рачуна за све пензионере који
пензију примају преко банке или банке Поштанске штедионице као и оне који први пут подносе захтев
4. Потписан захтев са бројем телефона у случају потребе за
контакт
У случају да пензионер не може самостално да дође и
поднесе захтев, евидентираће се ради кућне посете после 30.
јуна 2020. године.
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ПРОТИВГРАДНА ЗАШТИТА

АУТОМАТИЗОВАНЕ
СТАНИЦЕ, БЕЗ СТРЕЛАЦА
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ПУ “ЛЕПТИРИЋ” У ЛАЈКОВЦУ ОДОБРЕНО

ТРИНАЕСТ НОВИХ
РАДНИХ МЕСТА

Општина Лајковац издвојила милион динара
за набавку 20 противградних ракета

Ново запослење добиће осам
васпитача и пет помоћних радника

Општина Лајковац је, и ове године, издвојила око
милион динара за набавку више од 20 противградних
ракета за четири противградне станице на територији
општине. То је уобичајена и углавном довољна количина
ракета за шест месеци сезоне противградне заштите.
Подручни Радарски центар Близоњски вис, међу првима у
Србији, добио је аутоматску противградну станицу. На
територији лајковачке општине сада имају четири аутоматске противградне станице, које штите усеве по угледу
на развијене земље. Навођење ракета је аутоматско, са
радарског центра и не зависи од стрелаца на терену.
Локална влада дала је на данашњој седници
сагласност да Општина Лајковац крене у поступак јавне
набавке противградних ракета, као одговор на већ
устаљени допис пристигао од Републичког хидрометеоролошког завода Србије. Коментаришући ову одлуку,
председник Живковић је рекао:
-Једна од новина јесте да на четири противградне
станице колико их има у нашој општини, а то су Бајевац,
Лајковац, Јабучје и Мали Борак, више нећемо имати
противградне стрелце, већ модерне аутоматске станице
које ће саме лансирати противградне ракете и Колубарски
округ је био један од пилот пројеката управо са тим
противградним станицама. Ми у наредним данима
расписујемо набавку за куповину противградних ракета,
одвојено је близу милион динара, негде преко двадесет
противградних ракета, уобичајено као и сваке године за
потребе наше општине. Оно што људи треба да знају јесте
да општина Лајковац штити суседне општине што се тиче
елементарних непогода, док сам Лајковац штите остале
општине које се граниче са нашом територијом.

На 118. седници Општинског већа коначно је одобрено
запошљавање 13 нових радника у Предшколску установу
“Лептирић”. Средства за ову намену се већ две године
резервишу и чувају у текућој буџетској резерви, тако да је
локална самоуправа спремно дочекала овај тренутак.

БОЉА СТРУЈА У ДОЊЕМ ЛАЈКОВЦУ И БОГОВАЂИ

ПОСАО НА КОЈИ СЕ
ЧЕКАЛО 18 ГОДИНА
Захваљујући одличној сарадњи Електродистрибуције
Лазаревац, општине Лајковац и Месне заједнице Доњи
Лајковац, током ове недеље, започети су радови на
изградњи трафостанице 10/0,4 kW у засеоку Лукићи у Доњем
Лајковцу, као и на прикључном далеководу у дужини од два
километра. Вредност ове инвестиције, коју финансира
Електропривреда Србије, износи седам милиона динара.

Радови на трафостаници и електромрежи
у Доњем Лајковцу
Почетак радова на овом значајном пројекту, који ће у
великој мери побољшати електоснабдевање у овом делу
лајковачке општине, обишли су директор ЕД Лазаревац
Влада Јовановић, председник општине Лајковац Андрија
Живковић и његов заменик Ненад Џајевић, који у изјави за
„Глас Тамнаве” истичу да се, због нерешених имовинскоправних односа, на ове радове чекало пуних 18 година. На
овај начин боље снабдевање струјом добиће преко 80
домаћинстава у Доњем Лајковцу и Боговађи. У току су
завршни грађевински радови, док ће комплетни електромонтажни радови бити изведени до краја јуна.

ПУ „Лептирић” Лајковац

Председник општине Лајковац Андрија Живковић се са
посебним задовољством осврнуо на ову тачку дневног
реда, једну од 11 коолико их је било на дневном реду:
- Оно за шта смо се борили и залагали протекле две
године коначно је добило и свој крајњи епилог, а то је да смо
добили коначну одлуку и мишљење Министарства
финансија да можемо да примимо, односно распишемо
конкурс за пријем 13 нових лица у ПУ Лептирић у Лајковцу,
због потреба за новим радницима након изградње новог
објекта и проширења вртића. У тих 13 лица спада осам
васпитача и пет радника помоћног особља. Добра је ствар
што ће вртић сада коначно моћи да ради у свом пуном
капацитету како и заслужује, јер смо уложили велике напоре
за саму изградњу и обнову објекта. Оно што нама предстоји
у наредној години јесте да и онај стари део објекта вртића,
такође, обновимо и то је свакако један од приоритета на
коме ћемо радити у наредном периоду.

ОВОГОДИШЊИ „ДАНИ ЛАЈКОВЦА”

НАЈВЕРОВАТНИЈЕ
У СЕПТЕМБРУ

Веће је усвојило и Извештај о раду Туристичке
организације општине Лајковац за прошлу годину.
Осврћући се на ову тачку председник Живковић је у изјави
за медије, између осталог, констатовао да Лајковац сваке
године повећава број својих културних и туристичких
догађаја, као и да има много простора за њихов напредак и
за повећање броја туриста на територији општине
Лајковац. Констатовао је и да је ванредно стање омело
бројне догађаје у том периоду и у периоду који нам долази,
уз напомену да ће сви догађаји везани за градску славу
Огњену Марију бити одложени за другу половину године,
односно за септембар у коме је и Дан општине, под
условом да се ситуација до тада нормализује и
стабилизује.
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ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ”

ЗАШРШНИ ИСПИТИ
Увелико су у току припреме за завршни
матурски испит, а већину осмака највише су
обрадовале екскурзије и матура
У основној школи “Миле Дубљевић” у Лајковцу ових
дана веома је живо. У току је припремна настава за ученике
завршних разреда пред завршне испите који се одржавају
17, 18. и 19. јуна. Актуелни су и посебни часови за ученике
осталих разреда, јер је школска година приводи крају, а
самим тим и закључење оцена. Осим тога, у току је и
тестирање будућих првака, које се приводи крају.
- Првог и другог јуна обављен је пробни завршни
испит, с тим да је другог дана пробног тестирања извршена
симулација правог испита који је, технички гледано, знатно
другачији од претходних година- рекла је директорка ОШ
“Миле Дубљевић” Биљана Жујовић. - Моје лично мишљење
је да је тај пробни завршни испит био баш потребан. Сада
знамо шта и како треба радити, а видели смо где може да
дође до грешке, мада се код нас то није десило.

ЛАЈКОВАЦ
„ГРАДСКА ЧИСТОЋА” ЛАЈКОВАЦ

ЛАЈКОВАЦ ПО УЗОРУ
НА ЕВРОПСКЕ ГРАДОВЕ
Радници комуналног предузећа у Лајковцу
интензивирали су ових дана радове на уређењу зелених
површина. Визија руководства овог предузећа, на челу са
директором Бојаном Богдановићем, је да у будућности, уз
много стручног рада Лајковац почне да личи на модерне
европске градове.

Плато испред зграде општине Лајковац
ОШ „Миле Дубљевић”
Екскурзије и рекреативне наставе по препоруци би
требало да се реализују до 31. августа. Након поновног
анкетирања, пријавио се мањи број заинтересоване деце,
али се управо због ситуације са корона вирусом законска
регулатива о минимуму броја деце за реализацију екскурзије
ове године не мора поштовати. Ученици осмог разреда за
екскурзију већ имају заказан термин, а то су 24,25. и 26. јун.
Договорена је и организација матурске вечери, која ће бити
одржана почетком наредног месеца.
Љ.В.

Жардињере у Лајковцу обогаћене су новим зеленим
“икебанама”. Прошле године садња сезонских цветница,
према речима Богдановића, показала се као веома непрактична, због тешког одржавања и недовољног броја запослених који би се на адекватан начин посветили засаду.
“Определили смо се за једну практичну варијанту, а
то је садња осталог зеленила, у виду жбуња и украсног
растиња”, каже он.
Лимитирајући фактор у обављању активности на
уређењу зелених површина је кишовито време, тако да је
отежан приступ свим локацијама, али ће са првим лепим
данима Лајковац бити у потпуности уређен.
Љ.В.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛЕПТИРИЋ” ЛАЈКОВАЦ

„ЛЕПО НАМ ЈЕ У ВРТИЋУ БИЛО”
На отвореном простору, у дворишту установе, по групама су организоване прославе и изложба
више од 70 радова насталих у време короне, а уручене су и дипломе и уверења о завршеном
припремно-предшколском програму.
У складу са актуелном ситуацијом због корона вируса,
Предшколаска установа “Лептирић” ове године се на
другачији начин опростила од својих предшколаца. У договору са васпитачима који су водили примремно-предшколски програм, на отвореном простору у дворишту установе,
организоване су прославе и изложба више од 70 радова
насталих у време короне, а уручене су и дипломе и уверења
о завршеном припремно-предшколском програму. Дружење
са децом, поводом испраћаја предшколаца, организовано је
сукцесивно, у различитим терминима по групама.
- Након тромесечне паузе, предшколци, генерација
деце рођена од 1.марта 2013. до 1.марта 2014. видели су се
са васпитачима и разменили утиске. Уверења о завршеном
припремно предшколском програму и дипломе добило је
укупно 129 деце, који су напустили вртић, потпуно спремни
за полазак у школу. Осим дружења и разговора са децом и
родитељима, васпитачи из целодневног боравка Дајана
Танић и Ивана Грујичић организовале су изложбу дечјих
радова насталих у време пандемије и у онлајл комуникацији
деце, родитеља и васпитача. Могло се приметиту да су деца
и родитељи интензивно радили, испуњавали задатке које су
васпитачи постављали, али су и сами иницирали идеје за
рад. При свему томе, деца су показала велику креативност и
заинтересованост за рад- истиче Мила Лончар Митровић.
ПУ “Лептирић”, ове године, организовала је онлајн
упис малишана који је трајао од 1. до 10. јуна. За децу која се
налазе на регресираној скали, децу самохраних родитеља и
родитеља са троје и више деце, потребна је додатна документација која се доноси у установу, али тек након
завршеног уписа.

Предшколска група
Гордане Брдарић и Наташе Маринковић

Предшколска група Јелене Жујовић
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ВЛАДИМИРЦИ

САВРЕМЕНИ
РЕНДГЕН
Ових дана Општину Владимирци посетиће два
министра, Златибор Лончар и Горан Кнежевић
По уговору који је недавно потписао Милорад
Грчић, в.д. директора ЕПС-а, са директорком Дома
здравља у Владимирцима Миленом Максимовић,
реализована је поправка и дигитализација рендген апарата у владимирачкој здравственој установи. Ових дана
савремени рендгенски апарат ће бити пуштен у рад, а у
Владимирцима ће, том приликом, бити гост министар
здравља Златибор Лончар.

Дом здравља Владимирци
Од председника општине Владимирци Милорада
Милинковића добили смо информацију да ће, у овој
седмици, у уторак или среду, ову посавотамнавску
општину посетити и Горан Кнежевић, министар привреде у
Влади Србије, а у припреми је и презентација пројекта
будуће бање која ће бити лоцирана у близини бушотине
топле воде, недалеко од новоотвореног Ученичког дома.

ЈКП „ИЗБОР” ВЛАДИМИРЦИ

НОВИ КОНТЕЈНЕРИ
Јавно комунално предузеће ,,Извор“ Владимирци, у
сарадњи са локалном самоуправом, набавило је 30
металних контејнера за одлагање отпада. Укупна вредност
ове набавке износила је 837.000,00 динара без ПДВ-а.
За куповину контејнера спроведен је поступак јавне
набавке, најповолјнију понуду имала је фирма ,,GREEN CITY
INTERNATIONAL“, а средства су обезбеђена из буџета
општине Владимирци.

ВЛАДИМИРЦИ

УПИС
СТУДЕНАТА
СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ
ON-LINE СТУДИЈЕ
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
обим 240 ЕСПБ
За стицање звања:
1) Дипломирани машински инжењер
2) Дипломирани правник
3) Дипломирани економиста
4) Дипломирани информатичар
5) Дипломирани менаџер
а) Безбедност
б) Менаџмент
ц) Инжењерски менаџмент

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Студенти са завршеним основним
академским студијама и оствареним
240 ЕСПБ, школовање могу да наставе
на мастер академским студијама које
трају једну годину и износе 60 ЕСПБ
Студије се изводе на студентским
програмима:
1) Пословна економија
2) Право
3) Менаџмент и организација
4) Међународна безбедност
5) Међународни односи и дипломатија
6) Инжењерски менаџмент у производњи
7) Инжењерски менаџмент у услугама
8) Информатика

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
ВИСОКА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
за стицање звања
СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА
Стигли нови контејнери у Владимирце
Набавком и постављањем нових контејнера унапредиће се квалитет услуга које су пружају грађанима. У
наредном периоду наставиће се са улагањем у набавку
нових контејнера и из тог разлога планирано је да се набави
још један камион за одвожење отпада.

ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА
ЗА ИСКОПАВАЊЕ БУНАРА
Обавештавају се грађани општине Владимирци да
је у току расписивање Конкурса за расподелу подстицајних средстава за ископавање дубинских бунара у
2020. години и санацију атарских путева. Све информације о конкурсној документацији, заинтересовани
грађани и председници месних заједница могу добити
код руководиоца Одељења за пољопривреду, туризам и
друштвене делатности Драгана Зарића.

- Трајање студија 3 година (6 семестара)
- Обим - 180 ЕСПБ
Смерови:
1) Рачуноводство и ревизија
2) Банкарство, осигурање и берзе
3) Порези и царине

Прелезак са других
факултета и високих школа
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПРЕДУПИС
СТУДЕНАТА У ИНФОРМАТИВНОМ ЦЕНТРУ

ШАБАЦ, ул. Карађорђева бр.14
(код главне поште)
065/69-57-196

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ
СИНОВЦУ
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ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ

ИВИЦИ
РАДОСАВЉЕВИЋУ
(30.12.2001 - 31.05.2020.)

ИВИЦИ
РАДОСАВЉЕВИЋУ
(30.12.2001 - 31.05.2020.)
Чуваћемо те у нашим срцима
Од стрица Зорана Букија
из Паљува, са породицом

14.06.2020.г. навршило се шест
година од смрти наше драге

Оставио нас је добар син и брат
великог срца у ком је било места
за све људе овог света.
Никада нећемо заборавити тај
страшни дан када се угасила
светлост у његовим очима.
Нека те анђели чувају,
једини наш.
Твоји најмилији:
отац Слободан, мајка Славица,
браћа Стефан, Аца и Петар
и сестра Ивана
Прошло је десет тужних дана од
смрти нашег синовца и брата

ИВИЦЕ
РАДОСАВЉЕВИЋА
(30.12.2001 - 31.05.2020.)

ОЛГЕ ЈОВАНОВИЋ
(1943 – 2014)
Хвала ти за све. Заувек ћеш
остати у нашим срцима.
С љубављу
породица

У срцу туга, на гробу тишина,
а у твоме дому велика празнина.
Не видимо ти очи и не чујемо
глас, али осећамо да си ту
између нас. Поносни смо што
смо те имали, а тужни што смо
те прерано изгубили.
Заувек ћеш живети
у нашим срцима
Твоји; стриц Света, стрина Нада,
сестре Бранка и Валентина

2.07.2020.г. навршиће се година
дана од смрти нашег драгог

МИЛОРАДА
НИКОЛИЋА
(1965 – 2019)
Прошла је већ година а као да
си јуче био ту. Време не лечи
тугу, сећања непрестано навиру
и сливају се низ образе...
Недостајеш у сваком нашем
тренутку. Тешко је кренути даље
без твоје подршке и пажње коју
си нам несебично пружао.
И даље боли много...
Твоја супруга Милена,
син Иван и ћерка Ивана
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4.06.2020.г. навршава се десет
година од када није са нама

1.јула 2020.г. навршава се шест година
од како није са нама наш драги

СЛОБОДАН
КОСТИЋ
ШОЈА
(1953 - 2014)

Чуваћемо успомену на
твој драги лик и вечно
га носити у
нашим срцима.

МИЛОРАД
РАДОЈИЧИЋ
(1954 – 2010)
Вољени никада не умиру.
Остаћеш вечно у нашим срцима.

Супруга Верица,
син Срђан са породицом и
ћерка Славица са породицом

Твоји најмилији: мајка Винка,
брат Марко, сестре: Милија,
Милка и Томка и синовац Дејан

5.07.2020.г. навршава се шест
месеци од смрти

8.јун 1980 - 8.јун 2020.

8
МИОДРАГА
АДАМОВИЋА
(1949 - 2020)

МИЛЕНА ПАУНОВИЋ

У срцу туга, на гробу тишина,
а у дому нашем велика
празнина

(1945-1980)
Деценије нису умањиле сећање
на племенитост и твој анђеоски лик

супруга Гордана

Брат Мишко

14
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САША МИЛИЋЕВИЋ
(1983 - 2020)
Џиго моја! Отишао си када зора
свиће, као када на далек пут свој
крећеш... Отишао си са мирисом
јутра, дал си знао да ми се вратити
нећеш? Отишла је моја џига што се
стално мени смеје, отишло је моје
сунце, нема мене ко да греје. Али
не буди тужан, Анђеле мој, што ти
некако тешко дишем, ови дани
само су број, још увек ти се надам
и још увек ти пишем...
Не буди ми тужан Анђеле мој,
док ме са неба посматраш,
уплашену и саму, све док ја дишем
и ти си овде
у сваком мом новом дану.

Заувек твоја Милица (Живана)
Од 9.јуна, више ништа није исто јер нас је изненада напустио
наш вољени супруг, отац и брат

САША МИЛИЋЕВИЋ
(1983 - 2020)
Срећо наша, осмеху наш, сваког
дана недостајеш све више и
више... Недостајеш да нас
загрлиш, да нас насмејеш онако
како си само ти умео, да само
будеш поред нас. Знамо да из
прикрајка будно мотриш на нас,
да нас са неба чуваш и снагу нам
пружаш. Ти си дубоко у мом срцу
и у срцима деце своје, јер свако
од нас носи део душе твоје...
У нашим срцима живећеш заувек,
почивај у миру најмилији наш
Вечно ожалошћени твоји:
Милица (Живана), твој Маре,
твој Даре и твој Стефан
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)

ДРУГА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА ШАБАЦ
III степен
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

тел. школе: 015/348-829
моб: 065/69-57-196

Грађевина

зидар – фасадер
армирач – бетонирац
тесар
керамичар – терацер – пећар
декоратер зидних површина
сртаклорезац
хидрограђевинар
руковалац грађевинском механизацијом
монтер суве градње

Будите испред осталих!
Завршите средњу школу
по програму Министарства
просвете Србије на европски начин
Упис кандидата обавља се:
радним даном
суботом
од 11 до 18 h
од 10 до 14 h

IV степен
1.
2.
3.
4.

www.sepsab.edu.rs

- Редовно школовање
- Ванредно школовање
за лица старија од 17 година стицање знања услов уписа:
- завршена основна школа или
- започета било која средња школа
- Преквалификација
- Доквалификација
услов уписа: завршена било која средња школа 3. и 4. степена
- Специјалистичко образовање у једногодишњем трајању
услов уписа: завршена средња школа и 2 године радног искуства

грађевински техничар за високоградњу
грађевински техничар за нискоградњу
грађевински техничар за хидроградњу
образовни профил извођач инсталатерских
и завршних грађевинских радова
СА ДИПЛОМОМ ОВЕ ШКОЛЕ ЛАКШЕ
ДО РАДНЕ ДОЗВОЛЕ У РУСИЈИ,
НЕМАЧКОЈ И ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА ЕУ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ (V СТЕПЕН) ГРАЂЕВИНА
услов уписа одговарајућа средња школа и 2 године пословног искуства
ГРУПА МАЈСТОРИ
ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ
1. зидар мајстор
2. тесар мајстор
3. армирач мајстор
4. бетонирац мајстор
5. изолатер мајстор
6. грађевински керамичар мајстор
7. молер – фарбар мајстор
8. грађевински гипсар мајстор
9. мајстор за кућне водоводне и
канализационе инсталације
10. мајстор за грађевинску механизацију

ПРОФИЛ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВОЂЕ
1.
2.
3.
4.

пословођа за високоградњу
пословођа за нискоградњу и хидроградњу
пословођа за грађевинску механизацију
пословођа за грађевинска постројења

ПРОФИЛ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧАРЕ
1. грађевински техничар специјалиста
за префабриковано грађење
2. грађевински техничар калкулант
3. грађ. техничар специјалиста за водовод и канализацију
4. грађевински техничар специјалиста за архитектонске
и просторне планове

ОКО НАС
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ВРЕДАН ЈУБИЛЕЈ „ВАЉЕВСКЕ ПИВАРЕ”

ЛЕПОТА
ДОЛАЗИ ИЗ УБА

160 ГОДИНА
ПОСТОЈАЊА

Убљанка освојила друго место на интернет
такмичењу у мају, са 29.725 гласова. Избор за
Мис туризма Србије се наставља сваког
месеца, до новембра.

Једна од најстаријих фирми у Колубарском
округу прославила је своју славу Треће Тројице

Плавоока Александра
Радојичић из Уба такмичи се
за престижну награду Мис туризма Србије, чиме представља не само себе, већ и лепоте и знаменитости свог родног
града Уба. У организацији Miss
Tourism World такмичење се
захуктава пребројавањем
интернет гласова, који се
сабирају на месечном нивоу, а
објављују сваког другог у
месецу. Девојка која добије
највише гласова, постаје финалисткиња Избора за Мис Туризма Србије, који се одржава
у новембру.

„Ваљевска пивара”, као најстарији привредни
колектив у граду на Колубари, ове године обележава 160
година постојања. Вредан јубулеј обележен је на Треће
Тројице, 9.јуна, када је прослављена и слава фабрике за
производњу пива, која од прошле године има нове власникекомпанију „Brauerei Group”, оснивача Живојина Јовановића
(директор), Милоја Близањца и Зорана Костића.

Александра
Радојичић
Чувају традицију „Ваљевског пива”:
Живојин Јовановић и Милоје и Милан Близањац
Након ломљења славског колача и пригодног говора
протојереја ставрофора Љубе Аџића, заменик директора
Ваљевске пиваре Зоран Божић се обратио новинарима и
подсетио да је, у јануару прошле године, једна од најстаријих
ваљевских фирми приватизована други пут и да је у том
периоду у њен постепени опоравак уложено 364 милиона
динара.
- Значајна средства уложена су у линију за прање
стаклене амбалаже и гајби, као и за отакање стаклене
амбалаже, у пунилицу за стаклену амбалажу, као и у
етикетирку. Поред тога, купљено је возило за комерцијалну и
транспортну службу, а урађен је и ремонт опреме за поврат
конденза. Планира се набавка нових осам ферментора, три
уређаја за филтрацију пива, котао на гас за производњу паре
која је неопходна у производњи пива и опремање нове
варионице- нагласио је Божић.

Александра Радојичић, иначе свршени дипломац
Економског факултета у Београду, гласовима са друштвених
мрежа, у конкуренцији 300 прелепих девојака, попела се за
кратко време на друго место месеца маја. Александра се
некада бавила манекенством и моделингом радећи за многе
модне агенције. Уз одлично познавање енглеског и
француског језика, завршеном нижом музичком школом
клавирског одсека, Александра може да буде одличан
конкурент за финалисту Мис туризма Србије. Под слоганом
„Лепота долази из Србије“, интернет такмичењем, свака
девојка презентује комбинацију сопствене лепоте са
лепотама места из ког потиче. Најлепша девојка имаће
привилегију да учествује на светском избору за Мис туризма.
Интернет гласање ће трајати до новембра, а подршку
Александри и граду Убу, можете дати поруком путем Фејсбук
или Истанграм странице „Miss Tourism World Serbia”,
назначивши да свој глас дајете за редни број 260 или
гласањем путем мејла misstourismserbia@gmail.com. Са
истог профила или мејла, могуће је гласати једанпут дневно.
Што више подела, лајкова и коментара Александриних
актуелних фотографија, које раде Милутин Рафаиловић и
Вељко Николић (Фото „Пани“), то је бољи пласман.
Својим такмичарским фотографијама и текстом о Убу,
Александра је представила убски хотел, Шепковац и Градски
трг. У плану за наредни период је снимање на неколико
локација у граду, а подршку Александри дали су многи
појединци гласањем на друштвеним мрежама, Општина Уб,
као и многи мали предузетници, у виду фризуре, шминке и
гардеробе.
Д.Капларевић

Зоран Божић, заменик директора „Ваљевске пиваре”
Према његовим речима, јубиларна година ће бити
завршена са великим улагањима, а већ наредне године пивара ће добити сасвим ново рухо, са потпуно новом опремом, која ће задржати исте карактеристике пива, као и стара.
- На исти начин ћемо производити нове количине пива
користећи нашу изворску воду, наш квасац који већ преко 30
година негујемо и он је заштитни знак нашег пива. Очекујемо
да у 2020.години производња пива буде већа од 100 хиљада
хектолитара, а план је да се у наредних пет година
удвостручи. Управо за то ће послужити нова опрема која је
предвиђена за капацитете до 250 хиљада хектолитара
годишње- казао је заменик директора „Ваљевске пиваре”,
изразивши посебно задовољно што је, током протеклих
годину дана, заустављен пад производње и продаје.
Упркос корони, на дан славе, "Ваљевска пивара" имала
је већу производњу него прошле године у исто време. Поред
тога, купљен је и бренд “Јагодинског пива”, тржиште је
проширено на читаву територију Србије, а појачан је и извоз
за Швајцарску, Канаду, Америку и Аустралију.
М.М.М.
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СТАРУЈЕ 21. МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР
У МАЛОМ ФУДБАЛУ

„КАРЕЛИ” У РАНИЈЕМ
ТЕРМИНУ
Као што је најављено прошлог лета, овогодишњи
турнир "Душан Матић- Карели" играће се у ранијем
термину, тачније почеће 22. јуна уместо традиционалног 1.
августа. Жеља организатора је да пре почетка летњих
припрема своје умеће покажу и фудбалери Јединства,
Врело спорта, Радника, Брезовице... који су ранијих лета
имали велике обавезе и напоре у августу, па су углавном
пропуштали турнир.
Пријаве за турнир трају до 21. јуна, уз уобичајене
котизације, а бранилац трофеја у сениорској конкуренцији
биће Убске легенде. Играће се и стандардне старосне
категорије- ветерани, јуниори и пионири, а план је да се
турнир заврши до 1. јула.

За оне млађе који то можда не знају, Душан МатићКарели рођен је 1978. године, био је одличан фудбалер
Јединства, познат по својој брзини и головима. Студирао је
тадашњи ДИФ, а настрадао је у саобраћајној несрећи у
околини Златибора 1. августа 1999. Већ наредног лета,
Душанови пријатељи су организовали турнир у знак
сећања на преминулог друга, а временом је то постао
фудбалски бренд Уба који је у летњим ноћима мамио
стотине, а некад и више од хиљаду људи на Школарац.
Наравно, место окупљања се не мења- прелепи амбијент на
Школарцу биће поприште борби мајстора фудбала од 22.
јуна...
Б.Матић

КОРОНАВИРУС - ВАНРЕДНО СТАЊЕ
УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ НА ЗАСЛУЖЕНОМ ОДМОРУ

ТРИО
"ИНТЕРНАЦИОНАЛКИ"
ПОЈАЧАО УБ
Тренер убских одбојкашица Маријана Боричић
означила је 12. јуна почетак одмора за своје девојке.
Најуспешнија сезона у историји (освојен Куп) прекинута је
због пандемије, Убљанке су вредно радиле још месец дана, а
поново ће се окупити у Хали спортова 15. јула:
- Пауза је нешто краћа због специфичних околности и
ранијег почетка првенства, као и због међународних обавеза
које нас чекају. У међувремену смо остали без Анице
Кутлешић која је дала велики допринос у претходној сезони,
али није нашла заједнички језик са управом клубаобавештава нас о новостима Обреновчанка на клупи Уба.
Међутим, далеко од тога да се не ради на јачању екипе
за нову сезону, то потврђује и списак појачања:
- Замена за Аницу у средњем блоку биће Софија Медић
која већ неколико година игра у Русији и Румунији, а у Србији
је носила дрес Спартака. Рођена је 1991, радила је са нама у
овом периоду и сигурна сам да смо направили одличан
посао. Појачала нас је и Љубица Кецман, рођена 1993., игра
на позицији примача са богатим искуством из Пољске и
Немачке, а овде је носила дрес Црвене звезде. Списак
новајлија у овом тренутку заокружује перспективни дизач
Милана Божић, рођена 2000. Она је репрезентативка Босне и
Херцеговине, претходну сезону играла је у Швајцарској, а
њена висина од 186 центиметара пуно ће нам значити у
блоку. На мети нам је још један примач, тиме бисмо
заокружили списак појачања- закључује Маријана Боричић,
тренер ЖОК Уба.

За садашње и бивше одбојкашице и тренере ЖОК Уба,
као и пријатеље клуба, протеклог петка организована је
прослава у ресторану „Школарац”, уз традиционално лепу
атмосферу и музичаре Микија Мећаву и Јеллену. Уз велику
захвалност за све што је до сада учинио за финкционисање и
велики напредак клуба, колектив ЖОК Уб приредио је
изненађење за председника општине Уб Дарка Глишића,
коме су уручени поклони и специјалан дрес са његовим
презименом.

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

Vozite se bezbedno !

СПОРТ
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ИСТОРИЈСКИ ФУДБАЛСКИ ДАН У РОДНОМ СЕЛУ НЕМАЊЕ МАТИЋА

ВРЕЉАНИ ДОБИЛИ СТАДИОН "МИРКО-ЖАКИ МАТИЋ"
Пуне 42 године Мирко Матић је носио дрес Врела и обезбедио статус живе легенде врељанског
фудбала, а његов славни синовац се побринуо да још за живота добије вечни споменик.
Преко хиљаду људи дошло је у Врело да обележи
отварање прелепог фудбалског објекта који ће бити дом
фудбалера зонаша Врело спорта и општинског лигаша
Врела. Породица српског репрезентативца Немање Матића
направила је још један стадион репрезентативног изгледа, а
име је понео по Немањином рођеном стрицу Мирку-Жакију
Матићу.
Пуне 42 године Мирко Матић је носио дрес Врела и
обезбедио статус живе легенде врељанског фудбала, а
његов славни синовац се побринуо да још за живота добије
вечни споменик. Нису Врељани заборавили ни заслужне за
развој фудбала у селу, преко 20 захвалница стигло је на
адресу људи који су дали много најлепшој споредној ствари
на свету, а програм су употпунили фудбалери Врело спорта
и Јединства лепом утакмицом са много голова.

Жаки Матић изводи почетни ударац

Нови стадион ФК Врело спорт
Пуно угледних гостију стигло је у Врело на челу са
Дулетом и Драганом-Блекијем Савићем, а улогу домаћина
преузели су Урош Матић, фудбалер Копенхагена на
позајмици у Апоелу, и Драган Матић, отац српских репрезентативаца и бивши фудбалер Јединства и Мачве. Наравно,
огромну улогу у припреми и организацији спектакла одрадили су председник Врело спорта Дарко Матић, секретар
Душко Љубичић и тренер Милош Гаврић, а комплетан утисак
заокружила је прослава под шатром где је уз музику, песму и
пиће окончан фудбалски празник у Врелу.
Б.М.

Бакљада на отварању стадиона

Пријатељски меч

Врело спорт- Јединство (Уб) 1:4 (0:1)
Стадион "Мирко-Жаки Матић". Гледалаца: 1.000. Судија:
Милан Балиновац (Уб). Стрелци: Бранковић у 54. за
Врело спорт, а Ђокић у 13. и 62., Зоран Радојичић у 47. и
Арсовић у 68. минуту за Јединство.
ВРЕЛО СПОРТ: Ракић, Симић, Леонтијевић, Ђорђевић,
Благојевић, Новаковић, Поповић, Блажић, Којић,
Бранковић, Ђурђевић. Играли су
још: Милошевић,
Радовановић, Матић, Шајиновић, Јечменица
ЈЕДИНСТВО: Ивановић, Мијатовић, Рајовић, Сајић,
Филиповић, Ранисављевић, Н.Радојичић, Ђокић,
Милановић, Руњајић, Павловић. Играли су још: Андрић,
З.Радојичић, Арсовић, Обрадовић, Хаџић, Кислечић,
Цвијовић.

Рајка Михајловића 33

Уб

МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА

Крцате трибине у Врелу
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ИВИЦА ДАЧИЋ- ”СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ”

МИ СТОЈИМО
ПОСТОЈАНО!

2
Ивица Дачић,
председник СПС

Драган Леонтијевић,
ОПШТИНСКИ ОДБОР УБ

кандидат за народног посланика

Благоје
Цонић

Александар
Дамњановић

Александра
Трифуновић

Мр Марко
Леонтијевић

Владимир
Ђурђевић

Зорица
Ракић

Душан
Димитријевић

Драгица
Нинковић

Ружица
Јевтић

Гордана
Гаћиновић
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