цена: 60 динара
Наредни број излази:
21.јануара 2021.
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НА СЕДНИЦИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА УБ

УСВОЈЕН БУЏЕТ
ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
Током 2021. биће реализоване значајне
капиталне инвестиције
Чланови Општинског већа, на седници одржаној 15.
децембра, усвојили су буџет општине Уб за 2021. годину, који
ће износити 1.570.800 динара. Надлежни најављују још једну
инвестициону годину, пошто је чак половина од ове суме резервисана за неометан завршетак радова на започетим капиталним пројектима и за почетак реализације нових. Образлажући најважнији документ локалне самоуправе, председник
општине Уб Дарко Глишић издвојио је највредније пројекте.
-У 2021. остаје да завршимо реконструкцију Градских
базена, где ће отићи 50 посто предвиђених средстава за
капиталне инвестиције, као и другу фазу Градске пијаце, потом Технички центар КЈП „Ђунис“ и нову обилазницу „Милош
Велики“, рекао је први човек убске општине.
Средства из буџета следеће године ће ићи и на завршетак улице Првог маја и СРЦ „Школарац“, као и за изградњу
дечијих игралишта у насељу Талови и дворишту Вртића. У
плану је и реконструкција Занатског центра, спортског терена
ОШ „Милан Муњас“ и објекта у Бањанима, где се налази
Издвојено одељење Музичке школе, а који и мештани користе
за многе активности.

Глишић је најавио и неколико важних инвестиција које
ће се финансирати мимо општинског буџета.
„Одмах почетком 2021. године биће реализовани послови са капиталним предзнаком. То су радови на обреновачком
старом путу са стране наше општине, реконструкција пута од
Уба до петље у Стубленици који је асфалтиран, али га треба
поправити и урадити од радљевске стране и надвожњак у
Руклади. Ово је само део предвиђених инвестиција, за шта
држава треба да издвоји 80 милиона динара“.
Биће настављени и радови на обнови путне и нисконапонске мреже, које финансирају јавна предузећа „Путеви
Србије“ и ЕПС, док се од Канцеларије за јавна улагагања
очекује да обезбеди средства за реновирање свечане сале
средњих школа.
На дневном реду прошлонедељне седнице била је и
Одлука о ребалансу овогодишњег буџета, који је умањен за 68
милиона динара нереализованих средстава.
„Услед јачег таласа епидемије који нас је задесио, било
је физички немогуће реализовати све оно што је планирано у
септембру“, укратко је објаснио Глишић разлоге за ребаланс.
Већници су усвојили и програме пословања за 2021.
годину КЈП „Ђунис“, Установе културе, Градске библиотеке и
РЕЦ „Еко Тамнава“, а све наведене тачке очекују се и на
дневном реду седнице Скупштине општине Уб, која је заказана
за 25. децембар.

СКАКАВЦИ

к

ад смо предали Милошевића
Хашком трибуналу, мислили смо
да ће нам потећи мед и млеко, а
реално, почео је велики суноврат свега у тадашњој
Србији. Буразерска приватизација и продаја
странцима крупних индустријских гиганата, уз
олако препуштање природних ресурса попут
изворишта воде, полако је претварало ову државу у
огољени костур, док су нас упорно убеђивали да
‘’цар није го’’’... Нисмо се побунили ни кад су се
обратили истом оном Хашком трибуналу за
мишљење о законитости проглашења Косова и
Метохије за Републкику Косово, широких руку смо
дочекали укидање војног рока, продају смедеревске железаре за један долар и топљење наших
тенкова и другог оружја и оруђа, шпијунске афере у
војсци од стране ДОС-ових главешина који су све
способне кадрове по општинама бескрупулозно
смењивали и доводили своје послушнике...
Србима су неке године појели скакавци... Или смо,
бар, мислили да је тако. Опозициони политичари
су, својевремено, у својој неутољивој жељи за
влашћу, свесно или несвесно, обмањивали широке
народне масе. Говорили су да, само, ‘’треба
склонити Милошевића’’ па ће европска и америчка
демократија и код нас да направе богату државу са
великим платама и високим стандардом. Мислили
смо да ћемо брзо, само да Милошевић оде,
надокнадитти све оне године које су нам уништили
белосветски човеколики инсекти. А могли смо да се
сетимо да нам своје ‘’добре услуге’’ нуде они који су
нас бомбардовали, а тој својој операцији дали
ироничан назив ‘’Милосрдни анђео’’.
Ево је, опет, ‘’у седлу’’ Медлин Олбрајт. Повампирују се але са ‘’црвеним ципелицама’’ из Дубоке
државе. Опет се прети Србији...
Е, сад! Да ли нам, можда, и ове године једу неки
други скакавци? Шта је са често пљачкашким
начином рада приватних извршитеља, са ‘’страним
инвеститорима’’ и енормно великим стимулацијама за запошљавање нових радника у фирмама
које отворе странци? Шта је са кипарским парама?
Шта је са такозваним партијским запошљавањем,
шта је са бесмисленим кадровским решењима и,
посебно, са штампањем уџбеника у фирмама које
се налазе у Немачкој, а чији су власници, махом,
Хрвати? Ко је злоупотребио закон о спречавању
монопола?
Скакавци су сурови, они ‘’збришу’’ читава пространства...све док не наиђу на природну препреку (?)...
Корона је целом свету, мање или више, појела ову
годину. Шта ће бити следеће? Какве нам године
долазе? Можда је корона та природна препрека (?).
На крају ове 2020-те пожелећемо, као што је ред и
обичај, све најбоље у наредној. Пожелећемо да
буде боља од ове... Али, многи већ сумњичаво врте
главом. Рекли би: само да не буде гора, да се не
настави пропаст привреде и свега осталог... Да
буде, макар, као што нам је била ова... Јер, не зна се
какви скакавци надиру иза хоризонта. Шта ако се
појави нека нова корона, гора од ове?
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У САСТАВУ ОШ „МИЛАН МУЊАС“

ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ЗАТВОРЕНОМ БАЗЕНУ
Нови објекат школи ће бити предат на употребу око Нове године,
али ће ученици моћи да га користе тек када епидемилошка ситуација дозволи
Изградња затвореног базена у саставу ОШ „Милан
Муњас“ ушла је у саму завршницу. Очекује се да ће радови
на овом објекту бити приведени крају око Нове године, али
ће убски основци моћи да га користе тек када епидемилошка
ситуација дозволи. Нова грађевина простире се на
површини од 1.757 квадрата, повезана је топлом везом у
виду пасареле са школском зградом, а у њој се налази базен
димензија 12,5 x 22,6 метара сa трибинaма, свлачионице,
амбуланта и конференцијска сала. Овакве инвестиције
остају као наслеђе генерацијама иза нас, изјавио је
председник општине Дарко Глишић, након прошлонедељног
обиласка тог објекта:
„Најсавременије машинско постројење са најмодернијим елементима који су уграђени у базен служиће деци да
науче или усаврше важну животну вештину, какво је
пливање. Поред тога, можемо организовати разна
такмичења у воденим спортовима и друге манифестације,
што додатно даје на значају овом грандиозном пројекту који
по свим стандардима одговара најмодернијим базенима
овог типа: од подног грајања, преко температуре воде,
готово бањске, од 28-29 степени, до свих осталих пратећих
садржаја. Потпуно ће бити спреман око Нове године, када ће
бити предат на употребу школи, док уређење партерног дела
можда остане и за јануар уколико се време нагло погорша. У
пуном капацитету базен ће радити од следеће године, јер
нема потребе за журбом због епидемиолошке ситуације.“

Затворени базен на Убу, спреман за употребу, чека нека
боља времена. Чим стане корона, креће пливање...

Глишић у обиласку новог објекта

Преостало још само да се
заврши партерно уређење
Како смо сазнали од Глишића, осим ученицима,
погодности првог покривеног базена на Убу биће доступне и
грађанима када нема наставе, а кључну улогу у одржавању
објекта имаће КЈП „Ђунис“.
Затворени школски базен изграђен је у оквиру пројекта
рехабилитације и адаптације ОШ „Милан Муњас”, који
финансира Канцеларија за управљање јавним улагањима
Владе Србије. Почетком ове школске године, 1. септембра,
завршен је први део пројекта - доградња троетажног анекса,

чиме је добијено шест нових учионица и исто толико
припремних наставничких кабинета, што је за 640 квадрата
више у односу на стање пре реконструкције. Такође, на целој
згради је замењена столарија и постављена нова терморегулациона фасада. Директорка убске школе, Живана Баратовић не
крије задовоство што се и затворени базен приводи намени.
„Поред школске зграде, то је најзначајнији објекат коме се
радујемо и који смо дуго желели. Једва чекамо да прође
пандемија како би наши ученици почели да користе базен, а
они који не знају научили да пливају. Наставници физичког
васпитања су обучени за извођење оваквог вида рада са
ђацима и када се створе услови направићемо распоред
коришћења базена“, рекла је Баратовић, захваливши се
општинском руководству на свесрдној и свеколикој помоћи и
подршци, због чега је ОШ „Милан Муњас“ прем њеним речима
„можда и најопремљенија школа у Србији“.
‘’За радове на проширењу капацитета убске школе и
изградњи затвореног базена држава је издвојила близу 347
милиона динара. Не само због обима новчаних средстава, већ
и због укупног садржаја који носи са собом и његовог значаја,
ово је један од највреднијих пројеката који је реализован на
територији општине’’, оценио је Дарко Глишић, додајући да
улагања у ОШ „Милан Муњас“ тиме није окончано. Остаје још
да се реновирају спортски терени са трибинама, што ће
општина Уб следеће године финансирати из сопствених
Д.Н.
средстава.

Ubska panorama
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НОВОГОДИШЊИ ИНТЕРВЈУ СА ДАРКОМ ГЛИШИЋЕМ, ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ УБ

НАСТАВИЋЕМО ДА РАЗВИЈАМО
НАШ УБ, УПРКОС ПАНДЕМИЈИ
- И поред свих проблема и недаћа које је корона вирус створио у 2020.години, Уб је направио корак
напред. Последице пандемије ће бити несагледиве, али са тим мора да се живи, јер од кукања нема
вајде. Преостаје нам да се боримо и сваки динар који можемо доведемо у нашу општину.
Показали смо да то можемо у годинама иза нас, велики новац смо окренули ка Убу
и он је покренуо општи развој, а то се види- истиче први човек општине Уб Дарко Глишић.
По већ устаљеној пракси, уочи
новогодишњих и божићних празника,
уредник “Гласа Тамнаве“ био је гост
председника општине Уб Дарка Глишића.
Крај године је време када се сабира
урађено и одузима оно што је пропуштено
да се уради. Локална самоуправа, током
2020-те, покренула је и реализовала
многоброје пројекте, који су, до пре
неколико година, када се о њима само говорило, звучали као „научна фантастика”.
Решени су неки вишедеценијски проблеми,
град је попримио нови модеран изглед, а
пуна “општинска каса“ представља гарант
да ће се и убудуће наставити истим
темпом, упркос пандемији корона вируса.
Година за нама је, по много чему,
специфична. Корона вирус је пореметио
многе планове у 2020-тој. Ипак, и поред
тога, покренуто је и реализовано неколико капиталних пројеката који ће у
значајној мери унапредити средину у
којој живимо. Како бисте оценили
годину за нама?
– Тешка година је за нама, можда
најтежа од како сам на челу општине Уб.
Битка за здравље људи, за функционисање општине и да ово лепо место
унапређујемо и чинимо бољим за живот,
била је свакодневна од тренутка када се
појавила ова пошаст у виду пандемије,
тачније још од марта месеца. Ово је година
окарактерисана од многих као најтежа и
наша општина дели судбину свих који
пролазе кроз пакао звани корона.
У чему нас је највише оштетила
пандемија корона вируса? Који су то
пројекти стопирани, односно одложени
за наредни период?
- Она је, најпре, оштетила здравље
људи и утицала на нормално функционисање свакога од нас појединачно. Исто
тако значајно је пореметила и сам рад
локалне самоуправе. Претрпели смо
финансијску штету на инвестиционом делу
од 600 милиона динара, а са тих више од
пет милиона евра можете мислити шта би
смо додатно урадили и који би то био
замајац за нашу локалну привреду и
стандард људи који овде живе. Има
пројеката који су одложени баш из тог
разлога. Првомајска улица је једна од њих,
али и реконструкција средњих школа која је
требало да почне у овој години, а померена
је за наредну, јер околности тако диктирају.
Ипак, трудимо да људи што мање осете
кризу и кроз све радове и пројекте које смо
успели да реализујемо показали смо да, уз
пожртвовање и у оваквим околностима,
може доста да се уради.
Корона је обележила готово све
сфере друштвеног живота. Када видите
крај овој пошасти и колико ће нам
требати времена да се опоравимо од
њених последица?
- Требаће године да се извучемо из
свега овога, јер корона је оставила пустош
у свим сегментима живота. Тек када буде
крај, онда можемо утврђивати последице, а
2021.година би требало да буде година

када ће светска наука и медицина дати
одговор на проблем који је уздрмао читав
свет. У читавом свету имамо невероватне
бројке, 74 милиона људи је заражено,
умрло 1.700.000 људи широм планете, јер
не постоји држава на кугли земаљској где
ковид 19 није ушао. Последице ће бити
несагледиве, али са тим мора да се живи,
јер од кукања нема вајде. Преостаје нам да
се боримо и сваки динар који можемо
доведемо у нашу општину. Показали смо
да то можемо у годинама иза нас, велики
новац смо окренули ка Убу и он је покренуо
општи развој, а то се види.
Пројектовани буџет за наредну
годину и даље је на високом нивоу и
прелази милијарду и по динара. Који су
то пројекти који ће обележити 2021.
годину?
- Пројектовани буџет ће несумљиво
бити развојни. Последњих година смо то
тако дефинисали, јер наша економска
политика није условљена дневном и то је
најважнији податак који желим да
истакнем. Општинско руководство не може
нико да уцени учешћем или не учешћем у
власти,
јер буџет се прави према
потребама грађана, реалан и онако како је
остварив. Ми смо кренули са 600-700
милиона реалног буџета који се тада, због
намиривања политичких апетита, надувавао на једну милијарду, а никада се није
реализовао више од 70 посто. Пре пандемије смо приходовали око 1,5 милијарду
годишње, што је више него дупло у односу
на ранија времена, јер смо буџет
ослободили политике. Оног тренутка када
ме неко буде уцењивао за нешто, нећу
више бити председник. Да није било
короне ми бисмо у 2020.години имали
реализацију буџета преко две милијарде
динара, баш зато што смо тако поставили
ствари. Свакако смо уздрмани, можда смо
поклекли али нисмо пали, и враћамо се на
позицију из 2019.године. Када општи
амбијент буде повољнији да даље растемо
и развијамо нашу општину, тако ће и бити.
Поносан сам што је наша економска
политика довела до тога да дневно имамо
око 60 или 70 милиона динара на
општинском рачуну, а немамо ниједну
неплаћену обавезу. Ми не тражимо из
текућих буџетских резерви државе помоћ
како би одржали ликвидност, немамо
дугова, а видите колико се инвестира. Од
како сам на месту председника општине
број запослених се није повећао, него
смањио, јер дневна политика није мој
мотив. Грађани су ти који треба да оцене да
ли сам нешто урадио и саградио, а бројке
то говоре саме за себе.
Шта нам то доноси отварање
модерног аква-парка на Убу?
- Ми се позиционирамо к ао
туристичко место и то доноси пуно новца,
који ће се слити у нашу општину, као и
хиљаде људи који ће овде доћи, што
подразумева већи профит за све наше
делатности, угоститељске, услужне,
трговинске и друге. Да би наш град могао

Дарко Глишић
да прими толико посетилаца ми радимо на
капацитетима, градимо нови хотел, а чујем
да људи приватно зидају нове куће како би
их издавали, баш због употребе аква парка.
Морамо имати леп град, без оронулих
фасада и рупа на путевима. Зато ми све то
реновирамо, јер желимо да изгледамо лепо
и примамљиво.
Уз аква-парк најављена је и реконструкција некадашњег хотела "Тамнава".
Докле се стигло са реализацијом овог
пројекта и када се може очекивати да Уб
добије још један репрезентативан угоститељски објекат, који ће значајно поправити туристичку понуду нашег места?
- Аква парк доводи до тога да хотел
Тамнава, који је као руина пао у заборав и
служио само обесним људима да ноћу тамо
обитују, коначно претворимо у један
велелепни туристичко-угоститељски објекат
у коме ће да ради од 20 до 30 Убљана, а
приходоваће и новац за нашу општину.
Почели су први радови на његовој
реконструкцији и изградњи, замена
столарије на деловима који се неће рушити,

Будући изглед
смештајног дела хотела „Тамнава“

ОПШТИНА УБ
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Први грумен угља
са новог копа Радљево

ОБНОВА И ИЗГРАДЊА
ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
- Путна инфраструктура је наш
заштитни знак, по 40-50 километара
асфалта сваке године радимо, а
колико ће бити у 2021.години зависи
од ситуације са корона вирусом.
Међу планираним пројектима посебно се издваја регионални пут ка
Радљеву, затим надвожњак у Руклади, а тренутно разматрамо обнову
обреновачког пута, који је у јако лошем стању и захтева детаљну анализу. Не желим да људи који живе у
Црвеној Јабуци, Јошеви и Лончанику
буду препуштени на милост и немилост камионима који су све уништили, већ ћемо урадити бар санацију или комплетан коловоз у сарадњи са Путевима Србије. Надвожњак
у Руклади је јако скуп пројекат, од
преко 80 милиона динара, али
питање безбедности не поставља
питање коштања, већ мора да се
уради. Пут који води ка петљи у Стубленици је урађен, али нисам
задовољан његовим квалитетом и
сигурно ће ту бити поправки и
корекција- поручује Глишић.
а са лепшим временом након Нове године
кренуће се са конкретнијим грађевинским
радовима. Не постоји боље место за такав
модеран угоститељски објекат од
тренутног, где се налази наш стари хотел
Тамнава. Одмах испод њега ће бити
најмодернији аква парк који ће нашим
суграђанима и гостима са стране понудити
квалитетан садржај, где ће моћи са својом
породицом и пријатељима квалитетно да
проводе своје слободно време.
У току је друга фаза изградње
комплекса Зелене пијаце на Убу. Какви
су вам планови везани за нови
мултифункционални објекат (у које
сврхе се може користити) и када се може
очекивати његов коначан завршетак?
- У првим месецима наредне године
очекујем завршетак другог дела зелене
пијаце. Објекат је мултифункционалан и у
потпуности елиминише уличну продају, коју
ћемо коначно склонити са улице. У првом
делу који смо урадили, већ су сви локали
издати и након Нове године попуниће се
свих седам локала из тог дела радова. Дуго
је трајала адаптација, полако се улазило у
процедуру закупа и коначно ће кренути
реализација издавања локала, што ће дати
пуну димензију већ постојећем објекту.
Биће више садржаја концентрисаних на
једном месту, а током лета ћемо
организовати занимљиве културне
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Недавно је на површинском копу Радљево ископан и први грумен
угља. Шта то заправо значи?
- То значи да је један вишедеценијски сан реализован, пројекат који је
десетинама чекао на реализацију. Ископавањем првог грумена угља ми смо
одржали реч, пројекат неповратно иде у своју даљу реализацију и у годинама
које долазе ми ћемо тек добијати бенефите и корист од тога. Не само Уб, већ
и цела држава, јер то налазиште угља одржава систем енергетски стабилним,
а то је велика ствар. У питању су први слојеви угља, отварање копа Радљево
се реализује фазно, а 2022. и 2023.године еспоатација ће се вршити у пуном
обиму. Некада су нам се смејали када смо причали о томе, а данас копамо
први угаљ, радили смо одговорно и први резултати су евидентни.
Током ове године често је помињано обнављање пројекта
Термоелектране Колубара Б у Каленићу. С обзиром на тренутну
ситуацију, да ли је реално очекивати скорије покретање овог, за Уб,
изузетно важног пројекта?
- Обнављање Термоелектране Колубара Б у Каленићу је неопходно и то
је пројекат који стоји у стратешком државном документу Србија 2020-2025 и
захвалан сам руководству Србије што га је уврстило, на наше инсистирање, и
нема дилеме да ће бити реализован. Касниће сигурно али ће се радити, јер то
је вишедеценијски пројекат који се само провлачио у причама по кулоарима, а
сада га ми оживљавамо и спремамо за коначну реализацију.

садржаје на делу који се налази изнад
пијаце, што ће улепшати град и на наки
начин постати симбол Уба.
Изградња још једног објекта на СРЦ
"Школарац" је завршена. Уб ће у
наредној години добити јединствен
музеј спорта. Шта нас још дели од
коначне реализације овог пројекта?
- Музеј Спорта је грађевински
завршен, а остаје само да се опреми
намештајем и пратећим садржајима и да
се одреди датум када ћемо га отворити.
Ако се сетимо како је Школарац изгледао
пре само пар година, све ће вам бити јасно.
Данас је то простор пун садржаја, терена,
са инфраструктуром и новим водоводом и
канализацијом, новим паркинзима. Део од
музеја ће бити под бехатоном повезан са
фудбалским тереном, а очекујемо да Жозе
Мурињо наредне године дође и посети
своје игралиште и Убљане, којима је дао
подршку захваљујући нашем Немањи, а ми
ћемо их угостити најбоље што можемо.
Урадићемо још једну балон салу на
Школарцу, чиме ћемо дати могућност свим
млађим категоријама у свим спортовима
да своје тренинге обављају у хали, док
ћемо рекреативце преместити у балон и
нећемо их мешати са децом која желе да
се баве спортом професионално. Поносан
сам како данас изгледа Школарац и како ће
тек изгледати за неколико месеци када се
све заврши.
У убској општини у току је реализација два пројекта (кружни ток и
обилазница), који ће у значајној мери
допринети модернизацији и растерећењу саобраћаја који пролази кроз сам
центар града. Ипак, да ли у будућим
плановима разматрате и могућност
повезивања (изградњу још једне обилазнице) обреновачког пута са обилазницом Милош Велики и петљом у
Стубленици?
- Жеља нам је да направимо
полупрстен из правца ваљевског пута и
спојимо га са ауто путем. Такође, желимо
да и са друге стране, не само са обреновачког пута, већ и са бањанског дела,
затворимо тај прстен и спојимо га са
постојећим делом од ваљевског пута,
односно да све вежемо са петљом у
Стубленици. За тај пројекат ће нам бити
потребно сигурно неколико година рада,
али не сумњам да ћемо га коначно и
реализовати, као и многе друге који су
некада изгледали само као "научна
фантастика".
Међу многобројим пројектима који
се налазе у плану за наредну годину
стоји и реконструкција Првомајске улице. Какви се радови планирају на овој,
за грађане Уба, веома важној деоници?

- Надам се тендеру за изградњу
Првомајске улице за неких месец, до два
месеца, да га распишемо и онда већ у мају
да уђемо у радове. Жеља нам је да је
потпуно реконструишемо, да добије један
модеран изглед са тротоарима и коловозом,
да повадимо све цеви које су дотрајале и
заменимо их новим. Мислим да ћемо
наредне године и да је завршимо, није то лак
посао јер ћемо радити ову улицу од самог
почетка, дакле од Поштанске штедионице,
па до њеног краја, односно Гуњевца.
Уб ће у наредној години коначно
добити и нову 110 киловолтну станицу,
која ће решити готово све проблеме са
напајањем електричном енеријом града и
већег дела општине?
- За пар месеци ћемо се коначно
ослободити старе 110 киловолтне станице у
Јабучју, која је у 90 посто случајева узрочник
нестанака струје на територији наше
општине. Нову 110 кw трафо станицу, код
Ватрогасног дома у Богдановици, смо
грађевински завршили и остају нам само
радови на прикључењу. Она ће бити од
немерљивог значаја и без ње ни корак
напред не бисмо могли да направимо, јер не
бисмо имали струју. Вредност овог пројекта
износи неколико милиона евра, приводи се
крају и следеће године ће бити пуштена у
рад.
Уб је, до недавно, одолевао
епидемији корона вируса. Међутим,
последњих недеља, као уосталом и свуда
у окружењу, бележи се раст новооболелих. Здравље грађана је, свакако, на
првом месту, али и колико-толико очување економских и привредних токова,
јер живот заједнице не може да стане.
Када можемо очекивати ублажавање
тренутних мера?
- Број прегледа и даље расте, а број
позитивних се благо смањује и можда већ
наредне недеље дође до ублажавања мера,
које ћемо усклађивати са државом. Ипак,
није реално очекивати неке превелике
промене током децембра и јануара. Веома је
незахвално дугорочно дефинисати и планирати став и одлуке о томе, јер болест је
непредвидива а ванредна ситуација је и
даље на снази.
Шта бисте пожелели Вашим суграђанима у Новој години?
- Суграђанима желим да им се не
понови 2020.година, а да већ наредне
наставимо оно што смо почели пре
епидемије, да градимо и унапређујемо ово
наше лепо место и живот у њему и да имамо
више посла за све наше Убљане. Желим
свима срећу, добро здравље и да се
2021.године изборимо да наш Уб и даље
буде један од најуспешнијих.
Разговор водио Милован Миловановић
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* PREMIJERNO PREDSTAVLJA *
POSLOVNO-STAMBENI OBJEKAT
u ulici Prvog maja 61

Po~etak gradnje: april 2021.g.

Zavr{etak gradnje: septembar 2022.g.

37m² - 45m² - 59m² - 64m² - 67m² - 70m² - 80m²
065/60-60-900 064/82-70-200 Penthaus 100m² i 110m²
- Najkvalitetniji materijali u gra|evinarstvu - Visok nivo zavr{ne obrade
- Energetski efikasan objekat - Gara`na mesta
- Parking mesta - Lift
- Klimatizacija i grejanje na pelet - Stanarske ostave
GP Gra|evinar Ub je pouzdan partner u zasnivanju
va{eg doma! Na{a stru~nost, iskustvo i odgovornost ~ine
va{ novi stan sigurnom investicijom, a kvalitetni materijali, ukusan
dizajn i atraktivna lokacija mestom udobnog i bezbri`nog `ivota.

КОРОНА ВИРУС
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ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ

БЛАГИ ПАД БРОЈA ОБОЛЕЛИХ НА ДНЕВНОМ НИВОУ
Млађа лица, са лакшом клиничком сликом, потребно је да се јаве на контролни
завршни преглед, како би се сматрали излеченим
На основу извештаја ЗЗЈЗ Ваљево, који се свакодневно
ажурира подацима из домова здравља, до понедељка 21.
децембра, у Колубарском округу забележено је укупно 6.304
активно оболелих особа. Највише активно оболелих лица је
у Ваљеву и то 3.515, затим следе Уб са 740 оболелих, Лајковац
са 642 особе, Мионица са 597, а нешто мање оболелих лица је
у Осечини 453, док је у Љигу заражено 357 особа, мада и те
бројке треба узети са резервом јер се многи пацијенти не
јављају на контролни завршни преглед .
Пада број хоспитализованих лица. До понедељка 21.
децембра на болничком лечењу у Општој болници Ваљево од
вируса Covid-19 било је 119 особа. Само 12 дана раније, у болници је лежало 149 пацијената. Укупно је преминуло 172 лица.
У многим ковид амбулантама широм Србије, лекари
напомињу да се све више јављају пацијенти са тежом клиничком сликом, односно обостраном упалом плућа и да се
често дешава да се пацијенту приликом рендген снимка не
види упала плућа, већ се она уочава тек на скенеру. Ипак,
лекари у ковид амбулантама и тријажним центрима, умеју да
разликују лакше од тежих случајева, на основну клиничке
слике и лабораторијских налаза – ККС са леукоцитарном
формулом, седиментације и CRP-a, затим отежаног дисања,
кашља и температуре.
Када је у питању лечење антибиотицима, иако пацијенти то очекују, неће свака оболела особа бити лечена на тај
начин. Терапија се односи на узимање витамина Це (C) и Де
(D), цинка, магнезијума и селена, као и лекова за скидање
температуре. Саставни део протокола за лечење инфицираних коронавирусом односи се и на узимање алфа-липоинске киселине која поседује имуномодулаторна својства и
јак је антиоксиданс, као и лекова који спречавају настанак
крвних угрушака (тромба).
Све лекове и суплементе, потребно је узимати под
надзором лекара или фармацеута, а не на своју руку. Такође,

Број заражених на 1.000 становника у текућем
таласу пандемије, 20.децембар 2020.године
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31,9

Лајковац

Љиг

46,3

41,4

Мионица Осечина

27,2

41,2

Уб

Ваљево

лекари апелују да се особе заражене корона вирусом,
обавезно јављају на контролне прегледе, по потреби и раније,
како не би дошло до компликација.
- Број прегледа је смањен за нијансу, мање је позитивних лица у последњих пар дана, него што је било. Вртели
смо се на око 40 лица дневно, сада је број пао на двадесетак.
Људи који су имали теже клиничке слике се и даље контролишу, многи се лече и дуже од 14 дана. Већи је проблем, што
нам се млади људи, који нису имали теже клиничке слике, не
јављају да им закључимо лечење. Да бих неког сматрала
излеченим, потребно је да дође на контролни завршни
преглед – напоменула је др Даница Вукосављевић Катона.
Без обзира на то што се бележи благи пад броја оболелих на дневном нивоу, на грађане се апелује да избегавају
одласке на славе и новогодишње дочеке, јер ће тако помоћи
не само себи и својој породици, већ и лекарима, медицинском
и немедицинском особљу које се свакодневно излаже напорима и ризику да и сами оболе од овог непредвидивог вируса.

20.децембра 2020.године - Укупан број лица са лабораторијски потврђеном инфекцијом COViD-19,
болничко и кућно лечени, и исходу лечења

AGENCIJA ZA PROMET
NEKRETNINA
Ub,
Kralja Petra Prvog br.18

011/872-34-07
063/751-72-27
Kompletna
ponuda
na našem sajtu:

www.agencijakvadrat.net
@elimo Vam sre}niju i uspe{niju 2021.godinu ! Za nove po~etke !
Va{a Agencija za nekretnine "Kvadrat"
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PRODAJA
APARTMANA
U CENTRU
DIV^IBARA
od 26 do 58 m²
U ulici Beli Narcis
(u centru Divčibara,
kod hotela „Zmaj“)

063/241-214

PRODAJA
POSLOVNOG
I STAMBENOG
PROSTORA
od 35 do 85 m²
Ulica Školska, Ub
(preko puta
nekadašnje „Ubljanke)

063/241-214
BEBI OPREMA

RIBARNICA

MI[I]

MI[I]

Ub, Preki šor 014/410-578

- izrada i ugradnja ALU i PVC stolarije
- mašinsko malterisanje
- izrada cementne košuljice
- svi završni radovi u građevinarstvu

014/410-578
Ub, Majerova 12 063/241-214

SVEŽA I MORSKA RIBA

АКТУЕЛНО
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ОД 28. ДЕЦЕМБРА РАДНИМ ДАНИМА НА РТС 1

УБСКЕ „КАМИОНЏИЈЕ д.о.о.“
Нова серија "Камионџије д.о.о." у режији Филипа Чоловића, пред телевизијску публику
стиже 28. децембра. Сваког радног дана од 20 часова на Првом програму РТС-а,
пратићемо причу о онима који покушавају да се изборе за своје парче среће.
Комедија по жанру, серија снимана на Убу је, својеврсни омаж "Камионџијама"
из седамдестих година, како је то замислио писац истих сценарија, Гордан Михић.
У серији "Камионџије д.о.о.", постоји јасна разлика у
односу на "Камионџије" из седамдесетих и осамдесетих
година прошлог века. Нову серију с подједнаким интересовањем могу да прате и поштоваоци претходних серијала, али
и нова публика, која није "оптерећена" догодовштинама Паје
и Јарета, јер може да се поистовети са новим главним
ликовима, који постављени у контекст овог времена, постају
оригинални јунаци данашњице.
Серија почиње случајним сусретом Жиће, бившег
шофера, а потом библиотекара у малој сеоској школи у
околини Уба, и Баје, возача аутобуса у градском саобраћајном предузећу у Убу. Тај сусрет ће у потпуности изменити
њихове животе. Пошто су обојица остали без посла, они су,
гледајући репризу серије "Камионџије" са популарним
Чкаљом и Павлом Вујсићем, који су играли Јарета и Пају,
одлучили да купе камион и оснују фирму за превоз робе.

Главни актери серије:
Баја и Жића (Тихомир Станић и Ненад Јездић)

СВОЈЕВРСНА РАЗГЛЕДНИЦА УБА
Током четворомесечног снимања „Камионџија“, кроз
кадрове ове серије прошло је преко 500 статиста, већином
Убљана. За потребе ове серије било је неопходно
обезбедити велики број различитих локација, које су, у
складу са сценаријом, прилагођене потребама снимања.
Поред градске зоне и многих локација на Убу, кадрови су
снимани и у Памбуковици, Чучугама, Трлићу, Туларима,
путу од Врела ка Бањанима, Совљаку, Звиздару, Мургашу...
Највећи број објеката у серији су кафане, неке су остале
аутентичне, баш какве и јесу, док су неке, које више не раде,
сценографи оживели. Ту су и фудбалски терени, станови и
куће, радње и бутици, фризерски салон, зграде, фабрике...

У разговору са редитељем Филипом Чоловићем
Током заједничког рада, Баја и Жића пролазе кроз низ
занимљивих и духовитих, а друштвено актуелних авантура,
током којих гледаоци могу да се упознају са разним
судбинама обичних, такозваних "малих људи" који живе у
провинцији и који своју свакодневницу проводе на сасвим
други начин, у односу на "брзи живот" у узаврелим градским
срединама.
У овом серијалу, од 20 епизода, поред седам главних
улога (а то су Жића и Баја, Жићина жена Дара, Жићин отац
Грча Јарац, Дарина сестра Сека и две несуђене Бајине
супруге Силвана и Ђерасима) учествује више од 100 глумаца,
међу којима и неколицина убских аматера, док ће посебан
тон овој серији, која је четири месеца снимана на многобројним локацијама у убској општини, дати и велики број
овдашњих статиста.

Кадрови снимани на игралишту у Звиздару
Жићу игра Тихомир Станић, а Бају - Ненад Јездић. У
бројној глумачкој екипи, између осталих, су и Бранислав
Зеремски, Данина Јефтић, Паулина Манов, Јелена Ступљанин, Ива Илинчић, Бојан Димитријевић, Небојша Илић, Марко
Гверо...
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ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ ЗА СЛИВ ТАМНАВЕ

СИСТЕМ УПОЗОРЕЊА НА ПОПЛАВЕ
- Предузеће „Србијаводе“ финансира радове на изградњи две метереолошке и једне
хидролошке станице у убској општини. - Овакав пројекат се први пут успоставља у Србији.
На територији убске општине биће изграђене две
метереолошке и једна хидролошка станица у оквиру пилот
пројекта за слив Тамнаве. Реч је о систему ране најаве и
упозорења на поплаве, који ће омогућити благовремено и
лакше деловање, као и спречавање или умањење штете.
Током прве половине децембра започети су радови на првој
од три станице, које финансира Јавно предузеће
„Србијаводе“, а изводи их ваљевска „Ерозија“.
Како смо сазнали од Владимира Бељинца, помоћника
руководиоца одбране од поплава у „Србијаводама“, осим у
убској, овакве станице биће изграђене и у општини Коцељева
у склопу истог пројекта.
„Информације са мерних станица треба да нам дају
много прецизније податке о очекиваном водостају и
падавинама, те је реализација овог пројекта веома важна за
убску општину, јер ће 48 сати раније са најузводнијег дела
слива имати поуздану прогнозу која количина воде може да
Глишић, Бељинац и Малешевић
угрози град. Систем ране најаве и упозорења предвиђен је за
у обиласку радова у Памбуковици
слив Колубаре, а прва фаза је пилот слив Тамнаве, који се
први пут успоставља у Србији. Сада радимо припрему, док је
следећа етапа постављање опреме што ће, надам се, бити током следеће године, када ће и читав систем профункционисати. Вредност грубих грађевинских радова, без опреме, у
општини Уб износи 4,4 милиона динара“.
Изградња мерних станица изузетно је значајна због
правовременог упозоравања на поплаве и самим тим заштиту
људи и имовине, указао је председник убске општине Дарко
Глишић приликом обиласка радова.
„Имаћемо довољно времена да реагујемо и планирамо
интервенције ако су потребне, спречимо невољу, предупредимо могуће штете и заштитимо се. Уб је прва општина која
реализује овакав пројекат у Србији, који је веома вредан и
користан. Од великих поплава 2014. године учинили смо много
на уређењу наших водотокова, градили растеретне канале и
обалне утврде, па и сада настављамо да радимо све како
бисмо имали мере превенције од поплава“, изјавио је Глишић.
Према речима Ђорђа Малешевића из ваљевског
предузећа „Ерозија“, систем одбране од поплава на
територији убске општине је добар „али има још доста тога да
се побољша, нарочито на реци Тамнави. Изградњом бране у
Изградња хидролошке станице Памбуковици на реци Уб ми ћемо регулисати водостај, али ће
Тамнава и даље бити проблематична у делу Совљака, Такова,
и проширење протицајног профила Врела и Брезовице, где ће бити локалних изливања.“ Због
код моста на реци Уб у Памбуковици тога, за наредну годину Малешевић најављује радове на
прочишћењу протицајног профила и самог корита реке. Д.Н.

PRODAJA POLOVNIH VOZILA IZ UVOZA - [VAJCARSKA

R
Ub

AUTO PLAC

Murga{ bb, Ub (valjevski put)

063/644-610
Uvek minimum 40 automobila u ponudi

2010 Fiat 500
4.300 €

2011 Opel Corsa
4.899 € restiyling

2014 Audi A4, S line
10.999 €

hečbek, 1.2 turbo benzin, 114.652 km

hečbek, 1.2 benzin, 87.000 km

karavan, 2.0 dizel, 198.100 km

2013 Opel Mokka
9.299 € Eko tek

2011 VW Tiguan
9.499 € 4 motion

2010 Ford Fiesta
4.299 €

Džip/SUV, 1.6 benzin, 114.000 km

Džip/SUV, 2.0 dizel, 178.000 km

hečbek, 1.4 benzin, 170.410 km

KOMPLETNA
PONUDA
NA SAJTU

Mogućnost
kupovine 2011 Honda CR-Z
5.499 € hibrid
na kredit ! kupe,
1.5 cm³, 125.731 km
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ЗАПАЖЕН НАСТУП УБЉАНКЕ БОРКЕ ЕРЦЕГ У ЕМИСИЈИ „НИКАД НИЈЕ КАСНО“

ГЛАС КОЈИ НИКОГА
НЕ ОСТАВЉА РАВНОДУШНИМ
- Борка је, поред пласмана у други круг, оставила одличан утисак на жири и публику,
представивши се песмом „Моје очи погледај“ Ане Бекуте. чиме је најавила високе
домете у овом музичком такмичењу.
Борка Ерцег (40) из Уба, наступала је у првом кругу
емисије „Никад није касно“ као трећи кандидат, са композицијом „Моје очи погледај“ Ане Бекуте. Након веома запаженог наступа, захваљујући музичком таленту и аутентичној
интерпретацији, Борка се одлуком жирија пласирала у
наредни круг такмичења. Трећа емисија шесте сезоне, у којој
је Борка наступала, емитована је на ТВ „Прва“ 29. новембра и
до сада је на „YouTube“ каналу имала око 150.000 прегледа.
Пријаву за емисију „Никад није касно“ Борка је предала
у јулу месецу, а већ после месец дана, добила је позив продуцента Ивана да дође на снимање профила. У представљању
телевизијској публици, Борка је истакла да је веома скромна

Убљани имају за кога да навијају:
Борка Ерцег

и да себи замера што је таква, а одмах након певачког наступа, водитељка Драгана Катић рекла је да не жели да Борка
буде скромна и да то запамти, алудирајући на Боркино одлично певање и зрео глас, уз стабилну интонацију, без фалша и
грешака. Борка је оставила добар утисак пред жиријем и
публиком, певајући као и сви такмичари уживо, уз оркестар
Александра Софронијевића.
Прве певачке кораке направила је у школском хору, код
учитељице Марије, затим код наставника музичке културе
Бобаре, а озбиљније наступе имала је после средње школе.
Животни пут водио је Боркину породицу, од Београда, преко
Ливна у Босни, све до Уба, када су се доселили 1993. године.
- Певала сам у основној школи, људима у окружењу,
породици, на свакој приредби, матури, на весељима.
Озбиљније сам почела да се бавим певањем, пре двадесетак
година. Певам и народну и забавну музику. Трудићу се због
људи који воле забавну музику, да се у једној од емисија
представим публици и једном забавном песмом. Нисам од
оних што се хвале, али видеће се све кроз емисије у којима
будем наступала. Многи не знају да се бавим музиком, иако на
Убу живим дуго година – скромно је навела Борка Ерцег.
Чланови жирија су еминентни стручњаци из света музике и филма, а у епизоди у којој је Борка наступала председник
жирија био је Саша Милошевић Маре, а остала два члана били
су познати трубач Дејан Петровић и глумица Јована Јеловац
Чавнић, глумица ТВ серије „Тате“. Саша Милошевић Маре
честитао је Борки на избору песме, сјајном певању и
одличном гласу, а исте критике упутио је и Дејан Петровић. У
наредном кругу у којем је обавезан дуетски наступ са једним
од чланова породице, Борка ће певати са рођеним братом
Бориславом, чије певачке квалитете истиче. Борислав и мајка
Живодарка велика су јој подршка, као и многобројни пријатељи и кумови, који су јој после емитовања емисије упутили
само речи хвале.
Борка је презадовољна не само својим наступом, већ и
односом целокупне екипе емисије „Никад није касно“,
посебно духовитошћу и отвореношћу водитеља Жике Јакшића, као и професионалношћу водитељке Драгане Катић. Истиче да јој је драго што наступа баш у овом шоу, јер је атмосфера
позитивна, без тензија и тешких критика.
Д.Капларевић

TAXI UB 064/9-582-582
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ТОКОМ РАСПУСТА

НАБАВЉЕНО ВОЗИЛО
ЗА ДОМ ЗДРАВЉА

РЕДУКОВАН
АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ

Кључеве аутомбила марке „Фијат панда“ уручио
председник убске општине Дарко Глишић

АСП „Срела Уб“ привремено укинула
све поласке који су у реду вожње
означени као „ђачки“

Општина Уб је из сопствених средстава купила ново
путничко возило за потребе Дома здравља, које ће сада
служити за кућне посете пацијентима оболелим од вируса
корона, а када епидемија прође користиће га више служби.
Ради се о аутомобилу марке „Фијат панда“, за чију је набавку
издвојено 1,1 милион динара. Испред локалне самоуправе,
кључеве возила директорки Дома здравља, прим. Др Биљани Николић уручио је председник убске општине Дарко
Глишић који је том приликом рекао да ће оно допринети
побољшању пружања услуга житељима Тамнаве, а запосленима олакшати теренски рад. Такође је нагласио да општина
константно и несебично улаже у ову установу, како би грађани имали што ефикаснију и квалитетнију здравствену
заштиту.
„Веома сам поносан чињеницом да смо не мали новац
уложили у овај објекат, где сви грађани наше општине долазе
да се лече. Надам се да ће ускоро бити завршени обимни
радови на реконструкцији и доградњи Дома здравља,
започети средином прошле године, и да онда кажемо да
имамо један од најлепших, намодернијих и најфункционалнијих домова здравља у Србији. Све до сада урађено је
по највишим стандардима, а опремили смо га и најсавременијом медицинском опремом и апаратима“.

Завршетком првог полугодишта, дошло је до редукције
на међумесним аутобуским линијама на територији убске
општине. Од понедељка, 21. децембра, када је почео зимски
распуст за основце и средњошколце, привремено су укинути
сви поласци који су у реду вожње означени као „ђачки“,
сазнајемо од Рада Марковића, диспечара у АСП „Стрела Уб“.
„Током зимског распуста у локалу ће саобраћати само
линија долазака и одлазака са посла у четири правца: Тулари, Слатина-Радуша, Новаци и Бргуле - Каленић. Стари ред
вожње биће враћен 15. јануара, када почиње друго полугодиште.“

Раде Марковић,
диспечар у АСП „Стрела Уб“

Нови аутомобил ће се користити за кућне
посете пацијентима оболелим од корона вируса
Директорка убског Дома здравља, прим. др Биљана
Николић захвалила се оснивачу на донацији и додала да им
је ново возило преко потребно.
„Овај ауто, који је мали, окретан и практичан за терен,
сада ће нам највише значити због обиласка ковид пацијената, а када се вратимо нормалном систему рада користиће
га теренске службе у оквиру Хитне помоћи и Опште праксе за
кућном негом и лечењем“, рекла је др Николић, додајући да
је „Фијат панда“ трећи ауто који је општина Уб у року од годину дана поклонила Дому здравља.
Д.Н.

Због смањеног броја путника, АСП „Стрела Уб“ раније
је редуковала и ред вожње за радне дане на међуградској
линији Уб-Београд. Наиме, од 1. децембра не саобраћа
полазак са Уба у 18:20 часова и полазак из Београда у 21 час.
„Само овај полазак је укинут у међуградском саобраћају почетком децембра и то радним данима, док суботом и
недељом и даље саобраћа. Иначе, пре пандемије имали смо
11 редовних полазака за Београд, а сада седам. У локалном
саобраћају, тај број је био преполовљен јер друга смена ђака
није ишла у школу, да би почетак распуста донео додатну
редукцију броја полазака“, наводи диспечар Раде Марковић.
Такође истиче да се саобраћај одвија уз поштовање
епидемиолошких мера за превознике и путнике. Аутобуска
станица и возила се свакодневно дезинфикују више пута, а
возачи и путници су у обавези да носе заштитне маске и
поштују физичку дистанцу.
Д.Н.
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ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ СРЦ „ШКОЛАРАЦ“

КОМПЛЕКС ЗА ПОНОС
СВИХ УБЉАНА
До средине јануара биће завршена
изградња кружне саобраћајнице, тротоара
и кишне канализације, као и уређење
простора око зграде Музеја фудбала
На Спортско-рекреативном центру „Школарац“ у току
су завршни радови на партерном уређењу простора, који
обухватају изградњу кружне саобраћајнице у склопу тог
комплекса, тротоара и кишне канализације. Посао је поверен
убском предузећу „Леон“, вредност инвестиције је 17
милиона динара, а због повољних временских прилика
радови ће бити завршени пре рока, чиме ће се окончати
комплетна реконструкција „Школарца“, започета у мају 2019.
године.
- Радови на асфалтирању овог дела на Школарцу
напредују и боље него што смо планирали, и зато сам веома
захвалан људима који улажу надљудске напоре да све
комплетно завршимо. Већ почетком наредне године биће
завршен део који се ставља под асфалт, улице која кружи око
ресторана Школарац, а у данима иза тога, само да нас време
послужи, биће урађене бехатон плоче на тротоарима и то ће
потпуно заокружити овај део на Школарцу- истакао је Дарко
Глишић, председник општине Уб, током обиласка радова
прошле недеље.

У ДЕЛОВИМА ТАКОВА И УЛИЦЕ
АЛЕКСЕ МАРТИЋА КА СОВЉАКУ

КВАЛИТЕТНИЈЕ
НАПАЈАЊЕ СТРУЈОМ
Укупна вредност радова на санацији
нисконапонских мрежа износи
преко 3,3 милиона динара
Током друге половине децембра, завршени су радови
на реконструкцији нисконапонских мрежа у деловима
Такова и улице Алексе Мартића, који су се налазили на
попису овогодишњих инвестиција у тим месним заједницама, а подразумевали су замену дрвених бандера
бетонским и уградњу самоносивог кабловског снопа
неопходног пресека.

Таково

Асфалтирање кружне саобраћајнице
поред респорана „Школарац“
Према његовим речима, за наредну годину
предвиђено је постављање вештачке траве унутар атлетске
стазе, као и подизање балон хале иза мини-пич терена, како
би се растеретила Хала спортова.

Од центра Такова, поред самог пута ка Јошеви,
ремонтована је мрежа трафоподручја 1, уз постављање 33
бетонска стуба, а вредност радова износила је 2,5 милиона
динара. Како смо сазнали од члана Савета Месне заједнице,
Божидара Максимовића, на тој траси мрежа је била у
катастрофалном стању.
„Дрвени стубови који су замењени бетонским ишли су
преко њива, и при најмањим временским неприликама
нестајало је струја. Било је јако неприступачно доћи до
бандера да се изврши поправка, камион није имао приступ, и
самим тим је долазило до проблема“.
Максимовић додаје да, осим што је овим радовима
решено питање снабдевања електричном енергијом
двадесетак домаћинстава, посебна важност реконструисане
трасе је што води ка новом мини зоолошком врту у Такову и
етно селу, које је тренутно у изградњи и „биће на понос свих
мештана села.
Уз подсећање да је за последњих годину дана у Такову
постављено близу 400 бетонских стубова, Максимовић се
захвалио председнику општине Уб Дарку Глишићу и
његовим сарадницима на труду, несебичном залагању и
помоћи, „јер без тога ништа од овога не би било могуће“.

ИЗРАДА ПЕЧАТА
Влајковића крај, Совљак

МАЛИ ОГЛАСИ
Продајем или издајем недовршен
објекат од 150 m² (хала 100 m² + 50 m²)
са 32 ари плаца, 250 метара од
Липњака поред асфалта према језеру.
Легализација у поступку.
Инфо тел. 065/2000-581

Нову мрежу добили су и станари дела улице Алексе
Мартића, на изводу према Совљаку (Влајковића крај), где је
постављено 15 бетонских стубова.
„Посао је вредан 850.000 динара, што није превелики
износ, али је нешто што је оптерећивало људе и на шта су
чекали 30-ак година и ја се извињавам што нисмо раније
реаговали. Када смо сазнали за проблем, одмах смо кранули
да га решавамо. У овом крају смо већ доста урадили по
питању асфалтирања улица, док ћемо у наредном периоду
пресвући стари део пута, јер је изнад њега спортски центар
Немање Матића, а ми желимо да сви прилази ка њему буду
лепо уређени и осветљени“, рекао је председник општине
Дарко Глишић, додајући да ће радови на санаци тамнавске
електро мреже трајати све до краја године, а исти посао биће
настављен и наредне.

ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА
„ТАМНАВСКО ТРЕЋЕ ДОБА“

УГАЉ И ПЕЛЕТ
- НА ОСАМ РАТА
Цена сушеног угља износи 10.350 динара,
по тони, док је сирови угаљ 5.350 динара.
Пелет је 19.800 динара. Минимално се може
наручити три тоне, масксимално десет тона.
Општински одбор ПУПС-а на Убу, у оквиру којег је
формирано Удружење „Тамнавско треће доба“, омогућио
је да се наруџбине угља и пелета за 2021. годину могу
платити на осам рата. Сви заинтересовани пензионери
могу да се уписишу током децембра, али и јануара наредне
2021. године. Упис је почео 1. децембра и до сада се пријавило двадесетак пензионера, а уговор ће се потписивати
од 1. јануара 2021. године. Због епидемиолошке ситуације
многи пензионери не излазе из својих домова, па ће објава
путем медија, свакако повећати потражњу за угљем и
пелетом у наредном периоду.
- У овој години, имали смо 464 тоне сировог и сушеног угља. На време смо га испоручили свима. Чак смо са
'Колубаром' извршили сравњење. Оно што се ради у
јануару, урадили смо већ почетком децембра. Поред угља,
завршили смо и испоруку пелета. Од 1. децембра, почели
смо упис за следећу годину. Ако пензионери почну да
уплаћују рату у децембру, они могу до 1. септембра, чак и
1. октобра да исплате свој дуг. Пензије су мале, па ако неко
не може целу рату, може и половину – навео је Милета
Миливојевић, председник Општинског одбора ПУПС-а.
Цена сушеног угља износи 10.350 динара, по тони,
док је сирови угаљ 5.350 динара. Пелет је 19.800 динара.
Чланарина за наредну годину, остала је 300 динара. Списак
пензионера који су заинтересовани за куповину огрева,
доставља се „Колубари“ која га одобрава. За оне који желе
да наруче угаљ преко ПУПС-а, морају наручити минимално
три тоне, а максимално десет тона.
- У општини Уб, око 3.650 пензионера примају пензију
око 15.000 динара, а са повећањем око 15.200 динара. То су
мале пензије. Доста њих живе сами. Ја сам овде да бих
штитио те људе и зато сви овде радимо волонтерски, а
увели смо и 'Сениор картицу', како бисмо помогли нашим
најстаријим суграђанима – истакао је Милета Миливојевић.
Д.К.

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ
И ЦРВЕНИ КРСТ „УБ“

ПОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА
ЗА ДОБРОВОЉНЕ ДАВАОЦЕ
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ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПЕНЗИОНЕРЕ

ПАКЕТИ ПОМОЋИ
Укупно 284 најстаријих Тамнаваца
добило пакете у намирницама
и средствима за хигијену
Средином децембра, 284 најугроженијих пензионера
из убске општине добило је пакете са основним животним
намирницама и средствима за хигијену, у појединачној
вредности од 1.500 динара. Основни услов за доделу ове
солидарне помоћи био је висина примања, која не прелази
износ од 15.113 динара, а пријем и обраду захтева, као и
дистрибуцију пакета извршило је Удружења пензионера
општине Уб. Помоћ је обезбеђена у сарадњи са фондом ПИО
Ваљево и да би је остварили најстарији суграђани су, приликом конкурисања, морали да приложе личну карту и чек.
Током утврђивања ранг листе за доделу пакета, осим главног
критеријума који се тиче висине пензије, у обзир су узимане и
навршене године живота корисника. Предност су такође
имали и пензионери у вишечланом домаћинству у којем је
пензија једини извор прихода, као и самохрани корисници.
Пакети су подељени материјално најугроженијим пензионерима у граду и на селу.
„Чланови Извршног одбора и трочлана комисија
направили су списак за доделу помоћи према упутству
ваљевског ПИО фонда, којe смо у потпуности поштовали и
тако се уклопили у додељених 284 пакета“, каже Тихомир
Цонић, нови председник Удружења пензионера, који је на тој
функцији заменио недавно преминулог Драгана Јовановића
Фуљу Према његовим речима, право на помоћ имали су сви
пензионери који испуњавају критеријуме, без обзира да ли су
чланови Удружења или не.

Тихомир Цонић,
нови председник Удружења пензионера општине Уб
„Многи се нису пријавили јер нису били обавештени,
тако да ћемо следећи пут морати боље да се организујемо.
Врло је лоша заинтересованост председника месних заједница, јер они најбоље знају ко како живи у њиховом селу, па
су они требали да обавесте и доставе спискове Међутим,
само мали број њих је то урадио“, каже н председник
Тихомир Цонић, додајући да ће своје предстојеће активности, пре свега, усмерити на помоћ најсиромашнијим и најугрженијим пензионерима.
Д.Недељковић

У акцији добровољног давања крви Института за
трансфузију крви Србије и Црвеног крста, одржаној 4.
децембра, на Градском тргу у Убу, учествовало је око 20
особа. У току дана подељено је 60 плакета за добровољно
давалаштво, оним особама које су учествовале у акцијама
35, 50, 75 или 100 пута. Признања је обезбедио Црвени крст
Србије уз помоћ Министарства здравља.
- Желео бих да изразим захвалност у име Црвеног
крста Уб и у име свих наших суграђана којима је помоћ била
потребна. Пре свега Ковид амбуланти Дома здравља 'Уб', на
великом раду и залагању, као и свим нашим пријатељима,
хуманистима, лекарима, медицинским и немедицинским
радницима. Наредна акција биће организована у првој
половини јануара, одмах после Новогодишњих и Божићних
празника. За све оне који нису могли да дођу, наставићемо
са уручењем признања – нагласио је Слободан Моловић,
секретар Црвеног крста Уб.
Прикупљање крви се одвија по уобичајеним правилима, с тим да се даваоци крви, због новонасталих епидеДодела признања у убском Црвеном крсту
миолошких услова, моле да не долазе на давање крви, уколико су у последњих 28 дана путовали ван Србије, имали
прехладу, кашаљ или кијавицу, повишену телесну темпе- вируса, имају обавезу да телефоном обавесте о томе овларатуру, били у контакту са болесном особом чији симптоми шћену трансфузијску установу у којој су дали крв.
личе на инфекцију корона вирусом. Уколико су особе 14
Црвени крст се, иначе, бави и тражењем несталих лица, а
Д.Капларевић
дана након давања крви приметиле да имају симптоме за сада су упућена четири захтева.

18

24.децембар 2020.г.
Пише: Радован Пулетић

САХРАНА
РИСТА
ГОЛУБА
На наслоњеном
крсту пише „РИСТО ГОЛУБ
1937-2020“. Мало због
пандемије, више због свега
осталог, пред капелом
једва десетак људи који се,
омутављени маскама и
прекоглављени одећом,
п о н о во у п оз н а ј у: д ве
Ристове ћерке и њихове
прве комшије. Пролећем
озе ле њ е н а т а м н а вс к а
земља, под изненадном
крупном кишом као под
зрнима грожђа, баш уме да
дочека покојника. А милосна је и према свима који
остају јер изнова усковитланом природом обећава
нови живот. Истина, да је мање зеленила, црнина би
превладала.
Ристо није био Тамнавац. Сем пред смрт и, ево,
постхумно. Није, чак и ако се рачуна трогодишње лежање у
задњој соби куће у коју се удала старија ћерка, у соби где је
зими најтоплије а лети најхладовиније. Тамо где су га и зет и
унука држали као мало воде на длану. Где су, некада, стизали
његови поклони из Немачке са привременог рада дугог
шездесет година. Док је девојчица одрастала а Србија
сиромашила. Док је давањем надокнађивао полувековни
изостанак из живота сопствене деце и из брака са Тамнавком
која га претекла у умирању. Био је то потмули маратон
самовања, тупо стабло без корена и крошње, живот морања.
Деца су издржала, брак није. Када после опела варошко
гробље и Риста заувек загрли, биће то још једна потврда
правилу „оданде си одакле ти жена“, шапће неко. Људи се не
смеју. Али и не плачу. Плачу само ћерке.
Волфсбург је одувек спаваоница за раднике. Ноћ
умешена од снова који се неће остварити, а дани уфалшовани
фабричком траком ауто каросерија. И ретки пивски викенди,
прво у „Клубу Југословена“, онда у „Српској круни“. Ристо
Голуб дуго плаћао туру свима, а Немци враћали наручујући
само себи и њему (!?). Једном је, с прозора гастарбајтерског
стана, видео како немачка породица недељним роштиљем не
нуди суседе. Ни децу суседа не нуди... Нити се деца окрећу за
оним мирисом... А мирисала цела улица! Ееее, да је то под
Леотаром , село би се сјатило, јели би и пси прагаши. На
северу Немачке - северни народ ледених обичаја. Иначе,
Ристо Голуб и аутомобил Фолксваген, рођени су исте године.
Срели се као момци, крајем педесетих. Онда Ристо старио а
Фолксваген се подмлађивао. И, када је разлика у стасу
постала превелика, Голуба испратили уз пригодан поклон
шефа смене. После толико година, без вишка речи, без иједне
сузе. Сваком своје. И ником ништа.
Ристо је био Херцеговац из села Крајковићи код
Требиња. Четнички син. Отац и старија браћа нису преживели
рат а мајка њихову смрт. Када је питао за посао, сакати
комесар му рекао да једе врело камење. Закључавајући
празну кућу пред бег у свет није знао да му тај кључ више неће
требати. Отишао је као ничији. За њим није имао ко да плаче.
Ристо Голуб слеће у гроб по мери. Мокра земља шара
његов бели дрвени капут и не клопара по њему онако ружно
к`о што би да је сува. Док узимамо жито и вино, сунце
растерује облаке. Мислим како је, осим ћерки, овом кратком
пролећном гробљанском кишом, као зрнима грожђа, за
Ристом Голубом плакало и небо, уместо свих нас који нисмо.
Шта ћеш, кад затаје живот и људи, договоре се небо и
земља.
e-mail: glastamnave@gmail.com

064/2180-588
064/484-20-50

НАШИ АУТОРИ
Пише: Верољуб Бабић

СПОНЕДЕЉКА
- Питам се како назвати човека који
пријављује госте код комшије на слави!
- Само да ови из Министарства
просвете не пропишу да се и оцене
шаљу у инбокс!
- Најпопуларнији ликови тренутно у Србији су
Слободан оператер и Сале распродаја.
- Нека ми неко објасни зашто купац плаћа кесу са
рекламом трговине. За оне без рекламе се слажем.
- Да ли ће неко направити флеш који ја не могу да
загубим (и нађем га тек пошто купим нов)?
- За изградњу националног стадиона пошаљите
поруку ТРИ ЗА ТРИ на 4590.

***************

- Где ли ће оне чике са Вајбера и Тимса чувати тол'ке
новце кад им се слију од он лајн наставе?
- Кад видим оно ИНТЕРНЕТ СЕ УСИЈАО ОД ОВЕ
ОБЈАВЕ одмах блокирам страницу. Да се расхлади!
- Молим надлежне да воду уштеђену летос на базену
искористе за прање каљавих улица услед пуцања
цеви.
- И тако су Швајцарци успели да науче кошарку. А ми
ћемо банкарство. Једног лепог дана!
- Ако икога више занима српски фудбал на јучерашњим утакмицама Динг-донг лиге дали су понеки гол
и неки наши клинци, које нисмо још увек успели
јефтино да продамо.
- Бата Мила почео да истерује и црногорски кадар
плаћен из Београда, за рад од куће у Монтенегру.

***************

- У извештају о затварању једне јавне куће у околини
стоји да су све девојке биле изузетно лепе и сређене.
Ово му више личи на рекламу за исту, него на
извештај.
- A тако смо само некад добар рукомет играли.
И мушки и женски.
- За све ће на крају бити крив весели Тумба, пазите
шта сам рекао!
- Има ли још неки ислужени страни кошаркаш да није
одиграо бар пет минута у Звезди или Партизану?
- А то што смо уштедели бар по 300 еврића по свакој
слави на чији рачун да се књижи, а домаћине?
- Некад су се домаће серије сводиле на насиље над
Немцима, а ове данас су брутално насиље.
- И стиже ме ковид. А нисмо се поштено ни потркали!

Ново !!!
ГЕОДЕТСКИ БИРО
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ

ОКО НАС
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КЊИЖЕВНИ ПРВЕНАЦ
СТЕФАНА БАБИЋА
Роман „Нектар Идумеје“ победио је на конкурсу за најбољи
необјављени рукопис прозе или поезије
Управо је из штампе изашала
књига епске фантастике Убљанина
Стефана Бабића (24) под насловом
„Нектар Идумеје“, која је победила на
конкурсу за објављивање најбољег
прозног или песничког рукописа аутора
са пребивалиштем на територији убске
општине. Конкурс је огласила Установа
културе у сарадњи са Градском библиотеком „Божидар Кнежевић“, који су и
издавачи овог романа, међу чијим
корицама млади писац „конструише
проницљиво измаштани свет, с јасном
жељом да истакне све битне недостатке друштва у ком живимо. Бабић са
епопејском надахнутошћу осмишљава
свој свет пазећи на најситније детаље
не дозвољавајући ни у једном тренутку
да испусти конце своје приче, иако је
захтев пред њим композицијски био
изузетно захтеван“, написао је између
осталог рецезент књиге Иван Базрђан о
„Нектару Идумеје“, констатујући на
крају да роман остварује примарну
функцију уметности, а то је да уметничко дело оног који га тумачи и ужива у
њему, још дубље урања у стварни свет
подцртавајући све његове недостатке.
„Изузетно је приметна хуманистичка тежња за унапређењем, пре
свега друштва у ком ми живимо, а алегоријска слика дата кроз Нектар Идумеје
на добром је путу да читаоце од паси-

вних посматрача претвори у активне
учеснике борбе за бољитак друштва“,
закључио је Базрђан, који је похвалио
не само Бабићеву литерарну даровитост, већ и то што у књизи даје мапе
земаља цртане својом руком, разне
грбове, а аутор је и симболички дизајнираних корица књиге.
Вишеструко надарен и образован,
Стефан Бабић је по сопственим речима
имао срећу да одраста у породици где је
уметност цењена на прави начин. Као
дете, одувек је волео да зна како тајне
природе, тако и комплексне односе друштва и цивилизације, па су радозналост
и љубав према читању резултирали и
успесима у школи: био је ђак генерације
у ОШ ,,Милан Муњас“, потом и у
Гимназији ,,Бранислав Петронијевић“,
где је његов књижевни таленат, дуго
скриван, изашао на видело. Тада је
написао своје прво дело, кратку причу
,,Сребрни сјај“, која је објављена у
зборнику издаваштва младих Србије.
Жеља да сазна тајне природе и њене
суштине, као и да знање и посао којим
ће се бавити буду од користи човечанству, одвели су га на Медицински
факултет, где је на завршној години
студија.
Жанр епске фантазије одувек му је
био омиљен, не само за читање, већ и у
филмовима које је гледао, а понајвише у

Стефан Бабић
игрицама које је играо. Пошто је добро
познавао историју и митологију, инспирације и материјала за стварање једног
новог и изузетно маштовитог епскофантастичног света није фалило. Сама
идеја да се охрабри за такав подухват
сазревала је полако и неприметно. Требале су му читаве две године да осмисли
планету коју је назвао Логос, чија је прва
„звезда“ Идумеја, колико је трајало и
писање овог првог романа у његовом
шестокњижју. Други ће се звати „Кристала Пахуља“ и рад на њему већ је
започео. Иако по жанру фантастика, његова дела теже да дубоко зађу у човекову
суштину, како модерног, тако и оног из
неких давних времена. Не сумњамо да ће
даровит и вешт млади убски писац јарко
засијати на домаћој литерарној сцени.
Д.Недељковић

СУДБИНА ТРИНАЕСТОГ ПРАСЕТА БАЧЕНОГ У КОНТЕЈНЕР

ГИЛЕТОВ РАЈ У ТАКОВУ
Поражавајућа прича о једном малом животу, који је
могао да се заврши трагично, добила је сасвим други
ток у мини зоо врту породице Којић
Од пролећа, браћа Милан и Иван
Којић са члановима породице стварају
приватни мини зоо врт у Такову, први у
убској општини. Ушушкано између Горњег и Доњег краја села, на овом месту
домаће животиње деле свој дом са
егзотичним врстама, те се могу видети
краве, ламе, коњи, две врсте јелена,
овце, ракуни, патуљасте и обичне козе,
дивља мачка, пони, зечеви, пси, веверице, магарци, корњаче, многобројна
украсна живина, као и разне врсте птица, међу којима су и нојеви и емуи.
Крајем новембра, шареноликом
друштву се придружио и Гиле, мало,
разиграно прасе, чија судбина заслужује
посебну пажњу. Њега је, као једва живо
сисанче, Јасмина Пантић извукла из
контејнеру у Кожуару, завезаног у џаку,
баченог да издахне у најгорим мукама.
Међутим, захваљујући Јасмини тај
контејнер донео му је срећу, живот, све
оно што његова браћа и сестре никада
нису доживели. Спасила га је од нечовека, хранила на флашицу, лечила, предано неговала две недеље, истовремено му тражећи сигуран и безбедан
дом. И нашла га. Сместио се на имање
Којића, у њихову оазу за животиње, па је

тако поражавајућа прича о једном малом животу, који је могао да се заврши
трагично, добила сасвим други ток.
Гиле, за кога се претпоставља да је био
тринаесто прасе, одбачен на најмонструознији начин, у Такову је пронашао
свој рај, где су наставили да га негују,
лече и да му угађају. Мазили су га и
размазили. Још увек га Драгица храни
млеком на флашицу, а полако почиње
да једе и концентрат. За непуних месец
дана постао је миљеник, али и кућни
љубимац, коме је дозвољен боравак у
летњој кујни кад и колико жели. Због
своје судбине, постаје и звезда овог
мини зоо врта, чија је главна девиза
живот у миру и слози и где “свака
животиња која може да буде слободна,
пуштена је да шета по имању“. Међу
њима је и Гиле, који ужива у шетњи и
игри са осталим станарима врта, показујући онако здрав и чио, неизмерну
радост живљења.
Иначе, на имању Којића у Такову,
површине 1,4 хектара, налази се близу
80 разних животињских врста, о којима
се искључиво старају Милан, његова
мајка Славица, сестра Јелена Јанчић и
тетка Драгица Бранковић.

Тринаесто прасе као љубимац:
Драгица Бранковић и Гиле
„Нашу и оазу за животиње сада проширујемо, пошто нам је жеља да направимо етно село са мини зоо вртом, тако
да смо тренутно у великим радовима и
додатно сређујемо простор у ту сврху“,
прича Милан, предводник ове идеје у
сложној, марљивој и племенитој породици Којић. Нада се да ће део објеката за
будуће етно село, као и настамбе за нове
животиње завршити до пролећа, када у
таковачки „врт добре наде“ треба да
стигну подолско говече, дивокозе, црноврате и жутоврате овце – укупно тридесетак примерака.
Д.Недељковић
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РИБАРНИЦА НА ЗЕЛЕНОМ ПИЈАЦУ

БУЦА И БИЉАНА У „БАРЦИ’’
Кад почне период поста у рибарницама су пуне руке
посла. Наша посета, је била баш уочи Никољдана.
Муштерије су долазиле по наручену и уређену рибу...
Залихе су већ распродате...
-Нажалост, неке наруДраган
џбине, које су закасниле,
Миловић
морамо да одбијемо јер је све
Буца
унапред резервисано и распродато- каже Биљана
Марковић, пословођа продавнице ‘’Барка’’, коју већ
годинама, на убском Зеленом
пијацу, држи фирма из Лознице, као свој продајни објекат
број 2.
Биљанина десна рука је њен супруг Драган Миловић Буца. Без њега и његове
вештине у ређењу шарана и
толстолобика је незамислив
рад радње . Посла је пуно, па
су му, као у до сада сличим
приликама, од велике помоћи Зоран Мијатовић и
Душанка Манасијевић.
-Узимао сам, ранијих година, по 120 килограма
рибе за моју породичну славу- каже Зоран, док помаже у
ређењу и истовару камиона који тек што је стигао са новим
количинама свежег шарана. - Сада сам наручио 60
килограма и то је довољно за ограничени број гостију
подењених и три дана.

Буца, Биљана и Зоран - купцима на услузи
- Људи често касне са резервацијама, па се догађа
да нисмо у могућности да свима изађемо у сусрет- додаје
Драган Миловић, познатији Убљанима као Буца из
‘’Ђуниса’’, иако је већ неколико година у заслуженој
пензији.
Са великом заштитном кецељом и сатаром, вешто
обрађује комаде рибе. Део од количина које уреди пече се,
према договору са купцима, а део се оставља у дебеле
пластичне џакове, које људи односе на сваких пар минута.
Једна риба се претвара у парчад за даљу термичку обраду,
а друга, свежа, преноси из специјалних базена са водом... и
тако, уочи посних слава, Буца са својом ‘’екипом’’,
испоручи многим Убљанима и Тамнавцима тоне уређене
рибе.
У овој рибарници се, поред свежег шарана и
толстолобика, могу купити и све врсте залеђене морске и
речне рибе.
- Иамо и рибљу чорбу у залеђеном стању, додаје
Биљана.- Многи се одлучују јер припрема чорбе у
домаћинствима оптерећује домаћице, које већ имају пуне
руке посла око богате славске трпезе, а овако, чорба се
одледи, подгреје по вољи и спремна је за сервирање.
Радимо и услужно печење рибе, наравно уз претходни
договор. Иначе, у поДушанка
нуди је и димљење риМанасијевић
бе, а могућа је и кућна
достава- додаје Буца,
само уз благовремени
договор. - Иза нас је
велико искуство које
је, у овом послу, веома
битно...
М.М.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
СЕЋАЊЕ ДОКТОРА ДРАГАНА НИКОДИЈЕВИЋА

АЛЕКСИЋ ЗА СВА
ВРЕМЕНА
‘’Гледао сам легендарног акробату Драгољуба
Алексића давних година у Бору, на аеро митингу’’
Драгана НикодиДр Драга Никодијевић,
јевића Убљани знају као
стоматолог у пензији
доктора Драгу, стоматолога који је годинама био
начелник стоматолошке
службе у убском Дому
здравља. Данас се, не без
поноса, сећа генерација
убских стоматолога које
је уводио, као почетнике,
у посао. Истиче да је међу
њима је и данашња директорка Дома здравља
Примаријус др Биљана
Николић. Али, разлог за
његово сећање у овом празничном издању Гласа Тамнаве
је неко ко није Убљанин, али је за целу Србију важан и врло
занимљив лик. Доктор Драга је један од оних наших
савременика који су имали прилику да упознају
легендарног акробату Драгољуба Алексића, овековеченог
у чувеном филму нашег култног редитеља Душана
Макавејева ‘’Невиност без заштите’’. Прву верзију
Драгољуб Алексић је снимио, са Жанком Стокић, пре
Другог светског рата и то као аутор сценарија и режисер.
Макавејев је, од преосталих фрагмената и доснимљеног
материјала, уз коментаре самог Алексића, направио нову
верзију која се и данас чува у Музеју југословенске
кинотеке. Иначе, Алексић је добио и улогу у филму Фадила
Хаџића ‘’Десант на Дрвар’’ давне 1963.године, а тада је још
увек био активан као акробата иако је, у Сплиту, после пада
у једној од његових вратоломија, повредио кичму. Да би
могао да функционише, сам себи је направио мидер (пре
рата је завршио ковачки занат), а сачуван је и снимак који
га приказује како лети држећи се зубима за специјални
држач који је био закачен за труп авиона.
Драган Никодијевић је изградио кућу на Убу и то
више од половине сопственим рукама или уз помоћ своје
супруге Драгице. Загазио је дубоко у девету деценију
живота. Као филмска трака промичу му сећања на
детињство у Књажевцу, речицу Тимок, која је делила
варош и пољану сличну нашем некадашњем вашаришту.
Навиру сећања на први наступ Драгољуба Алексића на
високом стубу са два кавеза и девојчицом коју је носио у
наручју без заштитне мреже изнад тла... тада га је
посматрао из публике, а касније, у време студија на Стома-

Сцена из филма „Невиност без заштите’’
толошком факултету у Београду, сусретао се са њим у
улици Патријарха Варнаве недалеко од Храма Светог
Саве. Једном је и разговарао, поздрављао се...
- Упознао сам га и лично кад је долазио код наше
професорке, чије је презиме било Срб, на стоматолошке
прегледе јер су за његове акробатске тачке, зуби били од
животне важност. Летео је тако, својевремено, изнад
Лондона и тако допринео утиску који је на Енглезе
оставила посета Јосипа Броза Тита Британији...
Сећања навиру, потрошили смо време за посету, а
материјала има за више написа. Значи, биће још...
М.М.

Qig
na dlanu
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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.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ ЉИГ

ДОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА
У четвртак, 3. децембра 2020.
године, обележен је Дан општине Љиг,
у кабинету председника општине,
скромно без уобичајене прославе и
академије, у складу са актуелном
епидемиолошком ситуацијом.
Тим поводом, представници
Општине Љиг најпре су традиционално положили венце на спомен обележја палим јунацима из Колубарске
битке у Љигу, на Рајцу, и у Белановици
и на тај начин одали почаст и
подсетили се на славне дане, част и
херојство јунака Колубарске битке,
који су несебично дали свој живот за
отаџбину.
Након тога, уз поштовање свих
прописаних епидемиолошких мера, у
више група у кабинету председника
општине уручене су награде у виду
јавног признања Дипломе "Ђак
каплар" и новчаних награда.
Да би показали захвалност
здравственим радницима који су
били на првој линији одбране од
корона вируса, пре свих онима који су
радили у Ковид амбуланти и лабораторији Дома здравља „Љиг“, доде-

Јавна признања општине Љиг за
2020. годину у виду дипломе ''Ђак
каплар'' додељена су:
1. МАРИЈИ УСКОКОВИЋ, докторки
опште праксе у Дому здравља „Љиг“
2. ИВАНИ ИГЊАТОВИЋ, докторки
опште праксе у Дому здравља „Љиг“
3. ВЕСНИ МАРИНКОВИЋ, медицинској
сестри у Дому здравља „Љиг“
4. ЗОРКИ ЈОВЧИЋ, медицинској
сестри у Дому здравља „Љиг“
5. РАДМИЛИ МИЈАИЛОВИЋ, лабораторијски техничар у Дому здравља
„Љиг“
6. ИВАНИ СТАНИШИЋ, лабораторијски
техничар у Дому здравља „Љиг“
7. ГОРДАНИ СТЕПАНОВИЋ, лабораторијски техничар у Дому здравља
„Љиг“
8. НИКОЛИ ПЕРЛИЋУ, Ђаку генерације
СШ ''Хиљаду триста каплара'' Љиг
љене су награде здравственим радницима ангажованим на пословима
лечења, тестирања и организације послова у лечењу грађана од инфекције
КОВИД- 19.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2021.ГОДИНУ

У просторијама Основне школе
„Сава Керковић“ у Љигу, 17. децембра,
одржана је четврта редовна седница
Скупштине општине Љиг, уз поштовање
свих прописаних мера, обезбеђивања
социјалне дистанце и коришћења
заштитне опреме.
На седници Скупштине одборници су разматрали и усвојили 17
тачака дневног реда. Као прва, и уједно
најзначајнија тачка, издвојио се Предлог
Одлуке о буџету општине Љиг за 2021.
годину, који је, након дуге расправе,
усвојен већином гласова. Буџет за 2021.
годину у износу од 499.800.000,00
динара је представила начелница Одељења за финансијске послове, Марија
Шиљеговић, која је детаљно образложила исказане приходе и примања, као
и расходе и издатке буџета.
У погледу планираних пројеката и
капиталних инвестиција у 2021. години,
речено је да је буџет општине Љиг, пре
свега развојни и да је заснован на

унапређењу животног стандарда свих
грађана општине Љиг. Неки од најзначајнијих пројеката и инвестиција у 2021.
години су: Пројекат канализације насељеног места Љиг, Пројекат реконструкције водовода насељеног места Љиг
(део је урађен у 2020-тој, а део је
планиран за 2021. годину), Пројекат
водовода насељеног места Белановица, Изградња капела по месним заједницама, као и Израда пројеката за
реконструкцију основне школе у Љигу и
пројекат за реконструкцију Дома здравља „Љиг“.
На овој Скупштини донете су још
и: Одлука о боравишној такси и
локалним комуналним таксама на
територији општине Љиг, затим,
Кадровски план Општинске управе
општине Љиг за 2021. годину, Програм
уређења грађевинског земљишта на
територији општине Љиг у 2021. години,
извештаји и програми пословања
предузећа и установа...

Др Марија Ускоковић и председник
општине Љиг, Драган Лазаревић

ЉИШКИ ДОМ ЗДРАВЉА ДОБИО

НОВИ РЕНДГЕН
АПАРАТ
Дом здравља „Љиг“ постао је
богатији за нови покретни рендген
апарат најновије генерације „Портабл“ (ВИСИОН М), који ће се користити за потребе снимања свих органа
од костију до плућа.

Од изузетне је важности у овој
ситуацији, када је корона узела маха,
имати овакав апарат, јер су грађани
Љига имали велики проблем и били
принуђени да се сами сналазе и да
иду у Ваљево на снимање плућа, где
се чекало по пар сати, или у Лазаревац
и Горњи Милановац да то учине у
некој приватној ординацији што је
захтевало додатне трошкове.
- У Љигу већ дужи низ година
постоји реална потреба за оваквим
уређајем, а нарочито сада у време
изузетно неповољне епидемиолошке
ситуације са вирусом КОВИД- 19 у
општини Љиг. Овом приликом бих
желео да се захвалим у своје лично
име, али и у име свих грађана општине
Љиг Министарству здравља, на челу
са др Златибором Лончаром, који су
најзаслужнији за набавку новог рендген апарата- истакао је Драган Лазаревић, председник љишке општине.
Током следеће седмице уређај ће
бити у функцији у ковид амбуланти, о
чему ће грађани општине Љиг бити
благовремено прецизно обавештени.
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ПРИЈЕМ ПОЉОПРИВРЕДНИКА
У КАБИНЕТУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

ПОДРШКА
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

23

IN MEMORIAM

МИОДРАГ СТАРЧЕВИЋ
-МИКИЛЕ
(1950-2020)

У оквиру Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за
2020. годину, председник општине Љиг Драган Лазаревић, у
петак 18. децембра, приредио је пријем за 18 љишких пољопривредника који су поднели захтеве за доделу и повраћај
бесповратних новчаних подстицајних средстава.

У области сточарства из ових средстава се финансира
набавка приплодних јуница и оваца (50 % од вредности грла,
односно до 60 хиљада динара за јунице, и 50 % повраћаја за
овце), као и вештачко осемењавање приплодних грла стоке.
Када је реч о воћарству, 35% од вредности садница,
односно подизање нових и обнављање постојећих засада
воћа ће се рефинансирати пољопривредницима са љишке
територије.
-Задовољство ми је да говорим о средствима које
општина Љиг, сада већ традиционално, годинама уназад,
издваја из свог скромног буџета, како би допринела и
потпомогла развоју пољопривреде у љишко-качерском крају.
Оно што могу да кажем да је у плану да се и у будућности настави са овом традицијом и да из године у годину повећавамо ова средства и да на тај начин олакшамо посао пољопривредника, који није нимало лак.- истакао је, овом
приликом, председник општине Љиг Драган Лазаревић.

ЉИГ, ЛАЗАРЕВАЦ И ЛАЈКОВАЦ ОДАЛИ ПОЧАСТ
ПАЛИМ БОРЦИМА У КОЛУБАРСКОЈ БИЦИ

ПАМТИМО
НАШЕ ХЕРОЈЕ

Након краће болести и борбе са корона вирусом,
18.децембра 2020. године, у својој седамдесетој години,
преминуо је Миодраг Старчевић-Микиле, дугогодишњи
бивши председник општине, а затим заменик преседника
Општине Љиг, председник СО Љиг, народни посланик и
функционер СПС-а.
Љишку Гимназију завршио 1969.године. На Економском факултету у Београду дипломирао је 1975.
године. У општини Љиг био је у раздобљу 1979-1981.
начелник Управе прихода, потом начелник за привреду
1981-1985, затим председник Извршног савета 1985-1989, и
председник Скупштине општине (истовремено и народни
посланик) 1989-1992, па поново 1996-2000. и од лета 20082012. године. Председник општине Љиг био је од 2012. до
2014.године, након чега је обављао функцију заменика
председника општине. Последња функција заменика
председника Општине Љиг престала му је 18. августа 2020.
године.
Пре обављања политичких функција био је на
дужностима директора предузећа "Победа" (1992-1994) и
"Рајац" (1994-1996), а од 2003. године био је директор
експозитуре „Банке Интеса“ у Љигу. Био је ожењен и отац
двоје деце.

IN MEMORIAM

ГРАДИМИР
ФИЛИПОВИЋ - ГРАДА
(1960-2020)

Поводом 106. годишњице од завршетка Колубарске
битке, 9. децембра, на спомен обележјима страдалим
ратницима на стратешки важним местима где су се водиле
борбе, венце су положили председници општина Љиг - Драган Лазаревић, Лајковац - Андрија Живковић и Лазаревац Бојан Стевић.

Након полагања венаца председници општина су
подсетили на значај Колубарске битке, која се одиграла на
нашим просторима и истакли да одавањем почасти исказујемо поштовање свим славним српским ратницима који су
несебично дали своје животе у одбрани наше земље од
моћног непријатеља.
Венци су положени у порти манастира, Храма Светог
Георгија у Ћелијама, на месту погибије Димитрија Туцовића
на Враче брду и на брду Човка у Жупањцу.

Након краће болести и борбе са вирусом КОВИД -19,
у суботу 19.децембра, преминуо је још један угледни
љижанин, Градимир Филиповић - Града.
Завршио је Гимназију у Љигу и Економски факултет
у Београду. У комерцијали фабрике кандираног воћа
"Љижанка" радио је од 1984. до 1991. године. У Јавном
комуналном предузећу "Комуналац" Љиг прешао на
место техничког руководиоца и ту је радио од 2001. до
2013. године, када је изабран за директора ове установе и
на тој функцији је био до данас.
Познат по изузетно ведром, позитивном и младалачком духу, био је добар човек, пријатељ, колега. Волео
је бициклизам и фудбал. Дуго година је био на руководећем месту и у управи ФК "Спартак", а такође је био и
дугогодишњи председник МЗ Љиг. Био је ожењен и отац
двоје деце.
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)
ДРУГА ЕКОНОМСКА
ШКОЛА У ШАПЦУ
ЕКОНОМИЈА,
ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Царински техничар
Економски техничар
Финансијски техничар
Правни техничар

IV степен
IV степен
IV степен
IV степен

Техничар обезбеђења

IV степен

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО,
ТУРИЗАМ
Трговински техничар
IV степен
Трговац
- трогодишњи профил
Посластичар
- трогодишњи профил
Кувар
- трогодишњи профил
Конобар
- трогодишњи профил
Угоститељски техничар
IV степен
Кулинарски техничар
IV степен
Туристички техничар
IV степен

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
( V степен ) - у једногодишњем трајању
1. Организатор послова обезбеђења
2. Пословни секретар
3. Проценитељ штете у осигурању
4. Туристички организатор
5. Трговински менаџер
6. Посластичар – специјалиста
7. Конобар – специјалиста
8. Кувар – специјалиста
Услов уписа. Средња школа и 2 год.радног искуства

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

www.sepsab.edu.rs
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
- 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

Школа је основана решењем
Министарства просвете Србије
По завршетку ове средње школе можете наставити студије:
1.на државном и приватним факултетима;
2.на високим школама;
3.на полицијској и војној академији
По завршетку ове средње школе можете се
запослити или сачувати посао у полицији, војсци,
пошти, банци, царини, општини, државним службама,
у приватним и државним предузећима, електранама,
топланама, сервисима, техничким прегледима,
хотелима као и у иностранству.

ОКО НАС
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У СУСРЕТ БОЖИЋУ И СЛАВАМА

ПРАЗНИЦИ УЗ СВЕ МЕРЕ ОПРЕЗА
- Црквена општина Уб, поштујући све мере, прославиће Бадње вече и Божић, молитвено
и богослужбено, без културно-уметничког програма. - Славе обележити у кругу породице.
Јануар је месец у којем се традиционално обележавају крсне славе,
Бадње вече, Божић и Српска Нова
година. Протеклу годину ћемо памтити
по многим искушењима која су задесила цео свет, али и сагледавању самих
себе, враћању породичним и правим
вредностима.
- Хвала Господу Богу, у сусрет нам
иде, после Васкрса, највећи празник –
Божић, када прослављамо рођење
Богомладенца Христа. Чувени Тајновидац Ловћенски каже да нема дана без
очињега вида и праве славе без Божића. Ни за један хришћански празник,
нису толико везани обичаји, као што су
за Бадњи дан и Божић. Поштујући мере
које је прописало Министарство здравља, односно држава, а то је уједно и
препорука цркве, могу да кажем да ће
Црквена општина Уб, поштујући све те
мере, прославити овај величанствени
празник, молитвено и богослужбено –
каже протојереј-ставрофор Драган
Алимпијевић, старешина убске цркве.
Вечерња служба на Бадњи дан,
служиће се, као и до сада, са почетком у
17 часова, након чега ће се, у порти цркве, обавити освећење бадњака. Културно-уметничког програма неће бити, као
ни традиционалних обичаја послуживања чајем, куваном ракијом и вином.

-Божићна Света Литургија, почеће
7. јануара у пет часова ујутру. Они који
су постили цео пост или који су се припремали, постом, молитвом, исповешћу, могу на Божић да дођу у пет часова
ујутру, приме лек бесмртности и да се
причесте. На други дан Божића, Света
Литургија почиње у седам часова ујутру, док ће на трећи дан Божића јутрење
почети у шест сати, а Литургија у 7,30
минута. На крају Божићне Литургије,
прочитаће се Божићна посланица
чувара трона господина Хризостома
Митрополита дабробосанског – навео је
отац Драган.
Међу тамнавским верницима има
доста оних који славе Св. Николу и Св.
Јована, па је препорука свим верницима, да се славе обележе у кругу породице.
– Желим овом приликом да, од
свег срца, свим Тамнавцима и људима
добре воље, свим православним
верницима у земљи и расејању, честитам празник. Да Богомладенац Христос,
огреје топлотом наша срца, љубављу,
да ојачамо у вери, јер у овом тешком
времену, то нам је највише потребно.
Љубав према ближњима, помоћ и једна
лепа реч и она чувена анђеоска песма,
када се родио Спаситељ наш, Господ
Исус Христос. Слава Богу и нека мир

Протојереј-ставрофор
Драган Алимпијевић,
старешина убске цркве
буде на Земљи, да се што пре изборимо
против овог зла и сваког искушења –
порука је протојереја-страврофора
Драгана Алимпијевића.
Д.К.

НЕДЕЉКОВИЋ ПОСАДИО УБСКИ ПЕЛЦЕР И НА ВРАЧАРУ

УБЉАНИН ГРАДИ СРЦЕ БЕОГРАДА
Проф. др Милан Недељковић, први почасни грађанин
општине Уб, не посустаје ни у другом мандату на челу ГО
Врачар. Често посећује своју родну кућу на Убу, одржава
контакт са овдашњим пријатељима, а посебно је имресиониран изградњом и напретком убске општине последњих
година. Како каже, тај пелцер напретка и улагања у инфраструктуру пренео је и у срце Београда, где су у току велики
планови за 2021.годину.
- Трудимо се да становницима Врачара обезбедимо што
боље услове за живот, а с тим у вези у наредној години
реализоваћемо и неколико капиталних пројеката. Захваљујући одличној сарадњи са градском управом и Владом
Најава капиталних улагања у ГО Врачар:
Србије, ускоро ћемо започети реконструкцију неколико улица
Проф. др Милан Недељковић
поред Храма Светог Саве, међу којима су улица Стојана
Протића и Патријарха Варнаве чија је вредност 110 милиона
динара, као и важних саобраћајница Кичевске, Пожаревачке и започећемо реконструкцију једне трећине зграде општине
Нишке улице. У плану је обнова и две велике школе „Светог Врачар, некадашњег анекса пословног простора, који ћемо
Саве“ и „Владислава Рибникара“, а већ средином јануара уступити нашој предшколској установи, како би повећали
капацитете за пријем врачарских малишана- истиче Недељковић у изјави за, како каже, свој омиљени лист „Глас Тамнаве“.
Према његовим речима, у првој половини наредне
године биће завршен генерални пројекат Спортског центра
„Јужни булевар“, након чега ће се кренути у изградњу највеће
инвестиције у овом делу Београда, вредне 4,4 милиона евра.
Нови спортски објекат садржаће модеран олимпијски базен са
покретним кровом и мултифункционалну дворану, коју ће
користити сви узрасти, од најмлађих до најстаријих Врачараца, што је и била велика жеља становника ове градске
општине у анкети коју је организовала локална самоуправа.
- Убљанима желим у наредној години, пре свега, добро
здравље, али и наставак даљег просперитета и изградње
најлепшег малог града у Србији. Уб има људе који су посебни,
што је и главни кључ напретка, подржавам их у свему што
раде и са нестрпљењем чекам неке нове инвестиције, међу
којима бих посебно истакао аква-парк, који ће донети огромне
бенефите у развоју туризма и привреде нашег краја- поручује
Проф. др Милан Недељковић.
М.М.М.
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ОБРАЗОВАЊЕ

ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ ОШ „МИЛАН МУЊАС“

200 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
Основна школа на Убу непрекидно постоји од 1820.године, дочекала је 200. годишњицу постојања
Највећа основна школа у општини Уб „Милан Муњас“
постоји пуних 200 година. Као највећа установа која је пуна два
века ширила писменост међу Тамнавцима, овај велики и
значајан јубилеј дочекала је у јеку пандемије корона вируса,
без прославе, традиционалне приредбе ученика, породице
Милана Муњаса и многобројних званица, које су годинама
пуниле хол ове образовне установе како би заједнички
прославили Дан школе.
- У години у којој обележавамо овај важан јубилеј, први
пут Дан школе неће бити обележен онако како смо до сада
навикли, из добро познатих разлога епидемије вируса COVID19. Због тога ћемо прославу Дана школе и свечану академију
поводом овог јубилеја морати да одложимо за пролеће или
неко касније време када то буде безбедно. Ипак, током ове
године, уз огромно ангажовање и подршку челних људи наше
општине, успели смо да делима обележимо овај важан јубилеј
– каже Живана Ранисављевић, директорка школе.
Током пролећа и лета, приведен је намени, анекс школе
од шест учионица и исто толико припремних просторија за
наставнике. Тиме је превазиђен проблем недостатка простора
у згради матичне школе. Тренутно су у финалној фази радови
на изградњи и опремању анекса затвореног базена. Вредност
ових инвестиција је око 347 милиона динара, а средства је
обезбедила Канцеларија за управљање јавним улагањима
Владе Републике Србије. Овим инвенстицијама створени су
просторни услови да се у школи први пут организује за ученике првог и дргог разреда продужени боравак, који је почео
са радом 28. септембра 2020. године. Услуге боравка користи
око 50 ученика, а наставу изводе две учитељице.
- Радује нас да смо ове године, после тренда затварања
издвојених одељења, успели да поново отворимо издвојено
одељење у Мургашу, где наставу похађа троје ученика првог
разреда. Школске 2020/21. године, наставу у школи похађа
1.273 ученика распоређених у оквиру 61 одељења, од чега 43
чине ученици који похађају наставу у матичној школи - додала
је Живана Ранисављевић.
Шеснаест одељења чине четвороразредне школе у
селима Совљак, Црвена Јабука, Јошева, Лончаник, Стубленица, Мургаш, Руклада, Врховине, Гвозденовић, Звиздар,
Новаци и Трлић и два одељења у оквиру ИО за образовање
ученика са сметњама у развоју које се, као најмлађе издвојено
одељење, у саставу школе налази од 1. септембра 2017.
године. На реализацији програмских задатака ангажовано је
142 запослених од чега је 93 наставника. Остатак запослених
чини ненаставно особље.
- Ученици наше школе остварују значајне резултате на
такмичењима, почев од школског до републичког ранга,
показују и завидна постигнућа на завршном испиту и у жељене
средње школе уписују се, у око 80 посто случајева по првој
жељи, у првом уписном року. Током ове неуобичајене школске
године и периода ванредног стања у Републици Србији,
успели смо да одговоримо изазовима наставе на даљину.
Сматрамо да је ово огромно поље, у коме тек треба сви да
учимо и да се надограђујемо. Зато је важно да се у наредном
периоду школа што више технички опреми за овакав вид

Годину значајног јубилеја убске основне школе
обележила настава прилагођена борби
против пандемије корона вируса
Основна школа у Убу постоји непрекидно од 1820.
године и представља једну од најстаријих школа у Колубарском округу. Место извођења наставе, облици рада и
време трајања обавезног образовања су се мењали, али
се настава у основној школи у вароши Уб непрекидно
одвијала, што је изузетно важно. Најранији спомен о
убској школи дао је Јоаким Вујић у запису о Убу, од 21.
октобра 1826. године, објављеном у делу Путешествије
по Сербији. Први учитељ у школи био је Георгије Јовановић.
ОШ “Милан Муњас” као осмогодишња школа основана је 9. јула 1956. године. За матичну школу проглашена
је 29. септембра 1962. године, од када носи данашњи
назив.
наставе. С друге стране, изузетно је важна кадровска припремљеност- истакла је директорка ове школе.
У својој дугој историји, ОШ „Милан Муњас“ се, као и
локална заједница, којој припада, суочавала са различитим
изазовима, које су успевали углавном успешно да решавају,
захваљујући здравим темељима које су поставили претходници, одговорности ученика и њихових родитеља, посвећености и ентузијазму наставника и свих запослених, али и
огромној подршци и разумевању локалне самоуправе и
читаве локалне заједнице.
- Кључне речи за нас су сарадња и разумевање између
свих актера образовног процеса у свим околностима, ма
колико оне некад биле сложене. Верујемо да ће се тако
наставити и убудуће и да ћемо заједно успевати да из свих
изазова излазимо јачи, бољи и мудрији и да такви будемо
прави пример нашој деци – закључила је Живана Ранисављевић.
Д.Капларевић
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АКТУЕЛНО
СТАН ЗА СРЕЋНУ ДОБИТНИЦУ ИЗ ПАЉУВА

ЉИЉАНА УЗЕЛА
РАЧУН И ПОБЕДИЛА !
У наградној игри Министарства финансија
стан у Београду, у насељу „Земунске капије“,
освојила је наша земљакиња Љиљана Николић.

Sre}nu Novu godinu
i bo`i}ne praznike,
`eli vam

Једна од премија у наградној игри „Узми рачун“ и
победи, која је изазвала велику пажњу грађана, стигла је на
подручје општине Уб. Љиљана Николић из Паљува је срећна
добитница стана у овој наградној игри.
- Прижељкивала сам да добијем неку од награда, али ни
сањала нисам да ће то баш бити једна од премија, стан у
Београду! Била сам пресрећна када је у огромној гомили
коверата извучен баш онај са мојим именом. Препознала сам
свој рукопис, име, адресу, а кад је речено да је све у реду, да
су рачуни регуларни, мојој срећи није било краја- изјавила је
Љиљана Николић медијима, иначе запослена у Површинском
копу “Тамнава западно поље” Рударског басена “Колубара”.

Награда отишла у праве руке:
Љиљана Николић, са ћеркама Јованом и Наташом,
на пријему код министра финансија Синише Малог
Од првог тренутка, када је прочитано њено име, телефон
није престајао да звони. Усијао се од честитки родбине,
пријатеља, комшија, колега с посла. Љиљана је удовица, пре
седам година преминуо јој је супруг Драган. Сама школује
средњошколку Јовану и Наташу, која је у завршном разреду
ОШ „Милан Муњас“ на Убу. У породичној кући у Паљувима
живи и са свекрвом Ленком.
- Учествовала сам и у прошлој наградној игри, нисам
добила никакву награду, али сам чврсто решила да и овога
пута пошаљем фискалне рачуне. Стан у Београду, који сам
добила, оставићу ћеркама, шеснаестогодишњој Јовани и две
године млађој Наташи- истиче срећна добитница.
Љиљанина ћерка Јована каже да је током извлачења
награда радила контролни задатак.
- Док се све то дешавало изашла сам у дневну собу и
просто сам била у шоку, иако сам имала неки осећај на
почетку да ћемо добити нешто.
Друга ћерка Наташа додаје да је чула буку.
- Изашла да видим шта се дешава и схватила да смо
освојили стан, мада су тада већ пребројавали да ли има
довољно рачуна и да ли је све у реду. Била сам изненађена и
срећна- каже Наташа.
Стан у Београду мотивисаће Љиљанине кћерке да
школовање наставе у престоници. Срећне због великог добитка истакле су, током посете екипе РТС-а, да су захвалне
Милици Мандић што је извукла баш њихов коверат.

АКТУЕЛНО
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ПОСЛЕ СЕДМЕ ПОЛУФИНАЛНЕ ВЕЧЕРИ

НЕМАЊА У ФИНАЛУ
„САБОРА“ РТС-а
- Моја песма је била победник вечери и видим
по реакцији људи да је веома добро прошла.
Одушевљен сам како је све на крају испало
– каже певач Немања Максимовић.
Убљанин Немања Максимовић, одличном интерпретацијом композиције „Лепа Влајна“, неготинских аутора, победио је у седмој полуфиналној вечери Сабора народне
музике. Уз пратњу народног асамбла РТС-а, под управом Синише Вићентића, Немања је освојио 38 бодова, док је друго
место припало његовој колегиници Биљани Сечивановић.
- Прошле године сам певао на Сабору и освојио друго
место влашком песмом 'Лепа Стана', међу певачима који су
цењени у свету музике. Када су ме позвали прошле године да
учествујем, радо сам се одазвао. За мене је то било једно
лепо искуство. После пар месеци, позвала ме иста екипа и
питала, да ли би хтео поново да учествујем на другом
Сабору. Када су ми послали песму 'Лепа Влајна', јако ми се
свидела. Песма је постала победник вечери и видим по
реакцији људи да је веома добро прошла – објаснио је
Немања Максимовић.

Жири другог Сабора народне музике чинили су
еминентни музичари: Мерима Његомир, Љубиша Павковић,
трубач Дејан Петровић, а својим гласовима, у седмом
полуфиналу, допринели су и Снежана Бабић Снеки и Раде
Јоровић. Кроз осам полуфиналних вечери, које смо имали
прилике да гледамо понедељком у 22 часа на РТС-1, публици
су представљене 64 композиције, од којих је 16 композиција
прошло у велико финале.
- Високи су критеријуми жирија. Песма је морала баш да
задовољи њихове укусе да би прошла у финале.
Композиције су, углавном, биле послате и припремљене, а
мене је РТС позвао прошле године, десет дана пред
фестивал. Када су ми послали песму 'Лепа Стана' видео сам
Тозовца у песми и... себе сам пронашао, тако да сам могао
лепо да је изнесем. Остварили смо велики успех, друго
место. Ове године су ме поново позвали. Изгледа да неће да
мењају победнички тим. Музику су радили Драгана
Мариновић Симоновић и Крсте Станковић Њењуловић, који
је писао и текст, а аранжман је радио Слободан Пецић – навео
је Немања Максимовић.
Композиција „Лепа Влајна“ је у двочетвртинском такту,
брзог темпа, слична темпу песме „Влајна“ Предрага
Живковића Тозовца. Десетогодишње певачко искуство, два
велика такмичења и неколико фестивала, допринели су да
Немања брзо и лако савлада композицију.
– Гледао сам да песму донесем на влашки начин, иако
сам Шумадинац. Ујутру, после такмичења, назвао ме је Раде
Јоровић, који је био гост жирија и рекао да ми је Бог дао
харизму. Са њом се човек рађа, она не може да се научи.
Желео бих да чујем и мишљење Тозовца о 'Лепој Стани' и
'Лепој Влајни', јер је он институција.
Сабор народне музике Србије је национално музичко
такмичење композитора, текстописаца и аранжера, које
организује Савез естрадно-музичких уметника Србије
(СЕМУС) и РТС. Циљ такмичења је промовисање аутентичне
домаће народне музике.
Д.Капларевић
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AUTO ŠKOLA

S T ART
Ub

065/919-04-94
063/368-357

autostart1994

Sre}ni praznici !

30

24.децембар 2020.г.
ЗА ДЕЦУ НА КОСОВУ ОРГАНИЗОВАНА
ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

Sre}ni
praznici !
Ul.Prvog maja br.17, Ub

065/456-11-40

„СЛАТКИ КАРАВАН“
- Можете ли да замислите колика је радост
деце у српским енклавама на Косову, када се
неко појави, да их обиђе, да их ободри, да им
каже да нису сами – каже Милош Петковић,
један од организатора акције на Убу
Хуманитарна организација „Српска солидарност“ и ове
године упутиће Божићне пакетиће српској деци на Косову и
Метохији, у оквиру шесте акције „Слатки караван“. Акција је
почела нешто раније него претходних година, половином
новембра, због епидемије корона вируса, а трајаће све до 27.
децембра. Циљ акције је да се прикупи 3.000 пакетића и
надмаши број од 2.500 донираних у претходној акцији.
Осим познатих спортиста и певача, акцији су се прикључиле и многобројне установе и појединци, а међу њима су се
нашла и имена убске Гимназије „Бранислав Петронијевић“, ОШ
„Милан Муњас“, „Аладин Турс“, КЈП „Ђунис“, Петар са Уба...
- У овој акцији се преклопи више ствари, а то је да се деца
од малих ногу уче хуманости и да у својој свести имају појам о
томе шта значи Косово и Метохија за целокупан српски народ.
Колико год да је у овом делу Србије тешко, на Косову је теже два
или три пута. Можете ли да замислите колика је радост деце у
српским енклавама на Косову, када се неко појави, да их обиђе,
да их ободри, да им каже да нису сами и да стане уз њих,
донекле на симболичан начин, донацијом једног пакетића. Ми
овом акцијом помажемо и српске манастире, оне који су
најугроженији. Овог пута посетићемо три српска манастира –
Девич, Будисавци и Ђаковица – објаснио је Милош Петковић,
представник „Српске солидарности“ на Убу.

Детаљ са прошлогодишње акције
у холу ОШ „Милан Муњас“

Svaki dan po ceo dan
i tako 27 godina !
Sve najboqe, `eli Vam
picerija Xonatan
Sre}an Bo`i},
Hristos se rodi !
Piljarnica

MOJA
BA[TA
Kralja Petra Prvog br.60, Ub
064/570-62-65

Sre}ni praznici !

Када су у питању пакети који ће бити упућени угроженим
српским светињама на Косову, поред новчаних донација,
најчешће су неопходне основне животне намирнице (брашно,
уље, шећер...), као и средства за хигијену. Пакети се могу
оставити у многим градовима широм Србије и контактирати
лица задужена за акције путем Фејсбука, Инстаграма, Твитера
или мејла srpskasolidarnost@gmail.com. Ко не може да донира
слаткише за децу са Косова, може помоћи уплатом на жиро
рачун: 340-11013053-38
Гимназија „Бранислав Петронијевић“, срчаношћу
ученика, сакупила је 12.700 динара, планиравши да од тог
износа ученици сами направе пакетиће, али због преласка
школа на онлајн наставу, новац су уплатили директно на жиро
рачун. ОШ „Милан Муњас“ такође је учествовала у акцији тако
што су ученици од првог до четвртог разреда, доносили
слаткише у школу, сходно својим могућностима.
- Често ме питају колико да донирају и шта. Битно је да се
што више људи укључи и да што више нас има свест о помоћи
некоме ко је стварно угрожен, а Срби на КиМ су најугроженија
етничка заједница у Европи. Сви који би да помогну, могу да ме
контактирају путем Фејсбука или Инстаграм налога Милош
Петковић или путем телефона 062/97-11-553. Апеловао бих на
привреднике, на све људе који су у радном односу, могу да се
организују са својим колегама у прикупљању. Ако се укључи
хиљаду људи са по кесицом штапића, то ће бити 1.000 кесеца
штапића. Убљани су увек имали велико срце – нагласио је
Милош Петковић.
Д.Капларевић
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ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ“

БЕСПЛАТНА ЧЛАНАРИНА
ЗА СВЕ И У 2021.
Нове чланске, електронске картице су
пластифициране и сви ће их добити бесплатно
Почетком децембра, у Градској библиотеци „Божидар
Кнежевић“, окречене су све просторије, а како је најављено,
урађене су и електронске картице за све кориснике како би се
олакшао и убрзао процес изнајмљивања и враћања књига.
Општина Уб, и у наредној години, финансираће све чланарине, које ће као и ове године, бити бесплатне.
- На иницијативу председника општине Дарка Глишића,
чланарина за све категорије наших чланова, биће потпуно
бесплатна. Искористили смо ово време, када нисмо могли да
имамо велики број радионица, књижевних вечери и трибина,
да преусмеримо новац на радове у самој Библиотеци. Завршено је кречење 'Завичајног одељења', помоћних просторија,
а окречили смо и Дечије одељење, као и одељење у којем се
налазе страна литература и домаћа књижевност. Трудимо се
да улепшамо простор, али и да хигијена буде на завидном
нивоу – објаснила је Јелка Панић, директорка Градске библиотеке на Убу.

Нове чланске картице:
Јелка Панић, директорка Градске библиотеке на Убу
Књиге се после коришћења обавезно стављају у
карантин, најмање 24 сата, дезинфикују се, након чега их
корисници могу безбедно поново изнајмити. Унос корисника у
електронску базу се приводи крају, па ће сви чланови моћи да
преузму бесплатно своје нове чланске електронске картице
са бар-кодом.
- Биће врло једноставно њихово коришћење. Свакога
ћемо обучити како да преко интернета резервише књигу или
продужи задужење ако је неопходно. Сви који су убачени у
електронску базу, а желели су да оставе своју мејл адресу,
добијају путем мејла повратну информацију да су унети у
базу. Овим путем, сами могу да креирају своју лозинку и прате
садржаје на COBISS платформи. Картице су све пластифициране и сви ће их добити бесплатно. Ако неко оштети или
изгуби картицу, замена ће се наплаћивати 200 динара –
објаснила је Јелка Панић.
Због епидемиолошке ситуације, члановима није
доступно самостално бирање књига, али се може направити
списак, књига изабрати онлајн или Библиотека позвати
телефоном, па књиге наручити на број 014/411-663 (Библиотека) или на број Читаонице 014/412-505.
Д.К.

Kralja Petra br.70, Ub
060/0-463-222

Sre}ni praznici !
SPORTSKA ISHRANA I SUPLEMENTACIJA

Kralja Petra Prvog 21/3, Ub (kod kafea "Passage")
060/332-28-16

Sre}ni praznici !
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Nastavimo i u Novoj godini zajedni~kim snagama da gradimo
lep{e i boqe mesto za `ivot na{e dece.
Neka se Nova 2021.godina pamti po zdravqu, sre}i i uspesima.
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
ОПШТИНСКИ ОДБОР УБ

ПРАЗНИЦИ
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СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ИЗ УБА И ОВЕ ГОДИНЕ ОБРАДОВАЋЕ ВЕЛИКИ БРОЈ МАЛИШАНА

ПОДЕЛА ПАКЕТИЋА У СВИМ СЕЛИМА
- Ове године Деда Мраз не носи браду, већ маску и због тога смо морали да, на неки начин,
изменимо процедуру поделе пакетића. Рекордан број од 2.000 новогодишњих поклона
поделићемо од врата до врата током акције која ће трајати месец дана- истиче први човек
општине Уб и председник Извршног одбора СНС-а Дарко Глишић.
Општински одбора Српске напредне странке Уб
традиционално, током новогодишњих и божићних празника, организује поделу пакетића за децу, од предшколског
узраста до четвртог разреда, у свим убским селима. Акцију
у 36 тамнавских месних заједница лично предводи
председник убске општине Дарко Глишић са сарадницима,
а због неповољне епидемиолошке ситуације новогодишњи
поклони се уручују директно у домовима малишана, уз
помоћ многобројих активиста који су организовани у групе.
- Већ тринаесту годину за редом у организацији наше
странке делимо деци широм наше општине пакетиће за
Нову годину и Божић. Кренули смо 2008.године са
педесетак пакетића, да би данас дошли до цифре од 2.000.
Ситуација је мало специфична и трудимо се да људе
излажемо што мањем ризику, па обилазимо децу од врата
до врата пријављену од стране њихових месних заједница,
уз жељу да се вратимо старом начину доделе из претходних
година, када смо их окупљали све на једном месту, уз дечју
грају и смех, уживајући у чарима новогодишњих празникаистиче Дарко Глишић. - Веома сам поносан на ову идеју коју
дуги низ година одржавамо, јер је она показала однос нас
који смо део политичког живота и носиоци најодговорнијих
функција, према свој деци наше општине. Захвалан сам
свим нашим члановима и добрим људима који су донирали
пакете и на хуман начин учестовали у овој нашој акцији.

Радост малишана нема цену

Подела пакетића у Милорцима

Акција је стартовала у Црвеној Јабуци
Према његовим речима, посао поделе пакетића ће
потрајати наредних месец дана, јер захтева велику организацију од стотинак активиста, који ће широм убске општине
обилазити домове малишана.

2.000 новогодишњих поклона
за децу у убским селима

Dragi sugra|ani,
Polako odbrojavamo poslednje dane 2020.
godine, u kojoj smo bili uz Vas u zajedni~koj
borbi protiv svetske pandemije. Na{e
vi{edecenijsko iskustvo i slede}e godine bi}e
u slu`bi Vaseg zdravlja. @elimo vam sre}ne
predstoje}e praznike, da ih provedete u miru,
okru`eni svojim najmilijima. I ne zaboravite
da ~uvate sebe i druge! Srecna Nova godina,

Va{a Apoteka *Atli}*
Zajedno brinemo o zdravlju !

*Mogućnost kupovine preko administrativne zabrane
za zaposlene u KJP "\unis" Ub i Pred{kolskoj ustanovi "Ub"
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ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
Драги Лајковчани,
Протекла година, за све нас, била је изузетно тешка.
Добили смо неочекиваног противника који нарушава наше
здравље и односи људске животе. Већи део 2020.године
провели смо у борби са епидемијом корона вируса, али смо,
и поред тога, успели да реализујемо или приведемо крају
већину капиталних пројеката, који ће у значајној мери
побољшати квалитет живота наших грађана. Школа у Бајевцу
је добила ново рухо, а ускоро ће и СШ „17.септембар“ у
Лајковцу засијати пуним сјајем. Наставили смо да улепшавамо центар града и нашим најмлађим суграђанима
подарили смо модерно дечије игралиште. Почетком наредне године отворићемо и дугоочекивани затворени базен,
каквим се не могу похвалити ни много већи градови. За
лајковачка села обезбедили смо нове километре асфалта,
што ће нам, заједно са решавањем проблема водоснабдевања, бити приоритет и у наредној години.
Са жељом да нам наредна година буде успешна и да
је, пре свега, памтимо по здрављу, срећи и новим подвизима, срећна Вам Нова 2021. година и предстојећи божићни
празници,
Андрија Живковић,
председник општине Лајковац
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Поштовани суграђани,
Верујем да нас у стварању бољег амбијента за живот грађана општине
Лајковац, чека још много посла, али сам, у исто време, сигуран да имамо
довољно енергије и воље да све што смо зацртали можемо и да остваримо.
Предстојећа 2021.година биће година изазова, у којој ћемо наставити да
изграђујемо и улепшавамо наш град. Наши приоритети биће изградња
инфраструктуре, подизање нивоа комуналних услуга, привлачење инвестиција,
запошљавање и помоћ свима онима којима је то најпотребније.
Пред нама су нови пројекти које можемо заједно реализовати и са којима ћемо подићи квалитет
живота свих наших грађана.
Проведите празнике у добром расположењу, поштујте мере против ширења корона вируса, а у
нову годину уђите пуни ентузијазма, енергије и воље да радите на себи, са вером у себе и друге. Желим
вам срећну и успешну Нову 2021. годину и божићне празнике, да свима донесе добро здравље и
напредак, као и коначну победу над ковидом 19 !
Ненад Џајевић,

председник Скупштине општине Лајковац
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Пројекат производње медијских садржаја из
области јавног информисања
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

ОДРЖАНЕ ДВЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ПРИПРЕМА ЗА УСВАЈАЊЕ
БУЏЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ
Осма седница Општинског већа била је у знаку
припреме буџета за наредну годину и припрема за завршну
децембарску седницу Скупштине општине. У изјави за
медије, датој непосредно након завршетка седнице,
председник општине Лајковац Андрија Живковић је
резимирао усвојене одлуке:
– Сви су упознати са тим да смо остали без значајних
прихода, пре свега од ЕПС-а, тачније од РБ „Колубара“ на
основу накнаде за заштиту животне средине, од чега смо на
годишњем нивоу имали око 130 милиона динара. Прошлогодишњом одлуком Владе Републике Србије сав новац сада
одлази директно држави, а нама је по том основу остало
свега милион и по динара, тако да нам је такозвани Зелени
фонд далеко мањи. Тај новац ћемо покушати да надоместимо конкурсима, пре свега у Министарству за заштиту
животне средине. Оно што је битно је да имамо спремљене
пројекте за одређене делове Лајковца, што се тиче кишне и
фекалне мреже. Такође, урадили смо и пројекат за изградњу
мини компактног постројења за пречишћавање отпадних
вода за насељено место у Боговађи, па ћемо покушати код
ресорног министарства да конкуришемо, да надоместимо тај
мањак средстава- нагласио је први човек Лајковца и додао
да је раније половина средстава из екологије преусмеравана
лајковачком комуналном предузећу, али да ће следеће
године то морати да надоместе из Програма ренте, односно
из инвестиција.
- Што се тиче Програма ренте, планирано је око 297
милиона динара нових средстава, 120 милиона динара су
пренете обавезе, тако да овај програм остаје на нивоу
прошле године и највећи део тог новца ће послужити за
одржавање новог затвореног базена, који ће бити у функцији
у првој половини наредне године, што ће бити и највећа
ставка у буџету. За намештај у Средњој школи “17. Септембар” биће издвојено 12 милиона динара. Такође, буџетом из
Програма ренте је предвиђено прибављање грађевинског
земљишта за уређење Агро-бизнис центра. Неће бити
смањени програми пољопривреде и спорта, нити финансирање Дома здравља и све остаје на нивоу ове и прошлих
година.
Веће је дало сагласност на Споразум лазаревачког и
лајковачког комуналног предузећа о регулисању дуговања
ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац према ЈКП Лазаревац:
- Што се тиче дуговања које имамо према ЈКП
Лазаревац, имаћемо наредних дана заједничку конференцију са председником општине Лазаревац Бојаном
Стевићем и са директорима комуналних предузећа у
Лајковцу и Лазаревцу. Директори Ракић и Богдановић, као
потписници споразума компетентнији су да причају о томе,
али чекамо директора лајковачког комуналног да се врати на
посао јер је на боловању. Једно је сигурно, проблеме које
имамо са водоснабдевањем нећемо да „гурамо под тепих“,
већ да их полако решавамо. Имали смо спор са лазаревачким ЈКП око дуговања из периода од 2014. до 2017.
године и, нажалост, ми смо на суду други пут изгубили и

Детаљ са девете седнице Већа у Лајковцу

Андрија Живковић,
председник општине Лајковац
добили пресуду. Испоставило се да Комунално Лајковац на
име тих рачуна дугује 63 милиона динара. Захвалио бих
председнику Стевићу и челним људима у Лазаревцу на
разумевању – појаснио је председник Живковић, уз напомену
да ће постигнутим споразумом дуг лајковачког комуналног
предузећа бити враћен у периоду од пет година, без
припадајуће камате чији износ није мали.

У СУСРЕТ
СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ
Већина од десет тачака дневног реда девете седнице
Општинског већа била је у знаку припреме за завршно
овогодишње заседање локалног парламента. Седница Скупштине општине Лајковац биће одржана последње седмице
децембра. Најважније тачке свакако су везане за буџет и најаву
Јавне раправе о буџету, која ће убрзо уследити. Програм
здравствене заштите општине Лајковац остаје на истом нивоу
и износиће 12 милиона динара. Веће је дало сагласност на
предложено Решење о образовању конкурсне комисије за
избор начелника Општинске управе. Било је речи и о програмима и плановима рада Градске библиотеке, Установе за
спорт и омладину и Црвеног крста Лајковац за наредну годину.
У изјави за медије, непосредно након седнице, председник општине Лајковац Андрија Живковић је, резимирајући
најважније одлуке, између осталог, рекао:
– На седници се могло чути од директорке Установе за
спорт и омладину Драгане Јеленић да се програм рада неће
значајно мењати у односу на ову годину. Њима ће почетком
наредне године бити предат и затворен базен. До сада је била
пракса да сви корисници Спортске хале у Лајковцу не плаћају
чланарину за коришћење објекта. Ја сам лично става да и
убудуће одређене категорије буду поштеђене плаћања, али
морамо ићи у другом смеру, јер је буџет општине Лајковац из
године у годину све мањи, а расходи су све већи. Програм
здравствене заштите општине Лајковац остаје на истом нивоу,
дакле у износу од дванаест милиона динара. Жао ми је што
није уврштена ставка санације амбуланте у Јабучју. Ми смо
определили овај новац Дому здравља Лајковац, они као и
претходних година, не потроше све, увек остане милион или
два милиона динара од целог износа, сматрам да је ставка
амбуланте требала бити планирана, али, нажалост, нисмо
имали на седници представника Дома здравља Лајковац како
би нам то изостављање образложио.
Председник Живковић се у свом обраћању осврнуо и на
актуелну епидемиолошку ситуацију на подручју општине
Лајковац и констатовао да од почетка децембра има близу 300
новозаражених особа и да је од почетка пандемије 11 особа
преминуло и додао.
- Иако у односу на околне општине Лајковац има мање
оболелих грађана, свакако забрињава чињеница која говори
да се број оболелих не смањује. Мере које су на снази остају,
пратимо ситуацију и апелујемо на поштовање свих мера које је
донео Кризни штаб Владе Републике Србије.

ЛАЈКОВАЦ
ПУ "ЛЕПТИРИЋ" ЛАЈКОВАЦ

НОВО КОМБИ ВОЗИЛО
Услед епидемиолошке ситуације
реализују се три модела рада
Возни парк предшколске установе "Лептирић" богатији
је за још један нови комби марке „Форд“, вредности шест
милиона динара. Возило је, пре свега, намењено
свакодневном доласку и одласку деце из припремнопредшколског програма са сеоских подручја општине
Лајковац, што ће свакако учинити да путовање малишана од
куће до вртића буде удобније, комфорније и безбедније.
Директорка ове васпитно-образовне установе Мила
Лончар Митровић истиче да ће се возило, поред
свакодневне намене, користити и у сврхе путовања на разне
манифестације, попут карневала и фестивала, као и на мини
екскурзије.
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„ФИЋА“ ПОНОВО НА НАШИМ ДРУМОВИМА

ЛАЈКОВАЧКИ
ФЛОЈД
- Свог првог ‘’фићу’’ купио је ове године
у Прокупљу, а од милоште је зове "Жућа".
- Да би ауто поново био у исправном и возном
стању Немањи Несторовићу је требало око
седам месеци сређивања
Мали путнички аутомобил "Застава 750", познатији као
"Фића", престао је да се производи још давне 1985. године.
Сада се већ сматра олдтајмером, а захваљујући заљубљеницима у ово возило још увек се може видети на лајковачким
улицама.
Млади Немања Несторовић (22) из Лајковца, по
занимању електротехничар, аутомобиле је заволео још од
своје треће године упознавајући све марке возила и њихове
моделе. Посебну пажњу су му привукла Заставина возила
која су се производила у Крагујевцу, јер су у своје време била
препознатљива широм целе Југославије.
"Своју прву фићу купио сам ове године у Прокупљу, а
од милоште га зовем "Жућа". На огласима је била велика
понуда, и било је тешко пронаћи тако старо возило које је још
увек у добром стању. Његов први власник је са њим прешао
25.000 километара, али је последњих 20 година ауто био
гаражиран".

За удобније, комфорније и безбедније
путовање лајковачких малишана
Иако је уведена ванредна ситуација на територији
општине Лајковац, рад у предшколској установи "Лептирић"
се одвија у континуитету и неометано.
"Годишњим планом предвиђена су три модела рада по
којима би се реализовале активности са децом. До сада се у
нашој установи реализовао непосредан рад са децом, али
услед одласка група у изолацију прешло се и на други модел
рада, односно онлајн. Такође, постоје групе деце које не
долазе из превентивних разлога у вртић, па се у тим групама
смањио број боравеће деце и са њима се реализује и
непосредан и онлајн рад- истиче директорка ПУ „Лептирић“.
Према њеним речима, јако је битно да су васпитачи у
свакодневном контакту са родитељима и по њиховим
сазнањима сва деца су здрава и добро.
- Што се тиче плаћања трошкова вртића за период када
деца нису боравила у њему, Штаб ванредне ситуације
општине Лајковац дао је сагласност да деца чији родитељи
имају решење о изолацији, они тим решењем правдају
недолазак детета у вртић, а деца коју су повучена из
превентивних разлога, родитељи ће плаћати 50% од цене
услуге вртића, уз изјаву коју ће попунити код медицинске
сестре за превентивну здравствену заштиту - изјавила је
директорка Мила Лончар Митровић, у нади да ће се у скорије
време епидемиолошка ситуација на територији општине
Лајковац побољшати и да ће предшколска установа радити
пуним капацитетом.
Ј.Жујовић

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
СА НАЈНИЖИМ ПРИМАЊИМА
Обавештавају се пензионери са пребивалиштем на подручју општине Лајковац, који
примају најнижи износ пензије у складу са
Одлуком о правима и услугама социјалне
заштите општине Лајковац да се захтеви за
последњи – четврти квартал 2020. године неће
подносити већ ће се право признавати на основу
поднетих и признатих права за трећи квартал
2020. године, изузев нових корисника који могу
поднети захтев сваког радног дана до 31.12.2020.
године.
Општина Лајковац

Немања Несторовић
са својим љубимцем „Жућом“
Да би ауто поново био у исправном и возном стању
Немањи је требало око седам месеци сређивања, а потпуна
рестаурација возила планирана је за пролеће следеће
године.
"Највећи проблем са тако старим возилима су делови.
Тешко је доћи до половних оригиналних делова, и то захтева
доста времена и новца. С обзиром да је "Жућа" произведен
давне 1979. године, делове сам користио са још две фиће које
поседујем, а оне су произведене 1969. и 1974. године".
Лајковачки Флојд са својим љубимцем често путује по
Србији, заједно су прешли око 3000 километара, а има позива
и из земаља бивше Југославије да их посети. Каже да су
реакције људи различите, омладина не разуме како млад
момак воли стара возила, док старији грађани постану
носталгични, блицају му и желе да се фотографишу.
"Иако је ово скуп хоби, планови су ми да набавим и
средим фиће са контра вратима, као и фићин нови тип и
комби. Да би смо разменили искуства, делове и договорили
вожње формирао сам и вибер групу "ЗАСТАВА ОЛДТАЈМЕР
КЛУБ ЕКС-ЈУ" која за сада броји 120 чланова".
За филм "Национална класа" Немања каже да му је
омиљени, али да он ипак више ужива у лаганој вожњи
обилазећи Србију, као и да љубав нема цену, па о новцу
потрошеном на "Жућу" и не размишља.
Ј.Жујовић

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?
ЈАВИТЕ НАМ НА: 064/2180-588
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ГОДИНА ЈУБИЛЕЈА У ЛАЈКОВАЧКОМ ВРТИЋУ

ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА РАДА У "ЛЕПТИРИЋУ"
- Кроз својих 40 година рада, благајница Гордана Лукић је имала задовољство да буде сведок како се
предшколско васпитање у лајковачкој општини развијало и унапређивало кроз године. - Одласком у пензију,
Гордана ће недостајати члановима свог колектива, који су временом постали једна велика породица.
Предшколска установа "Лептирић" основана је октобра
1980. године. Покретање вртића подразумевало је и примање
у радни однос запослених, тадашње директорке Љубице
Миловановић, домара Жике Поповића, као и Гордане Лукић,
која ове године прославља велики јубилеј, пуних 40 година
радног стажа на месту благајнице у овој васпитно-образовној
установи.
"Када је вртић основан, нисам одмах почела са радом,
јер је постојала жалба на мој пријем, па сам званично почела
1. децембра 1980. године. Сећам се да је тог првог радног дана
падао снег. Како је зграда вртића пре тога била коришћена за
средњу школу, наши први радни задаци су били да се купи
потребан намештај и да се простор прилагоди за децу
вртићког узраста. Тада се радило и на оснивачким актима.
Запошљавањем првих васпитачица, од којих су неке већ у
Гордана Лукић
пензији, деца су кренула у установу 1. фебруара 1981. године.
Нашу тадашњу малу дружину чиниле су васпитачице Вера
Мирковић, Драгица Лукић, Светлана Живковић, медицинска почела да долазе, сви смо се укључивали у рад са њима,
сестра Весна Марковић, економ Бора Јевтић, куварица љуљали их и чували како би што више родитеља привукли да
Љиљана Милијановић, вешерка Роса Биљић. Када су деца упишу децу у вртић“, присећа се Гордана Лукић првих година
рада лајковачког вртића.
Кроз ових 40 година, Гоца је имала задовољство да и
сама буде сведок како се предшколско васпитање у
лајковачкој општини развијало и унапређивало кроз године.
"Заинтересованост родитеља за вртић је увек постојала, већ 1985. године почело се са градњом новог објекта који
је могао да прими стотину деце. За свој радни век сам
променила три зграде вртића, јер се стари монтажни објекат
срушио и на његовом месту је поникао нови објекат који је
опремљен по свим стандардима".
С обзиром да су били млад колектив, стварали су и неке
своје обичаје: путовали на екскурзије, отварали штедне
књижице сваком новорођенчету од колеге, колегинице.
"Небројано генерација је прошло кроз нашу установу, и
данас се сећам првих полазника. Већ је одавно почело време
када су и они кренули да доводе своју децу код нас".
Временом се мењао и систем рада, на почетку се све
Из старих албума ПУ „Лептирић“ Лајковац
радило ручно, а појавом нових технологија било је потребно
ићи у корак са тим. Да је вредна и одана свом послу, Гордана је
то доказала и овог пута када се негде на половини свог радног
стажа ухватила у коштац са тим и полако савладала бреме
које носи ново време.
"Један од лепших момената свакако су биле и прославе.
Нисам ишла само када сам била на одсуству. То нам је увек
била својеврсна круна године."
Сигурно је да ће, одласком у пензију, Гордана
недостајати члановима свог колектива, који су временом
постали једна породица. Поносна мајка два сина и поносна
бака два унука своје дане у пензији проводиће сећајући се
свог путовања дугог 40 година у предшколској установи
"Лептирић".
Ј.Жујовић

ДОНАЦИЈА НЕМАЧКЕ РАЗВОЈНЕ САРАДЊЕ

ЕЛЕКТРИЧНИ БИЦИКЛ
ЗА ЛАЈКОВАЦ
Немачка развојна сарадња (GIZ) обезбедила је
електрични бицикл за Лајковац. Бицикл долази као подршка
запосленима у области социјалне заштите у време поновног
повећања броја заражених од вируса КОВИД-19. Намењен је
геронтодомаћицама које пружају помоћ у кући за старија
лица и чија је подршка посебно значајна због ограниченог
кретања и здравствених ризика којима су изложени старији.
- Помоћ у кући за старија лица је једна од најчешће
коришћених услуга социјалне заштите. Веома нам је драго да
ћемо донацијом електричних бицикала подржати запослене у
социјалној заштити и тиме олакшати долазак до корисника, а
имати и позитиван ефекат на заштиту животне средине.
Чињеница да су бицикли произведени у Србији је додатни
бонус јер тиме подржавамо и развој домаће зелене економије
– рекао је Маркус Мајер, вођа пројекта.

Подршка општини Лајковац део је веће мере подршке
GIZ-a која обухвата 16 градова и општина. До краја 2020.
године биће уручено 58 електричних бицикала – 26 прилагођених брдским пределима и 32 намењена равничарском
терену.

ЛАЈКОВАЦ
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УДРУЖЕЊЕ ЖРТАВА НАСИЉА "ХАЈР" ЛАЈКОВАЦ

КУЈАНИ У БОРБИ
ЗА ПОВРАТАК БОДОВА

ПРИЈАВИ НАСИЉЕ,
ЖРТВА НЕ МОЖЕ ДА ЧЕКА!

Фудбал, као најважнија споредна ствар на свету, своју
дугу традицију у Рубрибрези има још од давне 1948. године.
Претходних деценија, популарни Кујани, такмичили су се у
нижим лигама, а ове године забележили су историјски успех
пласманом у Колубарско-мачванску зону. Тренутно се
налазе при дну табеле, услед одузимања бодова након
утакмице са фудбалским клубом "Слога" из Богосавца.

Канцеларија удружења жртава насиља "ХАЈР" у
Лајковцу отворена је 11. јуна ове године, уз присуство
чланова тимова у склопу удружења, као и представника
локалне самоуправе и медија у Лајковцу.
"Отварање ове канцеларије произишло је из потреба
да се жртвама насиља са наше територије помогне да
савладају сва искушења са којима се сусрећу када је
насиље у питању. Од нас могу добити правну и психолошку
подршку. Удружење су основале саме жртве насиља, јер
жртва жртву најбоље разуме и може да јој помогне- истиче
координаторка Удружења „ХАЈР“ у Лајковцу Александра
Пилиповић.
У протеклих шест месеци реализован је низ активности: потписивање протокола о сарадњи са Црвеним
крстом Лајковац, са Клубом пензионера и ЈКП "Градска
чистоћа" Лајковац.

ФК Рубрибреза
Управа клуба, као и сам председник Иван Стефановић,
сматра да су на овај начин неправедно оштећени
одузимањем девет бодова, што би их довело на саму
средину табеле у јесењем делу сезоне.
- У самом финишу полусезоне играли смо локални
дерби са фудбалским клубом "Задругар" из Лајковца. Наши
фудбалери показали су своју борбеност од самог почетка
утакмице, па до краја за освајање три бода, али умор играча
током сезоне и пар повреда довеле су до тога да се тај меч
заврши нерешеним резултатом. Оно што нас свакако у паузи
чека јесте довођење пар звучних појачања на кључним
позицијама за пролећни део сезоне, али само језгро тима
неће се значајно мењати, јер је наш играчки кадар јако
квалитетан- истиче Стефановић. - Можемо слободно рећи да
су се нашем клубу за сада прикључила два најбоља играча
из лајковачких клубова која су обележила полусезону за
нама, то су Немања Марковић из "Задругара" и Петар
Станојевић из "Железничара". Под тренерском палицом
Небојше Томића надамо се бољем скору на табели у другом
делу сезоне.

Детаљ са оснивачке скупштине
Удружења „ХАЈР“ у Лајковцу
Због епидемиолошке ситуације књижевно вече
"Покушај да ходаш у мојим ципелама", у сарадњи са
Градском библиотеком Лајковац, одложено је док се не
створе повољнији услови.
"Управо епидемиолошка ситуација довела је до
учесталог јављања жртава, али са обзиром да је ово мало
место, жртве не желе да то доспе до јавности, па често
контактирају удружење у Београду. Поред пружања правне
и психолошке помоћи, ту су свакако и донације наших
суграђана које се огледају у виду намирница и намештаја
жртвама. Значајна донација нам је била и од Фондације "Ана
и Владе Дивац" у недељи активизма борбе против насиља.
Оно што је најважније је помоћ институција: полиције,
општине, Дома здравља, Центра за социјални рад...
Приоритет нам је да у будућем периоду добијемо просторије своје канцеларије, за које се надамо да ће нам општина
изаћи у сурет, како бисмо имали место да складиштимо све
донације - кратко се осврнула на рад удружења у
претходном периоду координаторка канцеларије у Лајковцу
Александра Пилиповић.
У духу новогодишњих празника удружење припрема
пакетиће за децу жртвама насиља, а на годишњој скупштини
доделиће захвалнице свим добротворима и пријатељима
који препознају искрену борбу за бољи положај жртава
насиља у друштву.
Ј.Жујовић

ОД ПИО ФОНДА

ШЕЗДЕСЕТ ПАКЕТА
ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
Вредна појачања:
Петар Станојевић и Немања Марковић
Према његовим речима, сва досадашња улагања у
клуб су била из сопствених средстава, спонзорстава, али и
буџета који им је припадао док су били у окружној лиги.
- Као зонаши очекујемо буџет за тај ранг такмичења. У
плану нам је изградња трибина у неком будућем периоду, као
и формирање још једне селекције омладинске школе.
Садашњи омладинци се такмиче у Другој лиги Колубарскомачванске зоне и налазе се на средини табеле, а један од
циљева нам је да се наши омладинци временом прикључе
првом тиму- наглашава амбициозни председник фудбалског
клуба "Рубрибреза".
Ј.Жујовић

Републички фонд за пензијско и инвалидско
осигурање расписао је конкурс за 60 пакета солидарне
помоћи за пензионере са минималним примањима на
територији општини Лајковац.
"Право пријаве на конкурс имали су пензионери са
примањима до 15.113 динара, њих 132 се пријавило.
Предност су имали самохрани корисници или корисници
из вишечланог домаћинства у коме је једини извор
прихода пензија која не прелази најнижи износ. Након
објављивања прелиминарне ранг листе, нико се није јавио
по основу жалбе, па су корисници пакете преузимали у
просторијама Општинског удружења пензионера Лајковац", истиче Бранко Перић, председник ОУП.
Вредност пакета је 1.500 динара, а садржи прехрамбене намирнице и средства за личну хигијену.

Mionica
na dlanu
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ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

УСВОЈЕН
РЕБАЛАНС БУЏЕТА
Скупштина општине Мионица је, на својој двадесет
трећој седници, донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мионица за 2020. годину у укупном
износу од 623 милиона динара. Говорећи о предложеним
изменама председник Општине Бобан Јанковић је нагласио
да је због свих последица корона вируса ово тешка година
када су у питању јавне финансије.
- Због тога је предложена прерасподела одређених
буџетских средстава, а реализацију појединих капиталних
пројеката ћемо одложити за 2021. годину. Ипак смо и поред
свега успели да задржимо ниво изворних прихода од пореза
на зараде из прошле године, али и да увећамо приходе од
локалних пореза и такси. То је важна чињеница, јер су
изворни приходи главни предуслов финансијске стабилности једне локалне самоуправе-рекао је Јанковић.

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.

НОВА ДОНАЦИЈА НЕМАЧКЕ РАЗВОЈНЕ
АГЕНЦИЈЕ МИОНИЦИ

ЕЛЕКТРИЧНИ БИЦИКЛИ
ЗА ГЕРОНТОДОМАЋИЦЕ
Након заштитне опреме, Немачка развојна агенција
(ГИЗ) је обезбедила нову донацију за Мионицу и то у виду
електричних бицикла. Бицикли долазе као подршка запосленима у области социјалне заштите у време поновног
повећања броја заражених од вируса Ковид-19. Намењени су
геронтодомаћицама које пружају помоћ у кући за старија
лица и чија је подршка посебно значајна због ограниченог
кретања и здравствених ризика којима су изложени старији.

Примопредаја електричних бицикли
И ова седница СО Мионица одржана је
у Спортској хали
На овој седници је донета Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајуће непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији
Општине, као и Одлука о одређивању зона и најопремљеније
зоне. Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне је
уместо досадашњих шест одређено седам зона, а седма зона
обухвата непокретности које се налазе у делу обухвата
будућег Плана детаљне регулације „Краљев Сто“. Скупштина је у даљем раду усвојила Европску повељу о родној
равноправности на локалном нивоу, именовала Комисију за
родну равноправност, Управне одборе Центра за образовање и развој Мионица и Предшколске установе Дечији
вртић „Невен“ и Школски одбор Основне школе „Милан
Ракић“ Мионица.
Седница је због прописаних мера одржана у Хали
спортова, уз коришћење средстава личне заштите од корона
вируса.
А.Ковачевић

Донацију уручује пројекат немачко-српске развојне
сарадње “Услуге социјалне заштите за осетљиве групе“ и
обухвата електричне бицикле, као и додатну опрему у виду
заштитне кациге и сигурносних ланаца. Електрични бицикли
раде на батерију и могу се возити са и без електро погона, а
бицикли за Мионицу су прилагођени вожњи и у брдовитим
пределима.
-Захваљујемо се Немачкој развојној агенцији на константној подршци коју нам пружају у области социјалне
заштите. Бицикли са пуном пратећом опремом не само да су
одлично превозно средство, већ ће и помоћи при подизању
свести о доступности и употреби еколошких видова транспорта-истакао је председник општине Мионица Бобан Јанковић.
Подршка општини Мионица део је веће мере подршке
ГИЗ-a која обухвата 16 градова и општина. До краја 2020.
године биће уручено 58 електричних бицикала - 26 прилагођених брдским пределима и 32 намењена равничарком
терену.
А.Ковачевић

ФИНАЛЕ РУКОМЕТНОГ КУПА БЕОГРАДА У МИОНИЧКОЈ ХАЛИ СПОРТОВА

ПЕХАР ОБИЛИЋУ
Мионичка Хала спортова је у претходне две године
била домаћин финалних утакмица Супер купа Србије за
даме и мушкарце, тако да није било изненађење када је
Мионици додељено и домаћинство финала Купа Београда
за мушкарце у којем су се састали београдски Обилић и
Колубара из Лазаревца. Обилић је у неизвесној завршници
успео да савлада Лазаревчане резултатом 26:25 (12:14) и
избори пласман у завршницу Купа Србије. Победнички
пехар капитену Обилића предао је председник општине
Мионица Бобана Јанковић, који је упутио честитке финалистима на витешкој борби и захвалио се представницима
Рукометног савеза Србије на одличној сарадњи. Због мера
заштите од вируса корона, утакмица је одиграна без присуства публике.

МИОНИЦА / ВЛАДИМИРЦИ
У НОВОМ ИЗДАЊУ ПОПУЛАРНЕ
ЕМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

„ЗНАЊЕ ИМАЊЕ“
У МИОНИЦИ
Општина Миониц а је недавно била домаћин
популарне телевизијске емисије за пољопривреднике и
љубитеље села „Знање имање“, која је емитована на првом
програму РТС-а. Уредница и водитељка „Знања имања“
Јасмина Никитовић Стојичић је у прелепом амбијенту Хотела „Врујци“ о привредним и туристичким потенцијалима
мионичког краја разговарала са председником општине
Мионица Бобаном Јанковићем, као и са представницима
Туристичке организације и Средње школе Мионица која
образује кадрове у туризму и угоститељству.

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

НА ТРЕЋОЈ СЕДНИЦИ СО ВЛАДИМИРЦИ

УСВОЈЕН БУЏЕТ
ЗА 2021.ГОДИНУ
Трећа по реду редовна седница Скупштине општине
Владимирци одржана је у петак, 18.децембра, а на њој су се
одборници изјашњавали о 19 тачака дневног реда, док је 20.
тачка била предвиђена за одборничка питања и иницијативе.
Најважнија тачка односила се на Предлог Одлуке о буџету
општине Владимирци за 2021. годину, којим је предвиђено
остварење укупних прихода и примања у износу од
460.613.382,00 динара и остварење укупних расхода и
издатака у износу од 456.473.382,00 динара, што чини укупан
фискални суфицит у износу од 4.140.000,00 динара.

Наступ етно групе „Мионе“
Широком телевизијском аудиторијуму представили
су се овдашњи пољопривредници, произвођачи зимнице,
меда, млечних производа и ракије, позната уметница
Загорка Стојановић, власница Ткачког двора који се налази
у мионичком селу Ракари, породица Петровић из Паштрића
у чијем домаћинству се налазе Музеј камена и Кућа чаја и
други. У музичком делу програма наступили су чланови КУД
„Војвода“ и етно певачке групе „Мионе“, који чувају фолклорну и музичку заоставштину из свих крајева Србије.

ЗБОГ ПОГОРШАЊА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ
СИТУАЦИЈЕ У МИОНИЦИ

ПРОГЛАШЕНА
ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА
Председник Општине и командант Штаба за
ванредне ситуације општине Мионица Бобан Јанковић
је, на предлог Штаба, 5.децембра, прогласио ванредну
ситуацију на територији Општине. Ванредна ситуација је
проглашена услед погоршања епидемиолошке ситуације изазване вирусом КОВИД-19, a у циљу предузимања превентивних мера и мера заштите становништва
општине Мионица.
-Епидемиолошка слика је погоршана у толикој
мери да редовни капацитети наше здравствене установе
више нису у могућности да се са њом носе. Због тога је
проглашена ванредна ситуација и донета је наредба о
ангажовању додатних људских ресурса, као и о
обезбеђењу свих неопходних материјалних средстава
како би се што више убрзала процедура тестирања, смањиле гужве и скратила чекања пацијената на пријем у
ковид амбуланти. Локална самоуправа ће обезбедити
све што је потребно да оба ковид одељења Дома здравља Мионица несметано функционишу и викендом –
изјавио је, након проглашења ванредне ситуације, председник Општине и командант Штаба Бобан Јанковић.
Оно што охрабрује су подаци Завода за јавно здравље Ваљево, према чијим извештајима број оболелих на
територији општине Мионица у другој половини децембра има тенденцију пада.
А.К.

Детаљ са седнице СО Владимирци
Председник општине Владимирци Горан Зарић, у делу
свог излагања, одборницима је представио капиталне
пројекте, који су планирани за 2021.годину, са циљем даљег
развоја ове посавотамнавске општине. Наведени су, као
најважнији, изградња цевовода до насељеног места Прово,
затим Пројектно планирање под којим се подразумева
израда пројеката, ради конкурисања за средства код
надлежних Министарстава и Међународних организација. У
плану је и реализација капиталног пројекта Зграде за
социјално становање у варошици Владимирци, док су за
асфалтирање локалних путева, ћуприја и тротоара, у
наредној години, опредељена средства у износу од
13.723.000,00 динара. У циљу заштите животне средине,
буџетом за наредну годину, предвиђена је и набавка
контејнера, који ће се распоредити по околним Месним
заједницама. За набавку ових добара, предвиђено је
1.080.000,00 динара.
На овој седници изгласан је и Предлог кадровског плана
запослених у Општинској управи општине Владимирци за
2021. годину, којим је утврђен постојећи број запослених и
планиран број запослених у наредној години. Одборници су
усвојили и Предлог одлуке о трећем ребалансу буџета
општине Владимирци за 2020. годину, као и Предлог одлуке о
покретању поступка прибављања непокретности у јавну
својину општине Владимирци непосредном погодбом, ради
изградње улице и за потребе формирања јавне површине.
Овом одлуком прави се основ за даље поступање и
реализацију планова локалне самоуправе, након што се
простор претходно правно уреди. Донета је и Одлука којом се
приступа промени Статута општине Владимирци.
У даљем току заседања СО Владимирци донета је и
Одлука о престанку права коришћења непокретности датих
политичким странкама или политичким коалицијама странака, које имају одборнике у Скупштини општине Владимирци, ради њеног усклађивања са важећим законским
прописима. Истом Одлуком се предвиђа да ће политичке
странке, просторије за свој рад, обезбедити самостално.
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Последњи поздрав нашем
драгом деди, оцу и супругу

ЧИТУЊЕ - СЕЋАЊА
19.12.2020.г. навршило се
две године од смрти
нашег драгог

МИЛОВАНА
ТЕОДОСИЈЕВИЋА
(1948 – 2018)

ДРАГОСЛАВУ
ЈОВАНОВИЋУ ФУЉИ
Недостајеш нам много,
али живећеш у нашим
срцима заувек
Твоји Небојша,
Николиница и Рада
26.11.2020. г. навршило се пет
година од смрти наше драге мајке

С поштовањем и поносом
памтимо твој драги лик,
доброту и љубав коју си
нам пружао. Почивај у миру.
Супруга Оливера, ћерка
Славица, зет Драган, унук
Никола и унука Александра
СЕЋАЊЕ
17.12.2020.г. навршило се
осам година од смрти
нашег вољеног супруга,
оца и деде

АКСЕНТИЈА АЦЕ
МЛАДЕНОВИЋА
(1934 – 2012)

МИЛКЕ ГРУБОР
(1929 – 2015)

Никада те неће
заборавити

За сву љубав и доброту
коју си нам пружила...
Захвалне ћерке
са породицама

Твоји најмилији
СЕЋАЊЕ

ЖИВОДАРКА
МИЈАТОВИЋ ЖИЖА
(1980 – 2020)
Прошло је 40 година од
како ниси са нама, али си
у нашим срцима... Твоја
доброта и племенитост,
никада се не заборавља
Твоји: син Драгослав,
снаха Биљана, унуци
Жижа, Милош, Лука и Вук

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
23.12.2020.г. навршава се две године
од смрти наше драге
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23.12.2020.г. навршавају се
две године од смрти наше драге

НАДЕЖДЕ НАДЕ
МАРКОВИЋ
(1949 - 2018)
НАДЕЖДЕ НАДЕ
МАРКОВИЋ
(1949 - 2018)
Отишла си изненада и оставила
бол и празнину у нашим срцима.
Недостајеш нам до бола
Сестра Душанка, сестричина
Љиљана са породицом
и брат Негослав са породицом

С Е Ћ А Њ Е

Са поштовањем и поносом
памтимо твој драги лик, доброту
и љубав коју си нам пружала.
Почивај у миру

Супруг Драшко, син Мирко,
снаха Ивана, унуке Миона и
Миња и породице
Ћулафић и Марковић

07.12.2020.г. навршило се
40 тужних дана од како нас
је заувек напустила наша
драга и непрежаљена

РОСАНДА
МИЛОВАНОВИЋ

БОГОЉУБ ВЛАЈКОВИЋ
22.12.1936 - 22.12.2015.

Никада те неће прежалити
твоји:

Прошло је 15 тужних година
од како ниси са нама...
Али, знај, године не лече бол,
нема заборава...

супруг Рајко, син Драган,
ћерка Драгица и унуци,
као и многобројна родбина
и пријатељи

Вечно ожалошћени: сестра Боса,
син Драган, снаха Зорица, и
вољене унуке Јелена, Јована и Сања

Вечна ти слава и на свему
ХВАЛА

"KRIN 2"

10.01.2021.године навршиће се
40 дана од изненадне смрти

cve}ara

pogrebna oprema
Преко пута „Мол пумпе“
- Велики избор погребне опреме
- Регулисање исплата погребних трошкова
- Превоз покојника у земљи и иностранству
- Укоп покојника 6.000 дин.
- За купљену опрему превоз, поворка
и умрлица гратис !

062/412-194
064/34-44-949

ВЕСЕЛИНА
КАПЛАРЕВИЋА
ВЕСЕ
(24.07.1940 – 2.12.2020)
Остаћеш у нашим сећањима
као вредан и поштен човек...
С љубављу твоји:супруга Ема,
син Мишел, снаја Дуња
и унуци Андреј и Стефан
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26.12.2020.г. навршиће се шест
месеци од како није са нама

Са неизмерном тугом Вас обавештавамо да је 15. децембра
2020. године изненада преминуо наш вољени

МИЛОЈКО
МАРКОВИЋ
(1950 - 2020)
Сахрана, у присуству чланова
најуже породице, обављена је
17. децембра 2020. године,
на гробљу у Убу,
у оквиру породичне гробнице

ДРАГАН ПАВЛОВИЋ
(1965 – 2020)
Супруга Марија, кћи Татјана,
син Горан, снаха Виолета,
унука Маша,
родбина и пријатељи

С поносом причамо да си био
и остао наш најбољи ујко.
Наш идол, узор...
Твоји: Миша, Гоца, Јеца и Иске
26.12.2020.г. навршиће се шест
месеци од како није са нама

IN MEMORIAM

МИЛОЈКО
МАРКОВИЋ
(1950 – 2020)
Последњи поздрав
драгом колеги
и пријатељу,
поузданом сараднику,
човеку достојном
поштовања...

ДРАГАН ПАВЛОВИЋ
(1965 – 2020)
Бато, твој осмех и лик заувек ће
остати у мом срцу

Колектив
ОШ „Милан Муњас“ Уб

Твоја сестра Милена
са породицом
9.01.2021.г навршиће се пет
година од смрти нашег вољеног

МИЛАНА АТЛИЋА
Шиље Брице
Шикице наш, твоју доброту и
љубав никада нећемо заборавити
и увек ћемо те у срцу носити.
Почивај у миру
и нека те Анђели чувају
Супруга Љубинка, ћерке Нада
и Маја са породицама

МИЛОЈКО
МАРКОВИЋ

МИЛОЈКО
МАРКОВИЋ

1950 – 2020

1950 – 2020

Добри наш Ћоми, чувај нас
погледом и милуј осмехом

Последњи поздрав
драгом Милојку

Твоји Горан, Виолета и Маша

Миладин и Вера Јаковљевић

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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31.12.2020. г. навршиће се десет
година од смрти моје ћерке
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СЕЋАЊЕ

ДРАГОСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ ФУЉА
Хвала ти за све тренутке
заједно проведене...
Почивај у миру и нека ти је
вечна слава!

СВЕТЛАНЕ ЦЕЦЕ
ИЛИЋ
из Црвене Јабуке
Драга моја ћерко!Свако јутро причам
са твојом сликом и сузама је квасим.
Сумњам да ћу моћи доћи и за
годишњицу, али сам у мислима
увек са тобом...
Твоја неутешна мајка Мара
и тетке Милева и Драгица

1.01.2021.г навршиће се две
године од смрти моје драге
мајке

Пуре, Софке
и Тома Станојевић
СЕЋАЊЕ

14.12.2020.г. навршило се две
године од смрти мог вољеног
брата

ДИВНА ИЛИЋ

АЛЕКСАНДРА
ЛЕЛИЋАНИНА

(1939 – 2017)

МИЛКЕ ЖИВАНОВИЋ
(1934 – 2019)
Живећеш вечно у мом срцу.
Нека те Анђели чувају!
Твоја ћерка Милојка
30.11.2020.г. преминула је

Живот нестане у трену,
али љубав и сећање остају
заувек. Док живимо, живећеш
и ти у нашим срцима.
Твоји најмилији: Милета,
Драган, Душица и Весна
29.12.2020.г. навршиће се
осам година од смрти

(1960 – 2018)
Кад би знао колико ме боли
и колико ми недостајеш,
бар би у снове дошао да ме
обрадујеш... Воли те и од
заборава чува твоја сестра
Снежана са породицом

СЕЋАЊЕ

ОЛГА ЈОЦИЋ ЦИЦА
(1950 – 2020)

Чуваћемо успомену на твој
драги лик и увек ћеш бити
део нас

ДРАГОЈЛА РОЂЕ
МАРЈАНОВИЋА
(1953 – 2012)

Време које пролази није
Твоји најмилији: супруг избрисало љубав, поштовање
Миливој, син Бранко,снаха и сећање на твој драги лик...
Бранка, унуке Софија и
Анђелија и унук Андрија
Породица Марјановић

МАШИНКА
МИЛОВАНОВИЋ
(1978 - 2019)
Мајка се никад не
заборавља
Мишко
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НЕОБИЧНА ПОЈАВА НА ФУДБАЛСКИМ ТЕРЕНИМА

ШАРМАНТНЕ ДАМЕ
НЕ БРЕНУЈУ ПРЕДРАСУДЕ
Судијска организација ОФС Уба
већ дуже времена се може похвалити
трима симпатичним девојчицама, које
су се већ у тинејџерском добу прихватиле незахвалног и необичног позивафудбалски судија. Да то није прича
кратког даха, потврђује чињеница да
најискуснија међу њима, Драгана Тадић
(2002), већ трећу годину дели правду на
теренима општине и округа, њена вршњакиња Ана Максимовић је почела
годину дана касније, а најмлађа Исидора Петровић (2004) другу сезону за
редом шпарта крај аут-линије са заставицом у руци.
Драгана Тадић је показала изузетан таленат као фудбалерка ЖФК
Јединства, али је на наговор Ивана
Даниловића упловила у судијске воде.
Радо се сећа свог дебија као махача на
утакмици општинске лиге Младост
(Кожуар)- Вукона у јесен 2017-те, а први
пут је стала "на центар" у пролеће
2019.године на утакмици ЗвиздарБргуле. Уз осмех признаје да је поделила поприлично картона на том мечу
(четири или пет), а да је страст за
суђењем дефинитивно победила љубав према игри (регистрована у
Лазаревцу, али ретко се враћа у играчки
дрес). Драгана с поносом каже да је
одличан ученик четвртог разреда
Техничке школе- смер финансије, а
осим колега које су увек на помоћи,
истиче делегате Селимира Адамовића и
Милоша Дубљевића поред којих се
најспокојније осећа када је на задатку.
Изузетно јака судијско-фудбалска
генетика на делу је код Ане Максимовић
(такође рођена 2002), с обзиром на то да
јој отац још увек активни легендарни
фудбалер Звиздара Дарко Максимовић,
а да јој је рођени деда ни мање, ни више
него непоновљиви и уникатни Раца
Јовичић из Врела! По сопственом
признању, две "леве ноге" спречиле су
је да постане очева наследница, али је

деда сигурно поносан на унуку која
ауторитативно и без пардона дели
правду у доминантно мушком спорту.
Занимљиво је да јој је највећа подршка
за суђење стигла од мајке, а Ана у јеку
сезоне за викенд одради обично четири
утакмице, од општинског до окружног
ранга, укључујући и млађе категорије
Јединства. Не крије да се силно уплашила на дебију Докмир- Јединство
(Милорци), али да је сада много искуснија и смиренија, а с обзиром на
одличан успех у убској гиманзији- Ану
ускоро можемо очекивати на студијама
Правног факултета у Београду.
Најмлађу Исидору Петровић
(2004) су запазили тренери женског
фудбалског клуба на турниру "Фудбал у
срцу", а за разлику од Драгане, плавоока девојчица није напустила фудбал
када се определила за судијски посао.
Показала је изузетан таленат као махач,
дебитовала је прошле јесени на утакмици Врело-Стубленица, а поред тих обавеза успешно похађа другу годину
Медицинске школе у Београду. Жеља јој
је да, као играч, са Јединством уђе у
виши ранг, а да се као судија убрзо придружи својим старијим колегиницама на
Окружној лиги Колубаре.
Заједнички признају да није пријатно када се нађу на удару протеста,
често и псовки нервозних фудбалера,
али да су се већ навикле на такве ситуације. Ауторитет граде на доследности
и озбиљности у свом послу, признају да
је било и покушаја "мувања" брањем
"белих рада" на терену, али да то не
утиче на њихов професионализам. Начин на који причају о судијском позиву
сведочи да им је дељење правде већ
"ушло у крв", да нису судијске дневнице
оно што им даје највећи мотив, већ
жеља да покажу да и припаднице "лепшег пола" могу да буду подједнако успешне у нечему што се доскора сматрало
само привилегијом мушкараца...
Б.М.

УБСКИ КИК-БОКСЕРИ ПРИВОДЕ КРАЈУ УСПЕШНУ ГОДИНУ

ЈОВАНА МАРКОВИЋ
НАЈБОЉА НА БАЛКАНУ
У спортској хали "Јаса" у Јагодини одржан је престижни међународни т урнир "BALKAN BEST
FIGHTERS" који се третира као незванично првенство Балкана, а убски
КБК "Соко" представљала су два
борца- Јована Марковић у конкуренцији млађих јуниорки до 52 кг
(дисциплина К1), а Игор Павловић се
појавио у сениорској конкуренцији до
60 килограма. Првобитни план тренера Александра Кандића је био да пут
Јагодине крене шест бораца, али су
због корона-вируса у породици чак
четири такмичара морала у изолацију.
Бриљантан наступ забележила
је Јована Марковић. Најпре је у
полуфиналу на поене једногласном
одлуком судија савладала ривалку из
Зрењанина, а потом у финалу
техничким нокаутом у првој рунди
поразила Наду Кривачевић из Ниша.

Тиме је заокружила сјајну годину у којој
је у Сенти постала првак и вицешампион Србије, томе додала и два освојена првенства Београда, а од ње се тек
очекује да "експлодира" у 2021. години.
Игор Павловић је у финалу
налетео на једног од најелитнијих
српских бораца- репрезентативца Лазара Арсића, врло успешног и у боксу, а и
поред жестоког отпора- дилеме око
победника није било. Не квари то утисак
о одличној Игоровој години, а "шлаг на
торту" стиже 27. децембра- у организацији "Ронин клуба" из Новог Сада и
чувеног Мише Бачулова, Игор Павловић ће радити свој први профи-меч
(само рукавице и гума за зубе, без
штитиника). Ривал ће му бити Црногорац албанског порекла Садик Гаши,
чиме ће бити спуштена завеса на још
једну изузетно успешну годину КБК
"Соко" Уб.
Б.Матић

Драгана Тадић

Ана Максимовић

Исидора Петровић

АКТУЕЛНО
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Sre}ni Vam novogodi{wi
i bo`i}ni praznici !
Op{tina Ub
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Keramika
Sanitarije
Vodovodni materijal
Kanalizacioni materijal
- [rafovska roba
- Alati
- Parketi

SVE ZA VA[E NOVO KUPATILO

Novo:
VELIKI IZBOR LAMINATA

Sre}na Nova godina i bo`i}ni praznici !

KOMPLETAN PROGRAM GRA\EVINSKOG MATERIJALA
СТОЧНА
ХРАНА
Дистрибутивни центар
“Геби“ производа

Стовариште Таково

СПОРТ
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УБСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛАЦ НЕ КРИЈЕ ДА ЈЕ ЛЕТОС НАПРАВИО ДОБАР ПОТЕЗ

УРОШ МАТИЋ СРЕЋАН НА ОБАЛИ
КАСПИЈСКОГ ЈЕЗЕРА
- Бивши млади репрезентативац брзо стекао поверење тренера Гурбана Гурбанова
у азербејџанском Карабагу. - Четврти пут у групној фази ЛЕ, "мушема" Лиге шампиона
жеља за наредну годину. - Неибежно дружење са Србима и у Бакуу.
Давно је прошло време када се за Уроша Матића
говорило да је само брат Немање Матића, уз његово име сада
већ стоји печат успешне интернационалне каријере којој је
летос додата нова страница. После Словачке, Португалије,
Холандије, Аустрије, Данске и Кипра, нова дестинација
породице Матић је Баку- Азербејџан, а Урошеви утисци о граду
су фантастични:
- Морам признати да сам и ја разбио предрасуде о
Азербејџану, Баку је фантастичан град са четири милиона
становника, а архитектура неодољиво подсећа на Београд на
води. Пуно је паркова и породичних садржаја, супруга Јелена
и дечаци Јаков и Тадеј уживају у благодетима Бакуа, наравно
уз ограничења која је донела епидемија. Град лежи на обали
Каспијског језера, кога због сланоће воде овде зову морем, а
на моје изненађење- показало се да "Азери" имају јако сличан
менталитет нашем, тако да смо заиста презадовољни првим
месецима боравка- каже префињени везиста који је летос
потписао уговор (2+1) са екипом Карабаг из Бакуа.
Матић, рођен 1990.године, је летос дефинитивно
раскинуо уговор са Копенхагеном (четири године играч
данског клуба, на позајмицама у бечкој Аустрији и Апоелу), а
нови клуб је већ годинама доминантан у азербејџанском
првенству:
- Карагаб је клуб чије је
првобитно седиште било у
покрајини Нагорно-Карабах, а
због ратних дејстава је пресељен
у Баку. Последњих седам година
шамипонски пехар се не сели из
витрина мог новог клуба, надам
се да ћемо ове сезоне додати и
осму везану. После 10 кола смо
лидери на табели са 19 бодова
колико има и највећи ривал
Зира, али иза нас је период
играња у Европи који је односио
велику енергију. До паузе нас
чекају утакмице са Кабалом и
Зиром, а потом кратак новогодишњи одмор коју ћу искористити да дођем у Србију.
Занимљиво је да је Урош
Матић са Копенхагеном већ
играо против садашњег клуба
(2017-те Карабаг је био бољи и
изборио за сада једину групну
Урош Матић
фазу Лиге шампиона), а ове
у дресу Карабага
године му је опет за мало
измакла популарна "мушема":

Sre}na Nova godina !
Vidimo se na [kolarcu...

Поздрав од породице Матић
са обале Каспијског језера
- Молде нам буквално није прелазио центар, али нисмо
успели да им срушимо "бункер", па су Норвежани на пенале
изборили пласман даље. Потом смо савладали Шериф у
борби за групну фазу Лигу Европе, ту сам постигао гол из
пенала, а у групи смо имали Виљареал, Сивас и Макаби. Мој
утисак је да смо заслужили много више од четвртог места,
забележио сам још један погодак против Турака, али огроман
хендикеп нам је био што смо све утакмице као домаћини
играли у Истанбулу. Ипак, ово је за мене четврто учешће у
групној фази Лиге Европе, надам се да би наредне сезоне
коначно могао да осетим чар најјачег клупског такмичења.
Левоноги бивши млади репрезентативац Србије се од
почетка наметнуо као незамењљив у везном реду азербејџанског шампиона кога са клупе предводи добро познато
име и на нашим фудбалским просторима:
- Гурбан Гурбанов је институција овде, сигурно га се и
наши навијачи сећају, с обзиром да је био наш "џелат" у
двомечу са Азербејџаном 2003. године. Изузетан тренер, није
галамџија, све ради мирно и тихо. Мало ме подсећа на Јана
Козака из Словачке који је много урадио за Немањину и моју
каријеру, негујемо нападачки стил, са пуно креације и поседа,
а то је и фудбал који мени највише одговара. Одмах ми је
указао поверење да шутирам пенале, у првенству сам имао и
четири асистенције, а само два меча, ако се рачунају и
првенство и Европа, сам почео са клупе. Имамо сјајан
тренажни камп, све што фудбалер може пожелети, а овде се
много улаже у стадионе и пратећу инфраструктурунаглашава Матић.
У интернационалном мозаику Карабага нема Срба, али
то не значи да их нема у лиги, посебно што је само један клуб
из елите стациониран ван Бакуа:
- За Карабаг игра Хрват Филип Озобић, аутентична
"десетка" и топ-момак који нашој игри додаје балканског
шмека, а највише се дружим са Николом Вујадиновићем,
бившим играчем Штурма и Удинезеа, и голманом Сашом
Стаменковићем, некадашњим чуварем мреже Црвене звезде.
Они играју за Сабах, наше породице се лепо слажу и чекамо
да прође овај подмукли вирус да почнемо да дишемо пуним
плућима. Ми смо имали у једном тренутку девет заражених
играча, и ја сам га прележао летос, а обрадовао сам се када
сам на недавном прегледу утврдио да имам велику количини
антитела. Неки клубови су имали и по 18 позитивних, мере су
још увек строге и излази се из куће путем СМС-а на одређено
време, али надам се да је најгори део епидемије иза нас.
Велики поздрав за све читаоце Гласа Тамнаве, желим им да
здрави уђу у 2021. и видимо се ускоро на Убу- рекао је за крај
Урош Матић, увек расположен и отворен за разговор када је
реч о убским медијима.
Б.Матић
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Sre}nu Novi godinu i bo`i}ne praznike,
`eli Vam

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ УБ

Sre}ne novogodi{we i bo`i}ne praznike,
`eli Vam

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

"ЕКО ТАМНАВА"

Д.О.О.

Уб
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Sre}nu i uspe{nu Novu 2021.godinu
i bo`i}ne praznike, `eli vam
KJP "\unis" Ub
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БАСКЕТАШИ УБА ПРЕДВОЂЕНИ ИВАНОМ ПОПОВИЋЕМ
НАСТУПИЛИ НА ЗАВРШНОМ МАСТЕРСУ У ЏЕДИ

ЛЕТОНСКИ РАФАЛ
СТОПИРАО УБ
Уб је завршио годину међу осам најбољих на свету,
на домаћој сцени био доминантан са три освојена
од шест одржаних турнира
На отварању завршног 3x3 баскет-турнира у Џеди
(Саудијска Арабија), екипа Уба је имала "братски" дуел са
Лиманом који је имао епитет фаворита. Међутим, наша екипа
је диктирала темпо, имала обећавајућу предност од 14:9, али
су Новосађани ухватили прикључак на 15:15, потом и 17:17. У
напетој завршници, Лиман је повео са 20:19, а утисак је да је
Иван Поповић приликом шута за победу ван линије 6,75м
фаули-ран. Судије се нису огласиле, па су Поповић,
Бранковић, Пашајлић и Стојачић визу за четвртфинале
морали да ваде против монголске екипе Улан Батор.
Није почело добро, Монголци су водили са 6:2, али су
ушли у проблем због фаулова. Иван Поповић је мирно
реализовао два бацања за прво вођство- 11:10, а његова
одлична блокада омогућила је Бранковићу да "двојком"
донесе предност од 15:12. Још једном је Улан Батор запретио
и поравнао на 15:15, али су Стојачић и Пашајлић мирно
привели баскет крају- 21:16 за Уб.

Екипа Уба пред наступ у Саудијској Арабији
На жалост, Уб је у четвртфиналу налетео на невероватно инспирисану Ригу, посебно кад је реч о шуту за два
(или кошаркашким речником три) поена. Летонци су имали
нестварних 8/10 ван линије 6,75м, кад год би Убљани
запретили следио је "хладан туш" у виду далекометног хица,
па праве неизвесности није ни било- 21:11 за Ригу, каснијег
победника турнира (21:20 против Лимана). Ипак, Уб је
завршио годину међу осам најбољих на свету, на домаћој
сцени био доминантан са три освојена од шест одржаних
турнира, што уз проблеме због короне и честе измене у
саставу- чини ову годину врло успешном и обећавајућом за
Ивана Поповића и његову 3x3 екипу...
Б.Матић

КК МЛАДОСТ 014 (УБ)

УРОШ ИВКОВИЋ
РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ
Очекиваном одлуком РКС ЗС, коло које је планирано
да се одигра у децембру пребачено је за фебруар, па ће
сениорски тим Младости у паузи радити два пута недељно у убској Хали спортова. Кадети и пионири су отишли
на одмор са беспрекорним учинком 5-0, с тим да и једни и
други имају по четири заостала меча. Тренер Урошевић је
истакао да је клуб имао турбулентну годину, не само због
короне, већ и због значајног одлива играча, махом због
наставка школовања.
Још једно лепо признање стигло је на адресу убског
кошаркашког клуба- Урош Ивковић је позван на репрезентативно окупљање талентованих дечака рођених
2006. и провео је неколико дана у Крагујевцу радећи са
тренером Драгољубом Аврамовићем. Тако је после Уроша Васиљевића и Ђорђа Симића продужен низ убских
репрезентативаца, а леворуки Ивковић је са непуних 14
година у првој сениорској сезони најавио велике домете.
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ОДЛИЧНА ЈЕСЕН ЗА ПАЉУВЕ

УЗ РАМЕ ЛИДЕРУ
- Жестока борба за врх, без императива за виши
ранг. - Новаковић први "снајпериста", Ђурђевић
идеолог игре. - Михајловић адут међу стативама,
тренер Томић уз помоћ Ћургуза и Ђорђевића
градио победничку тактику.
Пуно узбуђења донело је последње коло првог дела сезоне МОФЛ
Колубара "Исток"- Младост из Врачевића је испустила већ виђену јесењу
титулу, Таковчани "рафалом" у Каленићу дошли до лидерске позиције, а
Паљуви на свом терену тражили победу од три разлике за прво место на
паузи. На крају, голман Омладинца је
само два пута ишао по лопту у мрежу,
али то нимало није променило ведро
расположење у Паљувима након више
него успешне јесени
После неуспеха у "баражу" са Искром пре два лета и
прекинуте "корона" сезоне, нису се у Паљувима разметали
амбицијама пред актуелно првенство. Почетак није
наговештавао борбу за врх- три пораза у пет кола сместили
су "језераше" у доњу половину табеле, али је од победе над
јаком Јошевом у 6. колу кренула незаустављива серија екипе
Радована Томића. Укључујући тај меч, Паљуви су добили
девет од наредних десет утакмица (само Младост изборила
"реми"), па су се у згуснутом врху табеле нашли одмах уз
раме лидеру, за "длаку" слабији због гол-разлике.

ОФК Паљуви
Другопласирана екипа "Истока" није имала велики
играчки фонд, 19 играча је учествовало у одличним јесењим
резултатима, а велики адут био је повратак на терен Милана
Новаковића после повреде. Брзоноги голгетер се 13 пута
нашао у листи стрелаца (за пет погодака у Црвеној Јабуци
награђен "десетком" у нашем листу!), а уз раме му је био
искусни интернационалац Дарко Ђурђевић. Високи везиста
је, уз четири гола, стигао до двоцифреног броја асистенција,
а одлична јесен је и иза Лекића који је шест пута био стрелац.
Незамислив је тим Паљува био без Пантелића, Веселиновића, капитена Јовића, Грујића, Мијатовића..., а сигурност са
гола је "пумпао" бивши голман Јединства Срђан Михајловић
(стрелац једног гола у Стубленици!) чији се одбрањени
пенал против Јошеве котира као један од кључних замајаца у
победничкој серији.
Мирко Ћургуз, голман и много више од тога у Паљувима, у петој сезони у клубу определио се за улогу резервног
чувара мреже, а огромним искуством допринео је и у вођењу
екипе. Сличан посао обављао је и легендарни штопер Иван
Ђорђевић, а велики допринос стизао је и од Перишића,
Ракића, Спасића, "џокера" Милутиновића, Миловановића,
Јаџића, Филиповића и Станојловића.
Много више него у професионалном фудбалу, клубови
овог нивоа живе од ентузијазма и несебичности људи који
нису директно везани за терен. Такву екипу у Паљувима чине
Милисав Станојловић, Зоран Илић- Ића, председник Ратко
Илић, Милош Ђорђевић, Милан Јанковић и Микица Митровић, али за своје време, труд и новац нису поставили
резултатски императив. Пласман у округ није мач над главом, највеће појачање требао би да буде повратник Немања
Рашић, а после серије дербија на старту пролећа- биће много
јасније да ли ће Окружна лига Колубаре први пут у историји
наћи адресу крај Паљувског језера...
Б.Матић
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@elimo Vam sre}nu, rodnu i beri}etnu
Novu 2021.godinu i bo`i}ne prazike !
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УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ НАСТАВЉАЈУ
СУПЕРЛИГАШКО ТАКМИЧЕЊЕ

КОМШИЈСКИ ДЕРБИ,
26.ДЕЦЕМБРА
У Купу ЦЕВ, на турниру који ће се
од 26-28. јануара наредне године одржати у Монци,
Убљанке ће у осмини финала играти против
чешке екипе Шелми Брно.
После месец и по дана принудне паузе, убске одбојкашице поново излазе на паркет у Суперлиги Србије, а у суботу
26. децембра ривал у Хали спортова на Убу биће им
Железничар из Лајковца. Реч је о одложеном мечу 11. кола,
термин меча диктираће РТС (17 или 18 часова), а биће то и
деби на клупи младог стручњака Владимира Васовића, који
је у принудној паузи преузео тренерску палицу од Маријане
Боричић.

ЖОК Уб

Здравствени билтен Убљанки је све бољи, девојке које
су се последње прикључиле полако хватају ритам, али је
јасно да процес повратка у топ-форму неће бити нимало лак.
Огроман посао у овом периоду обавља кондициони тренер
Слободан-Бока Петровић, с обзиром на то да постоје три
групе играчица на различитом нивоу припремљености, али
не треба сумњати да ће под палицом младог лазаревачког
стручњака екипа врло брзо бити у оптималном физичком
стању.
После дербија са Железничаром где ће Убљанке
пробати да сачувају перфектан скор (10-0), следи новогодишња пауза која се окончава утакмицом са Партизаном у
Београду (9/10. јануар). Врло брзо следе куп-изазови где
Убљанке бране трофеј, а термини за полуфиналне мечеве
биће 12/13. јануар и реванш 19/20. јануара.
Стигла је информација везана и за Куп ЦЕВ, турнир у
Монци се одржава од 26-28. јануара наредне године, а
Убљанке ће у осмини финала играти против чешке екипе
Шелми Брно. У случају победе, наше девојке ће се за
полуфинале европског купа борити против бољег из дуела
домаћина Монце и мађарске Бекешчабе, уз напомену да су
пласман међу четири најбоље у Купу ЦЕВ већ избориле
играчице ТЕНТ-а из Обреновца.
Б.Матић
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УБСКИ ФУТСАЛ-КЛУБ БРОЈИ ПРВЕ ДАНЕ ОДМОРА

ДОНЕТ ПРВИ БОД
СА СТРАНЕ
Одлично издање
Убљана у хали пријепољске
Гиманзије, донет је први
бод са гостујућих паркета,
али момци из КМФ Карели
имају пуно разлога да жале
за целим пленом.
После "антологијских"
0:0 у убској хали, Цвијовић
из домаће екипе ПП 192
прекинуо је голгетерски
пост и донео предност Пријепољцима. Није то пореметило Карели, чак ни повреда голмана Стефановића, а
Павић је у финишу првог
дела имао идеалну прилику
за поравнање. Истакао се
тада голман домаћих РаткоМилош Панић
вић и наговестио да ће бити
један од кључних актера меча.
Додали су гас Убљани у наставку, одавно нису били
тако ангажовани и мотивисани, а награда је стигла у виду
спектакуларног поготка Мијатовића- са 12 метара испалио је
пројектил који ни три голмана не би одбранила! Ређале су се
шансе Карелија, Ратковић је бриљирао, али није ништа
могао четири минута пред крај- мајсторија Милоша Панића
омогућила је Павићу да уклизавањем донесе преокрет,
потпуно заслужен. Ипак, лоше брањен "човек вишка"
оставио је усамљеног Човића на другој стативи, одлични
Ћургуз је морао овога пута да потпише капитулацију. У
финишу је Милош Панић јаким пресингом дошао у ситуацију
да ипак спакује бодове за Уб, шут слабијом десном ногом са
центра прошао је поред празног гола Ратковића.
Први бод са стране у овој сезони донели су стартери
Стефановић- Павић (капитен), Панић, Мијатовић и Ивковић,
Ћургуз је на голу заменио Стефановића, а своје минуте
одлично су користили Марић и Хаџић (у протоколу био и
трећи голман Каљевић). Календарска година за пулене
Александра Аћимовића окончана је у понедељак у убској
хали одложеним мечом против ваљевског Флеша, уз
напомену да Убљани имају и сусрет са ваљевском
Безбедношћу који треба да се надокнади да би био
Б.Матић
комплетиран први део сезоне.
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ФК ЈЕДИНСТВО НА ПАУЗИ

ЈОШ УВЕК
БЕЗ ПОЈАЧАЊА
Као и у свом првом мандату на
клупи црвено-белих, тренер Милош
Обрадовић је продужио рад и после
краја јесењег дела сезоне, а званично
су Убљани на одмор отишли 15.
децембра. Епидемиолошка ситуација
је у последњем месецу календарске
године била нешто лошија (три позитивна играча и један запослени), али
се може рећи да су Убљани имали
доста среће са "побеснелим" Ковидом
19, будући да ниједан играч није имао
проблеме са здрављем у току
регуларног дела полусезоне.
Период после краја јесени,
Обрадовић је искористио да погледа
потенцијална појачања на делу, а за
око младом тренеру запали су његов
бивши играч Милорад Бојић (2002,
Мачва Богатић, везни) и Огњен Васиљевић (2001, нападач Будућности из
Ариља, стрелац седам голова у првом
делу сезоне). Још увек није донета
одлука да ли ће два талентована
играча добити статус појачања, а нема
сумње да ће управа Јединства бити
активна у потрази за нападачима,
будући да су црвено-бели дрес
раздужили офанзивци Предраг
Радојичић, Павловић и Михаиловић.
Тренинзима првог тима су прикључена и два талентована момка рођена
2002.- најбољи стрелац омладинаца
Растко Јаџић и луцидни везиста
Александар Матовић, уз наду да ће
први дан припрема здрав дочекати
Милош Шака, везиста суперлигашког
педигреа који је јесенас одиграо само
45 минута у Смедереву.
С обзиром на датум (6. март)
када је заказан почетак пролећног
дела, врло је вероватно да ће Обрадовић нешто раније почети припреме
(средина јануара), под условом да
епидемиолошка ситуација то дозволи.
Убљани други део сезоне чекају на
деоби 6-8. места са 27 бодова, а први
пролећни дуел доноси комшијски
дерби са Ваљевцима.
Б.М.

ЈОШ ЈЕДАН БИСЕР УБСКЕ ФУДБАЛСКЕ ШКОЛЕ
НАЈАВЉУЈЕ ВЕЛИКЕ ДОМЕТЕ

АНДРИЈА РАНИСАВЉЕВИЋ
НА СКЕНЕРУ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ
Седамнаестогодишњи Ранисављевић ове јесени је одиграо 16 мечева
(15 као стартер), уз једини пропуштени меч у Рашкој због парних картона
Фудбалска јесен можда јесте била
турбулентна за Јединство, али је за
Андрију Ранисављевића била неспорна
потврда огромног потенцијала. Дечак
рођен 2003. још пролетос је дебитовао
за први тим против пожешке Слоге, уз
специјални лекарски преглед, а ове
јесени је одиграо 16 мечева (15 као
стартер, ниједном замењен!), уз једини
пропуштени меч у Рашки због парних
картона.
Ни за Срђу Кнежевића, ни за
Милоша Обрадовића није било дилемепрви избор за "бонуса" био је Ранисављевић, али погрешно би било помислити да је млади дефанзивац предност
имао због година. Зрелост, интелигенција и квалитет његове игре тешко се
могу повезати са тинејџерским узрастом, а лакоћа са којом је "кротио"
српсколигашке нападаче никога није
остављала равнодушним. Колики је
његов фудбалски IQ, показала је и
утакмица у Аранђеловцу где је са
позиције штопера прекомандован у
везу, на место које је углавном играо у
пионирима и кадетима. На блатњавом
терену, у мечу од огромног значаја због
незавидне ситуације, Ранисављевић је
одиграо 90 и плус минута готово без
грешке, потврдивши да на Убу стасава
нови бисер за суперлигашку сцену, а
можда и за неке веће домете...
Можда је цех неискуству плаћен у
пет јавних опомена у јесењем делу, а
треба истаћи да га нешто слабија
премијера у Ваљеву није пореметила,
напротив- фудбалер раскошног потенцијала је играо све боље и сигурније
како је одмицала јесен. Са великим
еланом и мотивацијом, кад год је могао,
заузимао је место и у дефанзивном
реду омладинаца, а игром и пона-
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Андрија Ранисављевић
(ФК Јединство) на тренингу
омладинаца Црвене звезде
шањем је потврђивао да статус
стандардног првотимца није променио
скромног и тихог младића.
Није требало пуно времена да се
неки суперлигашки клубови заинтересују за Андријине квалитете, а већ
крајем јесењег дела стигла је потврда да
се добар глас далеко чује. Са стадиона
"Рајко Митић" стигао је позив да се
голобради дечак опроба седам дана у
омладинској екипи тренера Марка Неђића, његово име је тако стигло у нотес
нашег најтрофејнијег клуба, уз наду да
ће суперталентовани момак бар још
шест месеци пленити игром пред
убским љубитељима фудбала...
Б.М.
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МЛАДА УБЉАНКА СКРЕНУЛА
ПАЖЊУ ГОЛМАНСКИМ ТАЛЕНТОМ

РЕПРЕЗЕНТАТИВКА
ТЕОДОРА РАНКОВИЋ
Млада Убљанка заслужила позив селектора
Србије у кадетску репрезентацију, значајно
старију од њеног узраста?
Колико је честа појава да девојчица са 10-11 година
реши да навуче голманске рукавице и стане међу стативе
фудбалског гола? А онда, после нешто више од годину дана
тренинга, заслужи позив селектора Србије у кадетску
репрезентацију, значајно старију од њеног узраста?
Сложићете се - необично и ретко, а таква је прича младе
Убљанке Теодоре Ранковић, голмана пионирске селекције
ЖФК Јединство са Уба.
Малу Теодору, рођену 2008, запазили су прошле године
тренери ЖФК Јединства Слободан Петровић и Дејан
Мандић, организатори школских турнира "Фудбал у срцу".
Није требало пуно убеђивања да се талентована девојчица
региструје за убски клуб, а врло брзо се показало да је реч о
озбиљној и одговорној девојчици, која има и те како талента
за чување мреже. Тренери Петровић и Мандић су добили
поузданог голмана у Развојној лиги за пионирке, а није дуго
требало да се Ранковићева појави на селективној утакмици у
Горњем Милановцу. Какав је утисак оставила, било је јасно
после позива селектора Зечевића да се Теодора јави на
припреме кадетске репрезентације (У-15) у Старој Пазови!

Теодора Ранковић,
ЖФК Јединство (Уб)
Голманка Јединства провела је у октобру седам дана у
кампу ФСС, у одсуству селектора Зечевића са екипом је
радила тренер Лидија Стојковић, а са више страна је стигла
потврда да је убска девојчица оправдала позив међу
девојчице знатно старије од ње. Заслуге за Теодорин
метеорски успон сигурно иду и на рачун Чедомира МартићаКимбе, легендарни чувар мреже већ шст месеци учи
Ранковићеву голманском занату и његова је оцена да је реч о
храброј и вредној девојчици одличне ножне технике и
обећавајућих физичких предиспозиција.
Од тихе девојчице веселих очију могли смо и чути да
од голмана највише воли Владимира Стојковића, да јој
родитељи ниједног тренутка нису бранили да се бави
необичним позивом за девојчице, а да, осим фудбала,
обожава и плес. Сва је прилика да ће јој грациозност и елегантни покрети бити заштитни знак, као њеном учитељу Мартићу, а први Теодорини кораци на дугачком и трновитом путу
ка фудбалским звездама дају наду да је ово поднебље изнедрило још једног бисера, врло уникатног и посебног...
Б.М.
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