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НА БАЊАНСКОЈ РАСКРСНИЦИ

УБ ДОБИО МОДЕРАН
КРУЖНИ ТОК
- Испуњен главни циљ - растерећење
и модернизација саобраћаја у граду.
- Следе радови на његовом естетском уређењу.
Крајем децембра завршена је изградња кружног тока на
бањанској раскрсници, где се укрштају улице Свете Поповића,
Дринске дивизије и Тамнавска. Радови на овом инфраструктурном подухвату, вредном 50 милиона динара, трајали су два
месеца и спровођени су у шест фаза. Стварању услова за
почетак главних радова претходиле су бројне активности на
припреми техничке документације. Требало је решити имовинско-правне односе, као и уклонити и изместити неке објекте и инсталације у блиском окружењу овог саобраћајног
чворишта.

Кружни ток на бањанској раскрсници
Према речима председника општине Уб Дарка Глишића,
који је са сарадницима обишао градилиште, уз модеран
кружни ток, који ће обезбедити знатно бољу проходност и
већу саобраћајну безбедност за све учеснике, изграђени су и
приступни тротоари у сва четири правца, а постављена је и
нова расвета. Међутим, радови на његовом улепшавању тек
предстоје.
- Био је ово велики и сложен посао и честитам људима
који су изводили радове и успели све то да заврше у роковима
које смо утврдили. Током јануара и фебруара преостаје да
уредимо овај кружни део са свим естетским садржајима, који
ће улепшати овај део града. Када све буде готово, онда ће
људи који улазе у Уб имати утисак да долазе у средину која се
развија и напредује. Са зградом која је велелепна и још неким
садржајима који ће се овде појавити, овај део града добија
нову димензију, што се види по интересовању за куповону и
градњу у овом делу Уба, ка старом Обреновачком путу- казао
је Глишић, уз подсећање да се о овом кружном току причало
пре више од једне деценије, али да се ништа није
предузимало, већ је био само „мртво слово на папиру“.
Шеф градилишта Сандра Појак Јевремовић истиче да је
изградња кружног тока на бањанској раскрсници била
изузетно комплексна и да под великом фреквенцијом
саобраћаја, који ниједног тренутка није заустављен, није било
лако испоштовати рокове.
- Посао је отежавало и то што све главне инсталације
управо пролазе испод самог кружног тока, почев од градског
водовода, кишне канализације, електроводова... Велику
захвалност дугујемо грађанима на стрпљењу, али и свим
комуналним службама које су нам помогле да лакше и брже
радове приведемо крају, као и председнику општине чија је
активност у свему овоме била од немерљивог значаја. М.М.М.

ВИДИМО СЕ
НА ФЕЈСУ
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данашње време локални медији имају веома
јаку конкуренцију. Друштвене мреже су
пружиле такве могућности за јавно изражавање мишљења, ставова, критика, оптужби...
Ништа лакше од укуцавања свега што ти падне на
памет на тастатуру ''паметног'' телефона... А, ако
знамо да је велики број лажних профила, онда је
јасно колико је за веровати да је доста онога што
прочитамо – истима или неистина. Сензационализам по сваку цену, без скрупула и, чак,
основног васпитања.
Нажалост, они који желе да се истакну, а да, ипак,
сакрију свој идентитет, ретко бивају откривени и
јавно обележени ... макар критиком.
Е, сад! Недавно је неки портал (?!) објавио вест да је
преминула позната певачица. Била је то сензација
која је многобројне фанове бацила у очај, јер после
бомбастог наслова готово нико није прочитао да та
вест није тачна и да је реч о нечему сасвим другом.
На пример, ''умрла од смеха'', као стилска фигура...
Тако, неки у трци за престиж (нарочито у све
бројнијим порталима, али и на својим профилима
на друштвеним мрежама), не бирајући средства,
чине озбиљна кривична дела. Међутим, као по
правилу, вешти адвокати, касније, на Суду,
издејствују или ослобађајућу пресуду, или неку
минималну казну.
Конкуренција је, збиља, велика. Поред разних
телевизија, од оних са државним фреквенцијама
до локалних, чија гледаност се најчашће мери двоцифреним бројевима, ту су и радио емитери,
штампани медији... А у регистру јавних гласила
Републике Србије мало је таквих који су уредно
уписани.
Много је полуписмених и опскурних ликова који су
успели да се ''убаце'' у неки од медија са већом
гледаношћу и - то је посебна прича. Телевизије, сем
оне националне, су прешле у приватно власништво, па власници имају и своје посебне разлоге за
уређивачку и кадровску политику.
Чини се да су на најјачој ветрометини локални
штампани медији, а пошто је писана реч, ''црно на
бело'', увек јасно видљива, разуме се да је управо
то онај ''хлеб са девет кора''...
О конкуренцији у виду разних ''кухињских информативних центара'' ћемо неком другом приликом.
Такозвана радио Милева је одувек била најјача
конкуренција свим медијима. Зато је добро не наћи
се на удару те моћне мреже... Али, мора се признати, Фејсбук и друге друштвене мреже преузимају вођство у свеукупном информисању. И,
ето, ових дана две госпође (у лепим годинама) на
улици, растајући се, уместо поздрава, углас
рекоше: ''Видимо се на Фејсу''... Ако буде Фејса и,
уосталом, оваквог света. После Короне ништа
више није исто.
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ПРЕМИЈЕРКА АНА БРНАБИЋ ПОСЕТИЛА ОПШТИНУ УБ

„УБ ИЗГЛЕДА ФЕНОМЕНАЛНО“
- Драго ми је што људи из Уба више не одлазе, већ има и примера да се појединци из Београда
досељавају овамо због квалитета локалне инфраструктуре, образовних и здравствених
институција- изјавила је премијерка након састанка са Дарком Глишићем и обиласка
реконстуисаног објекта ОШ „Милан Муњас“ и затвореног базена.
Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић
посетила је Уб, 19.јануара, где је на састанку са председницима општина Уб, Мионица, Лајковац, Љиг и Осечина и
градоначелником Ваљева упозната са инфраструктурним
плановима и општом ситуацијом у Колубарском округу.
Премијерка је са председником општине Уб Дарком Глишићем разговарала о развоју ове локалне самоуправе, у којој су
две најзначајније привредне делатности пољопривреда и
рударство. Она је, том приликом, изразила задовољство због
тога што људи из Уба више не одлазе, већ има и примера да
се појединци из Београда досељавају у ту општину због
квалитета локалне инфраструктуре, образовних и здравствених институција.
- Пуну захвалност дугујемо нашем домаћину, председнику општине Дарку Глишићу на томе што нас је данас
угостио и на свему ономе што је урадио за Уб, који заиста
изгледа феноменално. Знам који су све пројекти у плану и
како ће тек изгледати Уб и све што Влада Републике Србије

Обраћање премијерке Ане Брнабић
испред ОШ „Милан Муњас“

Ана Брнабић и Дарко Глишић на састанку
са председницима општина Колубарског округа и градоначелником Ваљева
може додатно да уради да помогне оваквом начину вођења
једне локалне самоуправе са задовољством ће учинити, као
што је то чинила и до сада- истакла је Брнабић након састанка
у Скупштинској сали општине Уб.
Премијерка је Основну школу “Милан Муњас” на Убу,
која је реконструисана средствима Канцеларије за
управљање јавним улагањима у износу од 354 милиона
динара, обишла са првим потпредседнбиком Владе и
министром просвете, науке и технолошког развоја Бранком
Ружићем, председником општине Уб Дарком Глишићем и
директорком ове образовне установе Живаном Баратовић.
Радовима је обухваћена комплетна реконструкција објекта
школе, спортске сале, уз изградњу новог крила, односно
доградњу шест нових учионица, као и потпуно новог
затвореног школског базена. Премијерка је изразила
задовољство због посете овако модерној школи, са
најбољим могућим условима и новим затвореним базеном,
оценивши да је посебно важно што у Србији то полако постаје
стандард за све основне школе.
Она је похвалила општину Уб, у којој је изграђен још
један велики вртић, што је допринело чињеници да не постоји
листа чекања, и истакла да Влада Србије жели да исто
постигне и у другим општинама Колубарског округа. Као
посебно важно, премијерка је нагласила и то да је у школама
започето друго полугодиште.
- Мислим да је изузетно битно да сви ми заједно
урадимо све што је у нашој моћи да деца што дуже иду у
школу и што нормалније. Ту мислим на најмлађе основце,
од првог до четвртог разреда. Они треба да иду у школу, да
буду са својим учитељима и наставницима, да се друже,
социјализују и да стичу радне навике. Због тога смо донели
одлуку да кренемо са наставом након зимског распуста и
имамо изузетно добар систем надзора над новооболелима.
Пратићемо са тимовима из Института Батут свакодневно број
новооболелих, како ученика, тако и наставног и ненаставног
особља у школама- нагласила је премијерка, уз апел да се
што већи број просветних радника пријави за вакцинацију.

Затворени базен на Убу
Потпредседник Владе и министар просвете, науке и
технолошког развоја Бранко Ружић подсетио je на то да је
школа "Милан Муњас", најстарија и највећа школа у
Колубарском округу, основана 1820. године, комплетно
реконструисана по највишим стандардима, поручивши да то
показује на који начин Влада Србије сагледава образовни
систем у 21. веку.
- Овом школом смо доказали да живимо у Европи и да
можемо да досегнемо европске стандарде, поручио је Ружић и
навео податак да поменута школа има скоро 1.300 ученика, 61
одељење, 12 издвојених одељења на територији општине Уб.
Према његовим речима, рачунарска опрема је обезбеђена за читаву школу у којој постоје четири дигиталне
учионице и то захваљујући сарадњи локалне самоуправе и
школе.
Председник општине Уб Дарко Глишић, уз велику
захвалност Влади Републике Србије и Канцеларији за
управљање јавним улагањима, истакао је да је поносан што
највећа школа у два управна округа, колубарском и
мачванском, добија један стандард више и услове који ће
омогућити да њени ђаци похађају часове на веома високом
нивоу и науче пливање током наставе.
М.М.М.
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ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА „УБ НЕКАД И САД“

ТРАГ У ВРЕМЕНУ
Поставку чине 52 фотографије првенствено
изгледа града пре 2012. године у поређењу са
овим данашњим и доказ су његовог интензивног
и брзог развоја, захваљујући чему је Уб попримио
модернији и функционалнији изглед
Локална самоуправа приредила је у холу Дома културе
изложбу фотографија „Уб некад и сад“, која на илустративан
начин показују како се он развијао и мењао у последњих осам
година. Поставку чине 52 фотографије првенствено изгледа
Уба пре 2012. године у поређењу са овим данашњим и указују
на очигледне промене, које су највише видљиве на најзначајнијим грађевинама и реализованим пројектима: реконструисани Дом здравља и СРЦ „Школарац“, новоизграђени
комплекс на некадашњем Вашаришту, уређено брдо Шепковац,
нова зграда Предшколске установе, адаптирана и проширена
ОШ „Милан Муњас“ са школским базеном, реконструисани

Отварање изложбе: Дарко Глишић и фотографије
пројеката који су у потпуности изменили изглед Уба

Поставка изложбе у холу Дома културе

Градски трг и централне улице, обновљен Стадион „Драган
Џајић“, нова Градска пијаца, асфалтиране градске улице,...
Изложба је доказ његовог интензивног и брзог развоја током
последњих осам година, захваљујући чему је Уб доживео
свеобухватну трансформацију и попримио нов, модернији и
функционалнији изглед. Један део фотографија посвећен је и
инвестициjама које су реализоване на сеоском подручју
(школске зграде у Слатини и Калиновцу, дом у Памбуковици,
новоизграђена путна мрежа,...).
- Поставком „Уб некад и сад“ желели смо да оставимо
траг у времену, који треба да покаже како су неки објекти,
делови града, насеља и улице изгледали некада, а како изгледају данас и колико смо напредовали, рекао је председник
убске општине Дарко Глишић поводом отварања изложбе,
додајући да она представља само мали део онога што је
урађено од 2012. године до данас.
„Сматрам да и ове 52 фотографије сасвим довољно
говоре о капиталним инвестицијама које су реализоване и
које показују да је Уб видно напредовао, да се изградио, да је
инфраструктурно на неупоредиво вишем нивоу, да је постао
лепше и боље место за живот свих наших грађана. Свака
фотографија јесте печат и лична карта последњих осам
година, колико сам ја, са људима које сам одабрао за
сараднике, стајао пред нашим грађанима, уживао њихово
поверење, сносио одговорност и полагао им рачуне. И ова
изложба може да буде једна врста мог полагања рачуна њима
због указаног поверења. Много тога заједно смо постигли и
треба сви да будемо поносни када видимо колико смо успели
да урадимо и шта све остаје иза нас генерацијама које долазе.
Када за годину дана будемо поново организовали изло-жбу, сасвим сам сигуран да ће бити много нових фотографија
које ћемо да уврстимо у ову поставку, јер и даље настављамо
да радимо, градимо и напредујемо,“ поручио је Глишић.
Изложба „Уб некад и сад“, која је отворена пред Нову
годину, може се погледати до краја јануара у холу Дома
културе, радним данима од седам до 15 часова.
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 €

2004 Fiat Panda
2.700 €

2014 Audi A4, S line
10.499 €

hečbek, 1.2 turbo benzin, 114.652 km

hečbek, 1.2 benzin, 164.965 km

karavan, 2.0 dizel, 198.100 km

2010 Opel Astra H
3.699 €

2011 VW Tiguan
8.999 € 4 motion

2011 Opel Insignia
5.200 €

hečbek, 1.4 benzin+TNG, 163.000 km

Džip/SUV, 2.0 dizel, 178.000 km

karavan, 1.6 turbo, 177.597 km

KOMPLETNA
PONUDA
NA SAJTU

Mogućnost
kupovine 2010 Audi A1
6.199 €
na kredit ! hečbek,
1.6 TDI, 131.400 km
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ЗАВРШЕНО ЕМИТОВАЊЕ НОВИХ „КАМИОНЏИЈА“

ПРИЧА ДОБИЈА И СВОЈ НАСТАВАК
Серија снимана на Убу је постигла завидне резултате и била је међу
најгледанијим телевизијским садржајима у Србији
Након четири недеље емитовања на првом програму
РТС-а, последња епизода серије „Камионџије д.о.о“
приказана је у петак, 22. јануара. Снимљена по сценарију
Гордана Михића, а у режији Филипа Чоловића, представља
својеврсни омаж култним „Камионџијама“, у којима су
глумили Павле Вуисић (као Паја) и Миодраг Петровић Чкаља
(Јаре). И у новом остварењу нашли су се великани нашег
глумишта Ненад Јездић и Тихомир Станић, који играју Бају и
Жићу и чије смо авантуре пратили кроз 20 епизода. Они су
освојили симпатије гледалаца као камионџије доброг срца, а
серија је постигла завидне резултате и била је међу најгледанијим ТВ садржајима у Србији. Нове „Камионџије“ су са
посебном посвећеношћу пратили Тамнавци, пошто су све
епизоде снимљене на територији убске општине. Поред тога,
у серији су ангажовани и глумци убског аматерског
Позоришта „Раша Плаовић“, као и велики број статиста.
„Ми, Убљани смо мало пристрасни и серију смо гледали на други начин -да ли ћемо некога од познатих видети,
да ли ћемо препознати крај. Сви смо презадовољни како је
серија прихваћена код публике и од првог дана обарамо
рекорде гледаности. На рејтинг листи, и у премијерном и у
репризном термину била је међу првих десет по гледаности“, поносно истиче Убљанин Немања Јовановић
Фуљин, који је од почетка у овај пројекат био укључен
двојако: као домаћин екипи „Камионџија“ испред локалне
самоуправе и као менаџер локације. Ове послове је
посвећено и са пуно ентузијазма обављао осам месеци –
током три месеца припрема и пет месеци снимања.

Немања Јовановић и редитељ Филип Чоловић
„Моје задужење је било да нађем све локације за
снимање сцена, што није ни мало лако, али је право
задовољство било радити са таквим људима“, објашњава
Јовановић, који је свако село, заселак, кућу, кафану и друге
локације, које смо гледали у серији, обишао са глумачком и
техничком екипом.

Caffe
Pizzeria
Ul.Vuka Karadžića 9

Kod Jelića

o!

Nov

KU]NA DOSTAVA
10-23h

100 din.

Ненад Јездић и Тихомир Станић

Детаљ са снимања
„Публика је сада имала прилику да види резултате нашег
прошлогодишњег рада, а ја могу да посведочим да су сви
одушевљени што је цела серија снимана на Убу. И Тихомир
Станић користи сваку прилику да каже како је наш народ имао
разумевања, јер је снимање било јако захтевно, заустављао се
саобраћај, правиле колоне. Сви су истицали и гостопримство
наших грађана, јер где год смо снимали, мештани су нам максимално излазили у сусрет. Искрено, сви прижељкујемо да се
ради наставак серије и, по свој прилици, Баја и Жића ће се
вратити у наш крај“, каже Јовановић.
Како од њега сазнајемо, „Камионџије“ су доста учиниле
на промоцији убске општине у филмском свету, па ће, изгледа,
бити „место радње“ још једној серији.
„У договору са председником општине Дарком Глишићем
ступио сам у преговоре за другу серију, што је уродило плодом.
У нашој општини је снимљена пилот епизода ТВ серије „Бранилац“, у којој су играли Тихомир Станић, Марко Живић, Александар Ђурица, Тања Пјевац, као и глумци Позоришта „Раша
Плаовић“. Надамо се да ће уследити и наставак ове серије, чија
се радња дешава педесетих година прошлог века, а радња
говори о стварним људима и догађајима, односно истинитим
адвокатским случајевима који су привукли велику пажњу ондашње јавности“, открива Немања Јовановић уз напомену да је
за први серијал планирано 12 епизода серије „Бранилац“. Д.Н.
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ПРЕДСЕДНИК ГЛИШИЋ НОВУ ГОДИНУ ДОЧЕКАО У УБСКОМ ДОМУ ЗДРАВЉА

У СЛУЖБИ ГРАЂАНА И ТОКОМ НОВОГОДИШЊЕ НОЋИ
Председник општине Уб Дарко Глишић, сада већ
традиционално, и ове године провео је новогодишњу ноћ са
лекарима у Хитној служби убског Дома здравља. Иако је, како
каже, план био да прве минуте 2021.године дочека у некој другој
јавној служби, избор је, као и прошле, пао на ову здравствену
установу, а разлог је више него јасан.
- Поново сам овде са људима који су последњих десет
месеци изложени највећем притиску и удару епидемије,
даноноћно раде и боре се за животе наших мештана. Било је
много тешких година претходних деценија, али се 2020-та
озбиљно кандидовала да буде једна од најтежих у новијој
историји. Боримо се и надам се да ћемо се изборити са овом
пошасти која је захватила читав свет, па и нас- истакао је
Глишић, уз нагласак да ће и сваку наредну годину проводити уз
људе и службе који то највише заслужују. - Мислим да је то,
између осталог, и мој посао, јер ако су ме људи бирали да
будем на челу општине, онда треба да се посветим својим
суграђанима који су, такође, ове ноћи одвојени од својих
породица и раде. Солидарисао сам се са њима и, ево, ту смо
заједно, само се надамо да неће бити неких здравствених
изазова, па да поново морамо долазити овде, већ да у годинама
које долазе обилазимо неке друге службе које раде у овој ноћи
и брину о свима нама.
М.М.М.

TAXI UB 064/9-582-582
Dejan Bosilj~i}

00-24

Пријатно дружење са лекарима Хитне службе
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28.јануар 2021.г.

7

ПОЧЕЛА МАСОВНА ИМУНИЗАЦИЈА

ЗА ТРИ ДАНА ВАКЦИНИСАНО 240 ОСОБА
Пријављивање за вакцинацију најсигурније је обавити путем портала „eUprava.gov.rs“,
пошто се вакцине дистрибуирају на основу броја пријављених лица.
У среду 20. јануара, почела је у убском Дому здравља
масовна вакцинација грађанства против корона вируса,
кинеском вакцином прпизвођача „Beijing Institute of Biological
Products Co, у просторијама ОРЛ ординације. За три дана,
вакцинисано је 240 особа. Први дан, највише су вакцинисане
старије особе, које су обавештене да дођу после три недеље,
како би примиле другу дозу вакцине.
Пријављивање за вакцинацију најсигурније је обавити
путем портала „eUprava.gov.rs“, пошто се вакцине дистрибуирају на основу броја пријављених лица, а заинтересованих је
све више. За убску општину предвиђена су два пункта: један у
просторијама ОРЛ ординације Дома здравља „Уб“, а други на
„Фазанерији“.
- Стицање имунитета је након друге дозе. Вакцина се даје
интрамускуларно. Сам процес вакцинације представља активацију имуног система, стварају се антитела која штите наш
организам од Ковид инфекције. Ово је мртва вакцина, тачније
инактивисана. Садржи информациону РНК. Раније се тај
процес технологије користио у лечењу карцинома, кардиоваскуларних или метаболичких болести – објаснила је др Дајана
Радошевић, лекар опште праксе у Дому здравља „Уб“.
Пре самог процеса вакцинисања, пацијенти морају да
буду прегледани од стране лекара, јер је важно да нису прехлађени и да немају температуру. Неколико особа није примило вакцину, јер су пријавили алергију на неке лекове, што је
контраиндикација за давање вакцине, па су по савету епидемиолога из ЗЗЈЗ Ваљево, упућени код алерголога на консултацију.
- Битно је да особа није тренутно болесна. Меримо
температуру, слушамо плућа, прегледамо грло. Након прегледа, одлази се код сестре, где морају да дају писмену сагласност. Једна пацијенткиња је враћена, јер је пре две године
имала тешку алергијску реакцију на поједине лекове, што је

Први дан вакцинисања становништва на Убу
контраиндикација за давање вакцине. Послали смо је код
алерголога, да бисмо били сигурни, да ли можемо да је
вакцинишемо – појаснила је др Дајана Радошевић.
Кинеска вакцина SARS-CoV-2 (Vero cell) није намењена
особама испод 18 година, као ни трудницама, дојиљама, нити
особама које су алергичне не неку компоненту лека. Примењује се у две дозе, у размаку од две до четири недеље. У
случају да се особа која је примила прву дозу, разболи непосредно пре давања друге дозе, имунизација се одлаже.
Вакцина изазива стварање неутралишућих антитела на
вирус SARS-CoV-2.
Србија је прва европска држава која је почела да
користи кинеску „Синофарм“ вакцину.
Д.Капларевић

У УБСКОМ ДОМУ ЗДРАВЉА

ВАКЦИНИСАНО ТРИДЕСЕТ
МЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА
Половина здравствених радника примило је
Фајзер/Бионтек вакцину, док је других 15 лекара
примило је кинеску вакцину.
Тридесет медицинских радника, међу којима су лекари,
медицинско и немедицинско особље примили су прву дозу
вакцина против вируса Covid-19, средином јануара месеца, у
оквиру пункта убског Дома здравља. До петка 22. јануара, 15
здравствених радника примило је америчку вакцину,
произвођача Фајзер/Бионтек, а других 15 радника примило је
кинеску вакцину, произвођача „Beijing Institute of Biological
Products Co.“
- По приоритету, прво су се вакцинисали здравствени
радници и немедицински радници који раде у здравству, не
само државног сектора, већ и приватног, Фајзеровом
вакцином. Из једне бочице изађе пет доза. Оног момента када
се отвори бочица, морамо да имамо петоро људи на списку.
Тако смо се и организовали. Докторка Емина Ракић Рајшић, из
приватног сектора је изразила жељу да се вакцинише, па је као
наша гошћа, али и некадашњи радник Дома здравља, прва
вакцинисана. После тога, вакцинисала сам се ја и помоћник
директора Весна Стојнић. Вакцинисале смо се као пример, да
покажемо да сви људи треба да се вакцинишу, јер једини
начин да се стане овој епидемији, јесте вакцинација. Вакцина
је та која је успевала да заустави пандемије. Никакве реакције
и тегобе нисам имала после вакцинисања, можда мало бол у
руци. Никакав проблем немам ни ја, нити моје колеге, а
интересујем се свакодневно за њих – навела је примаријус др
Биљана Николић, директорка ДЗ „Уб“.
Пријављивање за вакцинацију против корона вируса
могуће је обавити телефоном на број 0800-222-332, од 8 до 20
часова, или путем пријављивања на портал „eUprava.gov.rs“,
где се може исказати интересовање за вакцинацију једном од
три вакцине: америчко-немачком „Фајзер/Бионтек“, руском

Вакцинисање здравствених радника на Убу

„Спутњик“ или кинеском вакцином „Синофарм“. Међутим,
вакцинацију је могуће обавити и без пријављивања на
поменути портал, доласком у домове здравља и договором у
вези са слободним терминима. Све три вакцине морају се
дати у две дозе, у размаку од три недеље, да би се постигао
потпуни имунитет. Разлике међу вакцинама су у начину
прављења, чувања и дистрибуције. Најтежа за допремање и
чување је Фајзерова вакцина.
Првих 4.800 доза Фајзерове вакцине, стигло је у Србију
22. децембра прошле године и биле су намењене корисницима у старачким домовима, а Србија је била прва земља у
региону, у коју је стигла ова вакцина. Како је навео министар
здравља Златибор Лончар, процене су, да имунитет од две
дозе вакцине, траје око шест месеци.
Д.Капларевић
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ИЗ КОВИД АМБУЛАНТЕ ДОМА ЗДРАВЉА „УБ“

ОПШТИНА УБ - ПРИЈАТЕЉ СЕ У НЕВОЉИ ПОЗНАЈЕ

ЕПИДЕМИОЛОШКА
СИТУАЦИЈА
СЕ ПОПРАВЉА

ПОМОЋ ЗА
БЕЛУ ПАЛАНКУ

Последње три недеље, на територији убске општине,
епидемиолошка ситуација се знатно поправила. У прошлој
недељи, од понедељка 18. јануара, до петка 22. јануара,
забележено је деветоро новопозитивних пацијената, што је
велика разлика у односу на месец и по дана раније, када је,
само у првој недељи децембра, било 202 новооболелих.
Претходне недеље, у периоду од 11. до 17. јануара, било је 33
заражених, док је почетком јануара тај број био за десет
више.
- У јануару број оболелих је драстично пао. Од 1. до 15.
јануара тестирано је 368 пацијената, од тога је 91 позитиван.
Стално постоји разлика између броја позитивних у нашој
Ковид амбуланти и извештају ЗЗЈЗ Ваљево. Ми шаљемо
број пацијената који ми одрадимо, а остали новопозитивни
чине број пацијената који се тестирају у болницама или некој
другој ковид амбуланти, а са наше територије су. Завод за
јавно здравље даје комплетан податак. Код нас у Ковид
амбуланти се води мањи број тестираних, а Завод додаје и
друге пацијенте – објаснила је прим. др Биљана Николић,
директорка ДЗ „Уб“.
Лабораторија за становништво (не Ковид), од јануара
ради уобичајено, као и лабораторија која ради у Ковид
систему, где се обавља комплетна дијагностика за ковид
пацијенте, брис, ККС, тестови. Техничари који су били изложени вирусу сада су се опоравили. Сеоске амбуланте још
увек неће почињати са радом. Од лекара специјалиста раде
консултанти и офталмолог др Жељко Анђић.
- Наша Ковид амбуланта је ударнички радила. Трудили
смо се да што мање пацијената шаљемо у болнице. Наши
доктори су позитивне пацијенте, заједно са рендген службом
прегледали и лечили. Захвалила бих се Душану Петровићу,
који је донирао три система за кисеоник, у вредности од
250.000 динара и тиме нам много помогао – рекла је
директорка прим. др Биљана Николић.
Од почетка епидемије, до суботе 23. јануара, укупно је
оболело 1.194 особа, излечено је 910, а преминуле су 24
особе. Већина преминулих је старосне доби између 77 и 80
година.
Д.К.

У ПЛАНУ ЈОШ ЈЕДАН
ПУНКТ ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ
Ш т а б за ва н р е д н е с и т уа ц и ј е о п ш т и н е Уб ,
19.јануара, одржано је прву редовну седницу у
2021.години. На дневном реду нашло се пет тачака, међу
којима и Закључак којим се предлаже председнику
општине да укине ванредну ситуацију на територији
општине Уб. Рок за доношење ове одлуке важиће седам
дана, а како незванично сазнајемо, укидање ванредне
ситуације очекује се на Савиндан, 27.јануара.
У даљем току седнице усвојен је нацрт Оперативног
плана одбране од поплава за територију општине Уб, а
усвојен је и извештај о раду ОШВС Уб за 2020.годину, као
и план рада за 2021.годину. Под тачком „разно“ директор
КЈП „Ђунис“ Саша Милићевић поднео је извештај о раду
зимске службе током снежних падавина средином
јануара, док је Саша Спасић, заменик наченика Штаба за
ванредне ситуације општине Уб, говорио о плану вакцинације становништва на територији убске општине.
- У зависности од броја доза вакцина, које буду
пристизале у нашу општину, ми ћемо активирати нови
пункт за примање вакцина, који ће се налазити на
Фазанерији у мотелу „Окно“. По плану Министарства за
држвану управу и локалну самоуправу запослени у
јавним службама примаће вакцине у Дому здравља, док
ће незапослени, деца, пољопривредници и пензионери
бити вакцинисани на издвојеном пункту на Фазанерији.
Ипак, свакога дана добијамо нова упутства, а оно што је
сигурно то је да су вакцине које ћемо добити потпуно
безбедне- нагласио је Спасић, уз напомену да од брзине
вакцинације становништва зависи и ефекат који ће она
имати на смањење епидемије.
М.М.М.

Уб је својој братској општини, која је
погођена разорним поплавама, уручио
вредну донацију, као прву помоћ
Белој Паланци је након поплава међу првима у помоћ
притекла братска општина Уб, а ово место и грађане који
живе у поплављеном подручју посетио је председник убске
општине Дарко Глишић са сарадницима Александром
Јовановићем Џајићем и Небојшом Живановићем.
Да побратимске општине нису пријатељи само на
папиру показала је помоћ која је допремљена из Уба, пет
тона робе у виду хигијенских пакета, воде, ћебади и пешкира
транспортовано је, 15.јануара, и дато Белој Паланци за
помоћ угроженом становништву.

Дарко Глишић и Горан Миљковић:
Истоварање помоћи угроженом становништву
Дарко Глишић је, тамошњим медијима, казао да су и
сами становници Уба, 2014.године, преживели поплаве, тако
да знају колико солидарност у оваквом моменту значи.
„Бела Паланка је наш пријатељ, дошао сам да им
помогнем и да видим драге људе. Разговарали смо о томе
шта је још потребно како би се санирале последице поплава
у нашој братској општини. Бела Паланка је претрпела
незапамћена разарања и велику материјалну штету, како на
стамбеним објектима, тако и на својој инфраструктури и ми
смо се потрудили да брзо реагујемо. Јуче смо разговарали
са председником Миљковићем, а данас смо већ ту да истоваримо помоћ’’, казао је Глишић приликом посете поплављених подручја у Белој Паланци.

Општина Уб је Белој Паланци прва притекла у помоћ
Председник општине Бела Паланка Горан Миљковић
је изразио велику захвалност председнику општине Уб
Дарку Глишићу, његовим сарадницима и грађанима Уба.
‘’Јуче смо упутили позив за помоћ општини Уб, а они
су на наш први позив одмах реаговали. Разговарали смо о
врсти помоћи која нам је најпотребнија у овом тренутку, а то
су хигијенски пакети, вода, средства за дезинфекцију. Ова
помоћ нам пуно значи, јер имамо око 300 становника који су
угрожени, тако да ће она бити већ сутра подељена
грађанима у поплављеним деловима општине. Са братском
општином Уб имамо одличну сарадњу на свим пољима, а у
овим тешким тренуцима за наше грађане они су показали
своју неизмерну хуманост и солидарност”, казао је
Миљковић.
М.М.М.

ОПШТИНА УБ
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У КАСИ ПРЕКО 1,5 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА
Председник општине Уб Дарко Глишић истакао да је планиран реалан и одржив буџет
Уз поштовање свих прописаних мера заштите, у Спортској хали је, 25. децембра, одржана трећа седница Скупштине
општине Уб, на којој је усвојен буџет за 2021. годину у износу
од 1.570.800 динара. Образлажући најважнији документ
локалне самоуправе, председник општине Уб Дарко Глишић
је истакао да је планиран реалан и одржив буџет, који ће омогућити завршетак започетих капиталних пројеката и започињање нових, значајна улагања у инфраструктуру, спровођење мера социјалне политике и нормално функционисање
свих буџетских корисника.
„Ове године ћемо завршити реконструкцију убских
базена и изградњу аква парка, другу фазу Градске пијаце,
Технички центар Комуналног предузећа „Ђунис“ и нову обилазницу око Уба са прикључком у Липњаку. Од нових ствари
које желимо да урадимо су реконструкција улице 1. маја и
Занатског центра, балон хала на „Школарцу“, изградња
дечјих игралишта и на градском и на сеоском подручју, спортски терен и прилаз ОШ „Милан Муњас“, сеоски домови у
Такову и Бањанима. Не мали новац одвојили смо за изградњу
и санацију водоводне и канализационе мреже, као један од
горућих проблема на територији наше општине, као и за
решавање стамбено-економских потреба избеглих и интерно
расељених лица, потом за предшколско образовање, бесплатан превоз ученика и најстаријих суграђана“, навео је Глишић
нека од најважнијих улагања планираних у 2021. години,
додајући да ће кроз споразум са „Путевима Србије“ и ЕПС-ом
бити настављени и радови на путној и нисконапонској мрежи.
Примедбе и сугестије на буџет једино су имала два
одборника ПОКС-а. Марко Миливојевић предложио је

Седница је одржана у Спортској хали

И за ову годину најављена су значајна
улагања у инфраструктуру
доношење обавезујуће одлуке Скупштине општине, по којој
би трошење буџетских средстава било „мало транспарентније, односно доступније грађанима, који треба да знају
одакле средства долазе и на шта се троше“, што би довело и
до активнијег учешћа грађана у локалној заједници. Одговорио му је председник општине Дарко Глишић рекавши да се
одлука о буџету и извештај о трошењу средстава постављају
на општински сајт, тако да сви заинтересовани могу да виде за
које намене је новац испланиран и како се троши. Други
одборник ПОКС-а, Светислав Матић похвално је прокоментарисао приходну страну буџета, али је имао примедбу на
расходну, која се односила на умањење средстава за пољопривреду, а очекивало се да се увећају. Такође, Матић је
рекао да је очекивао да у буџету бити и ставка санација штете
настале услед корона вируса, која би била у виду једнократне
помоћи предузетницима“. Глишић је одговорио да се,
делимично, слаже са примедбом у вези пољопривреде.
„Волео бих да можемо више да уложимо и радићемо на
томе, али ја мислим да је улагање у пољопривреду и када
урадимо и асфалт и струју, јер мештанима тиме обезбеђујемо
боље услове. Што се тиче подстицаја за аграр, не постоји
разлог да општина нешто субвенционише ако то већ држава
ради, а ни закон не дозвољава. Исто се односи и на санацију
штете од корона вируса, јер је држава свима уплатила помоћ“.
На последњем прошлогодишњем скупштинском
заседању усвојени су и предложени програми пословања за
2021.годину локалних предузећа и установа.
Д.Н.

НА ПРВОЈ СЕДНИЦИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ УБ

УСВОЈЕН ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
Електропривреда Србије и РБ „Колубара“, у 2021.години, финансираће инвестиције
у убској општини у вредности од 800 милиона динара
Прва седница Општинског већа општине Уб у
2021.години одржана је 13.јануара, а на дневном реду се
нашло шест тачака дневног реда. На самом почетку
заседања председник општине Уб Дарко Глишић саопштио
је присутним члановима Већа да је претходног дана
добијен позитиван одговор на захтев за добијање
сагласности на план јавних набавки за 2021.годину од
стране Електропривреде Србије и РБ „Колубара“ у
вредности од 800 милиона динара.
У складу са тим усвојена и прва тачка дневног реда
која се односила на доношење Закључка о усвајању Плана
јавних набавки општине Уб за 2021.годину и Прегледа
набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама.
Према речима Стефана Теодосића, саветника Општинске
управе Уб за јавне набавке, најважније инвестиције односе
се на: реконструкцију постојећих Градских базена, односно
уградњу топлотних пумпи, реконструкцију Првомајске
улице, изградњу Балон хале и терена са вештачком травом
на Школарцу, наставак изградње Техничког центра КЈП
У наставку седнице, међу важним тачкама нашао се и
„Ђунис“ (друга фаза), изградњу прикључка улице Милоша Закључак о коришћењу пословног простора на трећем спраВеликог на улицу Милана Муњаса (лепеза 2) и изградњу и ту у згради општине Уб у улици Вељка Влаховића (зграда
санацију дечијих игралишта и подлога.
јавних служби), који је уступљен РЕЦ „Еко Тамнава“. M.M.M.
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ЗИМСКА СЛУЖБА КЈП „ЂУНИС“

НА ВИСИНИ
ЗАДАТКА
Са адекватном механизацијом,
опремом и људством, „Ђунис“ је
спреман и за веће падавине
Први снег који је пао средином јануара није направио
проблем на територији убске општине, захваљујући Зимској
служби Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ која је
превентивно деловала и спремно дочекала сезону. Иако је
одржавање путне мреже у зимском периоду тек две године у
надлежности „Ђуниса“, потпуно је показао да је на висини
задатка. Већ са првим пахуљама, екипе су одмах изашле на
терен и започеле интензивно чишћење градских и сеоских
путева и јавних површина. Са адекватном механизацијом,
опремом и људством, Комунално предузеће је у потпуности
и технички и кадровски спремно и за веће падавине, а према
речима Саше Милићевића, диреткора „Ђуниса“, за чишћење
снега и леда на лагеру има довољно агрегата (камена ризла,
со, течни калцијум хлорид и његова емулзија).
- Чим је снег пао, одмах смо реаговали и извели екипе
на терен. Морали смо да обиђемо целу територију општине,
очистили смо све сеоске путеве, градске улице, прилазе
локалним институцијама, тргове, тротоаре и друге јавне
површине. Чак и увече смо, ради превентиве, посипали со,
како се асфалт не би заледио преко ноћи. За третирање
снега и леда у граду више не користимо ризлу, због које смо
на пролеће увек имали проблем са запушеном канализацијом, већ со или смесу у течном садржају, која делује и на
изузетно ниским температурама. Свакако да је то много
лакше за одржавање улица у зимском периоду, а и смањује
нам обим посла који се јави тек када прође зима, појашњава
Милићевић.

ИНФРАСТРУКТУРА
У РОМСКОМ НАСЕЉУ У БОГДАНОВИЦИ

УЗ АСФАЛТ СТИГЛА
И БОЉА СТРУЈА
Последњи дани 2020.године у убској општини
искоришћени су за реконструкцију нисконапонске мреже у
приградском насељу Богдановица. У питању су радови који
су обухватили постављање самоносећих каблова и бетонских бандера у ромском насељу које је недавно, после вишедеценијског чекања, добило и нов асфални пут. На тај начин,
четрдесет домаћинстава, не само да више неће газити по
блату, већ ће имати и знатно боље снабдевање струјом.

- Током асфалтирања улице у Богдановици, мештани
овог дела Уба пожалили су се да имају проблеме са струјом и
да би уз нови асфалт било адекватно да дрвене бандере
заменимо са бетонским. Њихову жељу услишили смо
последњег дана 2020-те, чиме смо заокружили једну изузетно
успешну и рекао бих рекордну годину по питању обнављања
електромреже на нашој територији- истакао је Дарко Глишић,
председник општине Уб, током обиласка радова и додао.
- Верујем да мештани Богдановице, до ове зиме, нису ни
сањали да више неће газити по блату и да ће, уз асфалт,
добити и нову нисконапонску мрежу. Драго ми је да смо
решили њихове највеће проблеме, а у 2021.години
настављамо истим темпом.

ТРЛИЋ
„Бобкет“ за неприступачне површине и улице
Убско Комунално предузеће има и довољан број
возила за зимско одржавање саобраћајница и јавних
површина.
„Набавили смо нову механизацију за Зимску службу.
Поред три камиона са прикључцима за чишћење снега,
поседујемо и један скип, као и мини утоваривач „бобкет“,
који нам много значи у одржавању мањих површина, као
што су школска дворишта, тргови, а посебно уске и кратке
улице. Оне раније нису биле приступачне за велику
механизацију, пошто камион није могао ни да прође кроз
такве улице, али са „бобкетом“ смо и то решили. За сада,
механизације имамо довољно и не треба ништа ново
набављати за потребе Зимске службе“.
Милићевић подсећа да се за послове чишћења и
уклањање снега, сем обучених радника Зимске службе, по
потреби ангажују и запослени из других служби (Зеленило,
Паркинг сервис, служба СРЦ „Школарац), како би се у што
краћем року очистиле све јавне површине у граду.
Општински Штаб за ванредне ситуације благовремено
је, још крајем октобра, усвојио План рада зимске службе у
овогодишњој сезони, која траје до 31. марта.
Д.Н.

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

У Лелића крају у Трлићу, последње недеље 2020.
године, подигнуто је 45 бетонских стубова чиме је решено
стабилније напајање електричном енергијом за око 25 домаћинстава. Вредност овог посла, који је финансирао ЕПС,
износила је 2.250.000 динара, а завршне радове обишао је и
први човек општине Уб Дарко Глишић.

Реконструкција НН мреже у Лелића крају
- Захвалност дугујемо свима који у овоме учествују.
Најпре радницима који по овако хладном времену неуморно
раде, нашој Електродистрибуцији која је успела све то да
испрати са људима који изводе радове, Електропривреди
Србије која је кроз своја предузећа омогућила да добијемо
довољан број бандера и потребног материјала да можемо да
радимо и држави која је створила услове и новац за овако
нешто. Ова година је оборила све рекорде јер смо највише
урадили, а после празника настављамо даље. Радујем се
2021.години јер сам сигуран да ћемо наставити тамо где смо
стали. Наш највећи циљ је пуштање у рад 110 kw централе у
погон и коначно разилажење са централом у Јабучју, због
које и имамо највише проблема у снабдевању струјомистакао је Глишић.
М.М.М.

РЕЦ „ЕКО-ТАМНАВА“

28.јануар 2021.г.
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РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „КАЛЕНИЋ“

ПОЧЕТАК РАДОВА СРЕДИНОМ ЛЕТА?
Држава најавила да ће дати средства у износу од 29 милиона евра за реализацију
овог капиталног пројекта из области заштите животне средине
Уколико све буде текло по плану, а за то су се коначно,
изгледа, стекли сви услови, радови на депонији „Каленић“
могли би да отпочну средином текуће године, чуло се на
трећој ванредној седници Скупштине Регионалног центра за
управљање отпадом „Еко-Тамнава“, која је одржана на Убу.
„Држава је најавила да ће дати средства у износу од 29
милиона евра, обезбеђена из кредита Европске банке за
обнову и развој, што је довољно за изградњу регионалне
депоније, трнасфер станица за превоз отпада, инфраструктуре и набавку неопходне опреме“, известио је на седници
Зоран Петровић, директор РЕЦ „Еко-Тамнава”, предузећа са
седиштем на Убу, које је задужено за реализацију ове капиталне инвестиције из области заштите животне средине.
Према његовим речима, пројекат је, као приоритетан за финасирање, кандидован од стране министарства за заштиту
животне средине.
„Предлог је прошао све процедуре усвајања у Влади
Србије и прослеђен Европској банци за обнову и развој, која
је дала позитивно мишљење. Сада следи његова верификација у нашем парламенту, потом расписивање тендера и
избор извођача, док би први радови требало да буду
започети најкасније у јуну. Окончање радова и стављање
депоније у употребу очекује се крајем 2023. или почетком
2024. године“, рекао је Петровић, уз напомену да је то прва

Изглед будућег Региноналног центра који ће
управљати отпадом из 11 градова и општина

Зоран Петровић,
директор РЕЦ „Еко-Тамнава“

Пројекат Регионалне депоније
на девастираном земљишту
у Каленићу

фаза реализације пројекта. Друга обухвата опремање
локалних самоуправа у сегменту прикупљања, одвајања и
одвожење смећа по највишим стандардима управљања
комуналним отпадом.
У пројекат изградње Регионалне депоније комуналног
отпада „Каленић“ од почетка је било укључено 11 градова и
општина (Ваљево, Обреновац, Лазаревац, Барајево, Уб,
Владимирци, Лајковац, Мионица, Коцељева, Осечина и Љиг),
а прошле године прихваћено је проширење капацитета
депоније и за подручја града Лознице и општина Љубовија,
Крупањ и Мали Зворник.
„То значи да ће Регионална депонија покривати територију са више од пола милиона становника и приближно 110
милиона тона чврстог комуналног отпада годишње. Њеном
изградњом и стављањем у функцију решиће се сви нагомилани проблеме у сфери комуналног отпада у 15 локалних
самоуправа, укључених у пројекат Регионалног центра, које
ће бити корисници будуће депоније. Надам се да ћемо заједно
са ресорним министарствома и државом у томе успети“,
истакао је Зоран Петровић на последњој седници Скупштине
РЕЦ „Еко-Тамнава“.
Регионална депонија „Каленић“ лоцирана је на 70 хектара девастираних копова „Тамнава-Западно поље“ Рударског
басена „Колубара“.
Д.Недељковић

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР „ЕКО-ТАМНАВА“

НА НОВОЈ ЛОКАЦИЈИ
Предузеће пресељено у зграду јавних служби, где запослени користе трећи спрат
После осам година проведених у Тодоровића згради
у центру Уба, Регионални центар „Еко Тамнава“ променио је
адресу. Предузеће је пресељено у улицу Вељка Влаховића
број 8 у зграду јавних служби, где запослени користе трећи
спрат. Свечаном отварању просторија на новој локацији
присуствовали су општински челници, директори јавних
предузећа и установа и сарадници „Еко Тамнаве“. Директор
овог предузећа Зоран Петровић том приликом је указао да је
нови простор много већи и комфорнији од претходног.
„Захваљујем се општини Уб што нам је омогућила
нови простор, који је јако услован за веће скупове. Развијањем и ширењем пројекта Регионалне депоније „Каленић“
указала се потреба за новим просторијама. И претходне, које
су, такође, биле у власништву општине Уб, биле су лепе, али
не тако комфорне за одржавање састанака са већим бројем
људи, а овде имамо могућност и за то. Ми ћемо, надам се, у
наредном периоду оправдати указано поверење кроз
реализацију пројекта депоније у Каленићу“.
Отварању нових просторија присуствовао је и
председник убске општине Дарко Глишић који је рекао да је
жеља локалне самоуправе да комплетан јавни сектор буде на
једном месту због лакше сарадње, комуникације, координације и тимског рада.
„Под кровом нове зграде јавних служби налазе се
Центар за социјални рад, Комунално предузеће „Ђунис“, сада

Презентација пројекта регионалне депоније
током отварања нових просторија РЕЦ „Еко-Тамнава“

и „Еко Тамнава“, а на педесетак метара удаљености је и
Општинска управа. Због међусобне сарадње и кооординације
свих послова јако је добро да ти људи буду близу једни
других“, рекао је Глишић који се захвалио запосленима у „Еко
Тамнави“ и Скупштини Регионалног центра на ангажовању и
залагању на пројекту депоније у Каленићу.
Д.Н.
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Пише: Радован Пулетић

САМОЋА
Болест му је прекинула фудбалску каријеру пре него је и почела. На
својој првој и последњој утакмици био је
задужен за извођење пионирских корнера, оданде где се додирују шеснаестерац
и гол-аут. И био је добар у томе. После су бели мантили рекли
његовим родитељима да код њега није у питању „пролећни
умор“. И да му крв на нос не иде због прехладе. И да модрице
нису зато што се ударио. Памти оца како шета горе-доле с
рукама на леђима и мајку како плаче на клупи чекаонице. Од
тада није смео да трчи, да се озноји, да се удари, а морао да
пије лекове ујутро и увече и да одлази на контроле једном
месечно. Његова соба постала је његов свет.
Слагали су га да ће ићи на следећу екскурзију. Махао је
аутобусу док није скренуо десно а онда замолио оца да остану
још мало, све док се плато пред основном школом није
испразнио. Потајно се надао да ће се бркати возач са тамним
наочарима, после једног великог круга, вратити по њега. Пред
спавање мајка му је донела најновијег „Команданта Марка“ и
„Блека Стену“. Није их ни погледао.
Малу матуру је провео за наставничким столом, пијући
млак негазирани сок. Импровизовани подијум за игру
школског ресторана, на ком су његови другови из задњих
клупа вежбали мангупске кораке, за њега је био центар
далеког сазвежђа. Када је било најлепше морао је кући због
терапије. За воланом га је чекао отац са две карте за дерби на
који ће ићи ако не буде кише. Причао је оне његове досадне
вицеве као и сваки пут када је смехом прекривао ћутање.
Дане матурске екскурзије и вече велике матуре провео
је у болници јер га је болест довела на једну од оних страшних
раскрсница. Међутим, ту своју болест већ је прихватио као
додељеног цимера који, истина, има тешку нарав али и добру
душу, пошто га је бар десет пута могао убити, а ето, није... И не
само то, него су му баш због таквог цимера, све оцене
закључене унапред, са попустом, а школска екипа малог
фудбала са све освојеним пехаром дошла у посету и била
читавих десет минута! На поклоњеном дресу са бројем седам
недостајало је само његово име. Дописао га је чим је опет
остао сам.
На регрутацију га нису позвали. За њега, дакле, није
било места чак ни у масовном превозу до Карабурме где се
добијао статус војног обвезника. Зато се читава „његова
војска“ свела на неколико писама која су стизала колико је
трајала средњошколска емоција једног тенкисте и једног
„прашинара“.
О факултету није размишљао јер му не би био од
посебне користи: за радни однос није био способан а после
очеве смрти пензија коју је наследио била је довољна за све
мало што му је требало. Самотне шетње поред реке биле су
његов бесплатни лични рекорд, а преостали живот куповао је

Пише: Верољуб Бабић

СПОНЕДЕЉКА
- Ал' сам ја необавештен! Извесна
Бресквица и некакав Војаж већ раскинули, а ја нисам чуо ни да су се родили.
- А што се тиче тог Златибора, ево 20 година нисам
био тамо и не фали, ни он мени, а ни ја њему.
- Враћамо се у нормалу. И дуго најављивано
поскупљење горива нам је нормално. А некад смо
правили вашар на пумпама пред поскупљење.
- После наступа она три студента и шабачког профе у
„Потери“, сви после њих делују као лузери.
- Hека ми неко објасни зашто свака кафана на Балкану
мора да има тоалет а мегамаркет НЕ!
- Kоје ли је површине и запремине тај ИНБОКС кад
тамо све стављају?
-У среду ћемо гледати директан пренос како 25.000
полицајаца улицама града Вашингтона чува Џорџа.

у комшијској апотеци и једној
продавници мешовите робе. Када
му је умрла и мајка остао је потпуно сам. Али, и потпуно обучен за
самоћу. Ако је ишта деценијама
вежбао, онда је то како живети
без икога. И не плакати за собом.
Вести о тек склопљеним
браковима и новорођеној деци
познаника добијао је и честитао
телефоном. Онда би насуо млак
негазиран сок и залио своју
безимену срећу због тога, потмулу и недовољно објављену.
Обично је испред трговачких каса или у ходницима Домова здравља сазнавао о првим
озбиљним обољењима својих
некадашњих школских другова.
Одлазио им је у посету са поморанџама, соком од јабуке и књигама које је одавно прочитао а
био сигуран да они нису. Увек је
остајао дуже од оних десет минута, чак и на Одељењу за
интензивну негу, чак и када су га опомињали. Знао је како је.
Било је неке дубоке симболике у његовом ћутећем седењу
крај умуклих болничких узглавља, и та се симболика могла
читати овако: правилно распоређена болест носи се дуже и
лакше од акумулиране и акутне, потискиване и подцењиване,
прећуткиване и скрајнуте, оне за коју се није имало времена
од набујалог живота, све док и сама није набујала.
Када су се преостали исписници пензионисали и
започели шаховску партију на клупи у парку, он је већ одавно
пратио само сопствене кораке који су, тим дугим временом,
описали савршен простор у ком му више нико није био
потребан чега се, помало, стидео. Његов свет- његова соба. И
пешачка стаза дуж обале када на њој нема никога.
Од гробља до града је низбрдо, па је спуштајући се
потпомогнут штапом имао снаге да размишља о томе како је
управо надживео целу своју генерацију. Ко би рекао...
Пролазећи поред основне школе, на платоу са ког је махао
оној првој екскурзији, умало га није оборила шарена,
разгаламљена, растрчана група којој су школске торбе
поскакивале на леђима. А онда је, иза њиховог тутњања,
наишао дечак у колицима кога је гурала насмејана жена
распричана о нечем ведром. У његовим атрофираним
крилима била је школска опрема стегнута са обе руке. Свако
ко уме да гледа видео би како је тај уредно зачешљани дечак
био хиљадама километара далеко. Сасвим сам. И да се из те
самоће никада неће вратити.

- Па господо Милогорци, потрудите се Ви да се не
поубијате међусобно бранећи лик и дело Милетово, а
за Србију не брините, одавно она може и без Вас.
- Онај Божа Пуб је повукао даму са 18 и стигао у песму.
Знам лика што је повукао даму са 17 и стигао у
Митровицу!
- Кад видим с колико страсти ове две водитељке
дискутују о фудбалу на Арени помислим: Што их
Боже, тако сурово кажњаваш !?
- Е, да се ови паклени возачи бедевија од преко 2000
кубика обучавају на аутима без серво волана не би
било насилничке вожње.
- За време короне изгубио сам апетит. Само дан-два,
нажалост. А комшија, срећник, изгубио чуло слуха и
није чуо жену десет дана.
- Цена књиге Историје српске уметности је на историјском минимиму. Кажу да има 6 килограма, па бих
купио пола кила од сликарства и само мало од
вајарства. Да пробам.
- Кажу да време лечи све. Зашто ли се ја онда нагутах
ових антибиотика, витамина, провитамина.... ?

КУЛТУРА

28.јануар 2021.г.
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НОВА КЊИГА УБСКОГ ПИСЦА

„ДОБРО“ РАДОВАНА ПУЛЕТИЋА
Најновију збирку кратке прозе краси заводљив стил, неодољива лакоћа приповедања, сигурна
и промишљена реченица, убедљивост и, надасве, изоштрен и луцидан посматрачки нерв
У издању Установе културе, а под
покровитељством „Ваљевске пиваре“,
светло дана угледало је „Добро“ Радована Пулетића, убског писца, новинара,
колумнисте и блогера. У питању је
његова најновија књига, четврта по
реду збирка кратке прозе, која је саздана од прича и текстова насталих током протекле две године, од којих је већина објављена у „Гласу Тамнаве“,
електронском и папирном облику, а
неке су и први пут пред читаоцима.
Као и претходне, и ове Пулетићеве
записе краси заводљив стил, неодољива лакоћа приповедања, сигурна и
промишљена реченица, убедљивост и,
надасве, изоштрен и луцидан посматрачки нерв, јер овај писац од дара и
заната примећује и оно што се прикрива, гледа боље и види више од других.
За своју књигу урадио је и корице,
између њих илустровао мноштво црнобелих цртежа и дело назвао именом
које упућује на његову поруку и став.
- Ова књига је материјална ствар и
на њој пише „Добро“. Мислим да је
важно да нешто такво постоји у овом
трену тку, када имамо проблем с а
околностима у којима је јако тешко и
размишљати на исправан начин, а
камоли живети. То је мој мали допринос
и ја се надам да ако будемо понављали
ту чаробну реч, понашали се у складу са
њом и ако будемо веровали у добро, а
шта нам друго остаје, изаћи ћемо из
овога читави. У противном, може да

буде другачије, каже писац, уз објашњење да је књигу насловио по једној
причи у њој, те да је добро једини могући одговор на сва зла и сва питања.
Иначе, збирка садржи тачно 49
кратких прозних форми, од чега 48
Пулетићевих и једну причу Тање
Мимић, као гостујућег аутора. Када
епидемиолошка ситуација дозволи,
осим на Убу, промција књиге планирана
је и у Београду - у Удружењу књижевника Србије и Библиотеци Народног
позоришта, потом у Лазаревцу, Обреновцу, Ваљеву, Коцељеви, Лајковцу,
Сенти, Јагодини, Руми, Сремској Митровици,...
Од Пулетића сазнајемо да има
припремљен још један рукопис за
објављивање. Ради се о ултракратким
причама које ће бити штампане у
његовој петој приповедачкој збирци.
„У последњих шест, седам година
проналазим магијско дејство језика
уопште, поготово српског, а то магијско
извучено је онда када са што мање речи
кажемо што више. Тај начин говорења за
мене је све више примамљив и мислим
да се због тога може рећи да је писање
репрезентација говорења. Јер, када се
говори дозвољено је, можда, да се
искористи нека реч вишка у реченици,
али када пишеш и ако хоћеш да то буде
есенцијално, јако, са поруком, да не
трошиш време читаоцу, онда ћеш то
урадито концизно, са што мање речи, а
са што више смисла. Кратка форма ме

Радован Пулетић
са својом четвртом књигом
инспирише, сматрам да је то врх литерарног занатства и ја тим путем идем“,
истиче Пулетић, додајући да паралелно
припрема и шесту књигу за штампање.
Радован Пулетић (1963) по
занимању је дипломирани правник,
запослен у Установи културе, а писањем
се бави око три деценије на један оригиналан и литерарно препознатљив начин.
До сада је објавио збирке текстова
„Брат“, „Крвни пријатељи“ и „First take“.
Од прошле године члан је Удружења књижевника Србије. Ожењен је и отац двоје
деце. Живи, ради и ствара на Убу.
Д.Н.

ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „НЕКТАР ИДУМЕЈЕ“

КЊИЖЕВНИ ПРВЕНАЦ
БУДУЋЕГ ЛЕКАРА
У великој сали Дома културе, а уз
поштовање свих епидемиолошких
мера, 22. јануара је промовисана књига
„Нектар Идумеје“ Убљанина Стефана
Бабића (24), успешног студента завршне
године Медицинског факултета у Београду. Са овим романом из жанра епске
фантастике, Стефан је једногласном
одлуком жирија победио на конкурсу за
најбољи прозни или песнички рукопис
аутора са пребивалиштем на територији
убске општине и тако добио прилику да
његов рукопис буде преточен у књигу.
На овај својеврсни турнир у литерарном стваралаштву, који је организовала Установа културе у сарадњи са
Градском библиотеком „Божидар Кнежевић“, иначе издавачима Бабићевог
дела, пристигло је још 11 рукописа чији
су аутори Радојица Нешовић, Драган
Костадиновић, Јасминка Симић, Милан
Миловановић, Марија Рајовић, Александар Бошковић, Марија Ђукановић,
Маријана Кнежевић, Верица Димитријевић, Вера Миливојевић и Драган
Лазић. Представљање награђеног
романа искоришћено је да им се уруче
Захвалнице за учешће на конкурсу, а
директорка Установе културе Тања
Мимић охрабрила их је на даље стваралачке подухвате.

У наставку програма, који је модерирао Радован Пулетић, убски писац и
рецензент „Нектара Идумеје“, о младом
и даровитом писцу широког образовања и његовом књижевном првенцу
говорили су Јелка Панић, директорка
Библиотеке и Сања Лалић, Бабићева
некадашња професорка српског језика
у Гимназији „Бранислав Петронијевић“.
Они су били једнодушни у оцени да је
реч о занимљивом и озбиљном остварењу, композицијски изузетно сложеном, у коме је аутор вешто, уверљиво и
упечатљиво дочарао читав један измаштани свет. Уз напомену да се још увек
сећа „фасцинантних писмених задатака“ свог бившег ученика, професорка
Лалић је изразила задовољство што је
међу првима открила Стефанов велики
таленат, закључивши на крају да „Нектар Идумеје“ уверљиво сведочи и о
ширини његових читалачких интереса и
завидном познавању разних области
људског живљења и делања. Похвале
је изрекла и Јелка Панић, која је приметила да Стефанов роман красе
занимљиви дијалози, одличне идеје и
зналачки грађена стуктура романа који
је темељен на грчкој митологији.
Као што је у „Нектару Идуеје“, који
је пис ао две године, проговорио

Стефан Бабић са овим романом
победио је на конкурсу за најбољи
прозни или песнички рукопис
даровито, тако је свестрани Стефан
Бабић на промоцији занимљиво и паметно зборио о свом књижевном првенцу,
инспирацији, интересовањима, литерарним амбицијама и много чему другом,
па му је Радован Пулетић „признао“ да је
фасцинантан и импресиван млад човек.
Стефан је открио да планира да напише
још најмање три романа, чије ће радње,
баш као и у „Идумеји“, бити смештене на
његовој измишљеној планети Логос.
Овај програм био је хуманитарног
карактера и сав приход од продаје књига,
а ради се о суми од 20.400 динара, Установа културе уплатиће за лечење мале
Д.Н.
Лорене Глишић из Стубленице.
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УЛИЦА МИЛОША СЕЛАКОВИЋА

ОРЕЗИВАЊЕ
ДРВОРЕДА
Уз адекватну механизацију, посао орезивања
дрвећа знатно је олакшан. У прошлој години
посађено преко 300 стабала.
У улици Милоша Селаковића, по мишљењу многих
грађана Уба, најлепшој улици са дрворедом од 55 јавора,
завршено је орезивање крошњи. Радници КЈП „Ђунис“
почели су тежак и сложен посао орезивања јавора крајем
децембра 2020. године. Због новогодишњих и божићних
празника, направљена је пауза, па је завршетак орезивања
остављен за ову годину, када су се стекли повољнији
временски услови.
- Ова акција је започета 21. децембра, а оваква пракса
наставиће се током целе зиме. Орезивање овог дрвореда
последњи пут обављено је пре седам година, па очекујемо
да ће на пролеће ова улица бити још лепша – рекао је Саша
Милићевић, директор КЈП „Ђунис“.
Дрворед улице Милоша Селаковића некада је имао
много више стабала јавора, међутим неколико стабала се у
јуну 2016. године срушило за време јаког невремена. Иако
крошње јавора праве прелеп хлад током врелих летњих
дана, корење дрвећа подигло је тротоар и уплело се у цеви
канализационе и водоводне мреже, па ће се, вероватно,
реконструкцијом улице пронаћи решење проблема.
Јавори спадају у најчешће коришћено дрвеће у
озелењавању улица, а посебно су омиљени због листова
који се мењају од зелене, преко црвене и наранџасте, до
јарко жуте боје. Јавор се сматра погодним за дрвореде, јер
њихови полодови не садрже алергене и не прљају улице. И
док се деца у јесен радују трчкарању по опалом лишћу,
поједини становници најлепше улице у Убу имају препуне
руке посла, да лишће у својим двориштима и испред њих,
очисте и сакупе.

ОКО НАС
ОКОНЧАНА ПРВА ФАЗА ОБНОВЕ ДОМА КУЛТУРЕ

НОВО ЛИЦЕ
ПОЗОРИШНЕ САЛЕ
Седишта стара четврт века замењена су
новим, а паркет исхоблован и прелакиран,
што је коштало четири милиона динара
Почетак нове, 2021. године, велика сала Дома културе дочекала је у новом руху. Само након месец дана од
почетка радова, завршена је реконструкција, током које је
паркет саниран (исхоблован и прелакиран), док су седишта стара четврт века замењена новим. Због већег
комфора, капацитет сале је смањен и сада има 250 места, у
односу на ранијих 290. У реновирање и осавремењавање
ове дворане, која представља срце културног живота
града и где се, поред позоришних и биоскопских представа, одржавају и концерти, књижевни програми, академије и бројне друге манифестације, локална самоуправа
уложила је четири милиона динара.

Нове столице у сали убског Дома културе

Орезивање дрвореда у улици Милоша Селаковића
Саша Милићевић истиче да ће се у овој години наставити озелењавање улица, зелених површина и паркова.
– Где год имамо неку инвестицију, трудимо се да што
више оплеменимо простор. У 2020. години смо радили и на
општинском брду и оплеменили смо 'Школарац', као што
смо главну улицу и улицу Вука Караџића. Посадили смо
преко 300 стабала, трудићемо се да то радимо сваке године.
Претходних година нисмо имали одговарајућу механизацију, да бисмо посао урадили квалитетно и на време.
Сада имамо и две ауто-дизалице и довољно опреме да исечемо гране које су суве и захтевају орезивање. Много лакше
се ради, када имамо са чим.
На орезивању дрвореда, учествовало је десет до
петнаест радника, који су били добро организовани, како
би се несметано одвијало орезивање бочних, па главних
грана, ук лањање и слагање посечених грана, затим
чишћење улице и одношење грања камионом. Због тога је
саобраћај у улици био обустављен неколико сати, у
преподневним часовима.
Д.Капларевић

Обновљену салу први је обишао председник општине Уб Дарко Глишић са својим најближим сарадницима –
замеником Александром Јовановићем Џајићем и помоћником Верком Лукић.
„Направили смо комфорнији, безбеднији, функционалнији и лепши амбијент за све наше грађане који буду
посећивали програме у сали Дома културе, као и за
друштва, удружења и секције у области културе који овде
одржавају пробе. Сигуран сам да ће нове столице бити
испуњене до последњег места када прође епидемија
вируса корона“, рекао је Дарко Глишић.
Замена седишта и санација паркета само су један
сегмент онога што је неопходно урадити у Дому културе,
пошто у ту зграду није значајније улагано од 1996. године,
указала је директорка Установе културе Тања Мимић.
„Надам се да ће се у 2021. години прилике стабилизовати и да ћемо овај улепшани простор пуно користити,
те гледоцима пружити жељену удобност и омогућити им
потпунији уметнички доживљај. Захваљујем се општини
Уб која нас је подржала у нашој намери да полако кренемо
у реконструкцију Дома културе, део по део. Следећи
приоритет је замена дотрајалих електроинсталација, док
је први наредни корак након тога реконструкција грејања и
прелазак на неки други, еколошки прихватљивији енергент. Ми се још увек грејемо на угаљ, а у центру смо града,
што је еколошки неприхватљиво, за нас доста скупо, а
имамо и дадатне проблеме због захтева противпожарне
инспекције. Наравно, најважије је да је реновирање
започето, тако да ћемо све остало реализовати у етапама“,
навела је Тања Мимић.
Премда се, према речима Глишића, ове године мора
водити више рачуна о сваком динару у буџету, први човек
општине најавио је да ће током 2021. локална самоуправа
учинити све како би обезбедила средства за наставак
радова на обнови објекта Дома културе.
Д.Недељковић

УБСКЕ ТЕМЕ

28.јануар 2021.г.
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УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ УБ

УГАЉ И ПАКЕТИ ПОМОЋИ
- Пријављивање ће трајати до марта месеца, а пензионери ће угаљ моћи да отплаћују
на шест месечних рата. - Чланарина за 2021. годину је 400 динара.
За чланове Удружења пензионера општине Уб, којих је у
прошлој години било око 700, почео је упис за сушени и сирови
угаљ и обнављање чланарине за 2021. годину, која и ове
године износи 400 динара. Заинтересованим пензионерима
биће омогућено да наруче до пет тона сушеног и десет тона
сировог угља, који ће моћи да отплаћују на шест месечних
рата. Пријављивање је почело од 1. јануара и трајаће до марта,
али и након овог рока, уколико је неко био спречен да се
пријави у предвиђеном времену.
- Чим буде почела испорука угља, наши чланови добиће
наручени угаљ. Прошле године смо испоручили 700 тона
сушеног угља и 1.000 тона сировог угља. Цена сировог угља је
5.353 динара, а сушеног је 10.330 динара по тони, са испоруком
до купца, на лицу места. Пелет добијамо од Кузмановића из
Јошеве, а његова цена је 19.800 динара по тони – рекао је Тихомир Цонић, председник Удружења пензионера општине Уб.
У оквиру прошлогодиње поделе пакета помоћи, подељено је 248 пакета за пензионере са убске територије. Интересовање за пакете помоћи је велико, па ће се иста акција спровести и ове године.
- Многи питају за пакете. Чланови Удружења ће имати
приоритет. Имамо списак свих наших чланова. Ко год дође да
се учлани, донесе личну карту и задњи чек од пензије, тако да
увек имамо увид, ко је на тој листи, ко има право и ко може да
добије пакет. Републички ПИО фонд је одређена средства дао
својој филијали у Ваљеву, а они нама, за 248 пакета. Прошле
године, када је почела корона, дали су новац, па смо у ЗЗ
„Трлић“ спаковали пакете, у вредности 1.000 динара и нисмо
гледали колико ко има пензију. Међутим, за ових 248 пакета,

Тихомир Цонић, нови председник
Удружења пензионера општине Уб
гледали смо имовно стање – изјавио је Тихомир Цонић.
Представници Удружења разговарали су са Црвеним
крстом Уб, који је поднео захтев Скупштини општине Уб и
Републичком фонду, за добијање пакета социјално
угроженим лицима. Ако Црвени крст буде добио пакете,
Удружење је тражило да се, бар, трећина пакета уступи
пензионерима. Надају се да ће пакети помоћи стићи у фебруару или марту.
Знатан број пензионера, добио је и право на бањско
лечење, у зависности од врсте и тежине болести, као и
претходно оствареног права на ово лечење. Учлањење у
Удружење пензионера општине Уб, обавља се сваког радног
дана, чак и суботом, од осам до 12 часова, у њиховим
просторијама, код парка.
Д.К.

БРАНА СА АКУМУЛАЦИЈОМ „ПАМБУКОВИЦА“

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА СВЕ ИЗГЛЕДНИЈА
Протеклог петка на Убу је одржан састанак челника
локалне самоуправе са руководством Јавног предузећа
„Србијаводе“ поводом изградње бране са акумулацијом
„Памбуковица“. Уколико се испуне сви услови, радови на
изградњи самог објекта могли би да започну крајем 2021, а
план је да се у року од две године и окончају. На скупу је
изражено уверење да ће у наредном периоду заједничким
напорима успети да спроведу све законске процедуре и
припремне активности за реализацију пројекта, чија је
вредност око 35 милиона евра. Према речима директора
„Србијавода“ Горана Пузовића главни задаци, који
предстоје, су завршетак техничке документације и решавање
имовинско-правних односа, како би се до краја године
припремио тендер и изабрао извођач радова.
Брана „Памбуковица“ је од вишеструког значаја за
грађане Тамнаве, истакао је председник општине Уб Дарко
Глишић уз објашњење: „Овај пројекат представља најбољу
могућу превенцију од поплава, те гарантује неупоредиво
виши степен безбедности свих наших грађана и њихове

Састанак са представницима „Србијавода“
у кабинету председника општине Уб
имовине у захвату Убаче и Тамнаве и свих њихових
притока“.
Будућа брана предвиђена је на реци Уб и поред
основне улоге - прихватања поплавног таласа у условима
наиласка великих вода, користиће се и за наводњавање
пољопривредног земљишта, као и оплемењавање малих
вода за време суша.
Д.Н.
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)

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

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

Грађевина

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

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

IV степен
1.
2.
3.
4.

www.sepsab.edu.rs

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

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

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

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

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

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

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
ШТА НАМ СЕ СПРЕМА !!!

ВЕЋ НИШТА
НИЈЕ ИСТО
Пред свој одлазак са овог
света Мира Фурлан, коју смо волели
седамдесетих и осамдесетих као
велику глумицу, али и као симбола
„слободног уметничког изражавања’’
јер све што друге глумице њене генерац и ј е ( р о ђ е н е и зм е ђ у п е д ес ет е и
шездесете прошлог века) нису хтеле да
сниме, она је пристајала и одрадила то
тако да је и женски део публике
доживљавао сексуално узбуђење, иако
се, практично, на платну (или екрану)
ништа скарадно није видело. Тек кад је
отишла у Америку осетили смо колико
н а м н е д ос т а ј е . В и д е л и с мо ј е у
‘’Вратиће се роде’’ и тада се, само, подсетили на њен поглед, некако, једноставно провокативан и истовремено
невин...

Миру Фурлан је однео вирус
Западног Нила
У оваквом свету никаква срећа
није живети у тој будућности коју су
нам спремили. То, или нешто слично,
написала је, неко време пред свој крај
Мира Фурлан на свом Инстаграм
профилу.
И заиста, већ дуго се питамо
шта се то догађа са нашим животима?
Ништа нема онај укус који је некад
имало, одавно нисмо имали прилику да
купимо, на пример, прадајз са оним
укусом којег се једва сећамо, и друго
воће и поврће је као од пластике... Кажу
генетски модификовано, код нас се не
производе одавно семена за оно што се
сади у баштама... Ни лекови више нису
из „Галенике“ или „Торлака“. Допремају се до складишта и ту само пакују.
У приватизацији по сваку цену,
крајем прве деценије овог века, као да
се заборавило да страни власници
имају само један циљ - што већи профит. Здравље народа их не интересује,
а о томе чиме се пуне маркети и апотеке, изгледа, они који би требало да
врше контролу, једноставно, не размишљају...
Све то је у својој опроштајној
поруци сажела велика глумица нагласивши да младим генерацијама остављамо општу физичку али и духовну
загађеност на овој планети. Са мало
речи, велика глумица и филантроп,
М.М.
рекла је све.

28.јануар 2021.г.

17

У СЕЋАЊУ СТАРИХ УБЉАНА

АКТИВ ПРИВРЕДНИКА СЕДАМДЕСЕТИХ
Године 1977. почетком августа, у тада новој управној
згради‘’Зимпе’’, одржана је седница Актива привредника
са,из данашње перспективе, занимљивим дневним редом
Актив привредника био је
најутицајнији неформални орган којим
је руководио председник Скупштине
општине, а тог дана, 2.августа 1977.
године, на дневном реду су се нашле
тачке од изузтеног значаја за развој
овог дела Тамнавског краја. Састанак
је с а звао Мирослав Селаковић,
председник Скупштине општине Уб
(тада је то била највиша локална
функиција), а разматрана је: Градња
циглане у Убу; Организациони облик;
Основне организацје удруженог рада
„ С р б и ј а ’’ ( ф а б р и к а о п е к а р с к и х
производа); Градња фабрике обуће
„Петар Велебит’’; Решење експлоатације глине у Слтини; Организовање
самоуправних интересних заједница
из области привреде; Основни показатељи шестомесечног пословања привреде; Реализација Програма развоја
‘’Зимпе’’; Градња фарме у оквиру ПИКа ‘’Уб’’; Градња млекаре у оквиру ПИК-а
‘’Уб’’; Развој путне мреже на подручју
општине Уб; Регулација реке Уб од
четвртог до осмог километра; Градња
школе ‘’Милан Муњас’’ Уб; Организација банака у Убу и, под разно, је
било још неких развојних идеја чије
разматрање је померено за наредни
скуп привредника, које су представљали директори као најодговорнији
људи у радник колективима.
Очигледно је да држава, тих
година, није тражила стране инвеститоре, а никоме није падало на памет да

литетнијих у великој држави Југославији...
У саставу пољопривредноиндустријског комбината пословале
су фарме свиња, кунића, крава...
Имали смо рибњак у докмирском
језеру, док је Паљувско језеро припремано за систем хлађења нове
термоекетране у Каленићу (која, ипак,
до дан-данас није отворена) ...

Мирослав Селаковић Фаља,
водио је општину Уб од почетка
70-тих до средине 80-тих

У фабричком кругу „Зимпе’’

Једна од посета српског републичког врха са Дражом Марковићем на челу. Ту су Аца Марковић, Драган Глишић Куљан,
Драгиша Сретеновић и, нешто ниже, Аца Скале у униформи...
ономе ко прими у радни однос
раднике за евиденције СИЗ-а за
запошљавање, исплаћује некаква
подстицајна сред-ства.
Изграђена је индустријска зона са металцима у ‘’Пролетеру’’, цигларима у Циглани, обућарима у ‘’Петру
Велебиту’’ (касније ‘’Бостону’’), Фабриком керамичких плочица најква-

... А онда је дошло време
распада... Неки би рекли светских
лешинара, паса ратова, који су измислили све само не успешно привредно пословање...
И, да се, нешто, разумемо,
нису ни они били превише поштени,
али морало је да се ради и да се
гради... За државу, а не за себе... М.М.
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У ЛАЈКОВЦУ ПОЧЕЛА ИМУНИЗАЦИЈА СТАНОВНИШТВА

ПРЕДСЕДНИК ЖИВКОВИЋ ПРВИ ПРИМИО ВАКЦИНУ
- Радно време пункта за вакцинацију у Лајковцу је од осам ујутро, па све док се вакцинишу сви који
су на дневном списку. - Из лајковачког Дома здравља поручују, да је најбоље да се грађани јаве
путем портала еУправе или кол центра, а могу и директно у Дом здравља и свом изабраном лекару.
- На списку за вакцинисање првог дана нашла су се 72 становника лајковачке општине.
Након вакцинисања здравствених радника, у Лајковцу је, од 20.јануара, отпочела и масовна имунизација
становништва. Сходно испољеном
интересовању Лајковчана путем портала еУправа, за почетак, у Лајковац је
стигло 120 доза вакцина кинеског произвођача „Синофарм“. На списку за
вакцинисање првог дана нашла су се 72
становника лајковачке општине, махом
старијих грађана.
Председник општине Лајковац
Андрија Живковић, који је овим чином
дао пример својим суграђанима, нагласио је да се за имунизацију пријавио
први дан преко портала еУправа и да
није правио питање око избора вакцине, изјаснивши се за било коју вакцину
против Ковид 19.
- Почетак вакцинисања становништва је велика ствар за целу Србију, јер
ово је сигурно једини начин да сви
изађемо из изузетно непријетне ситуације у којој смо скоро годину дана.
Апелујем да се што више људи пријави
за масовну вакцинацију, јер је то једини
начин да коначно победимо Ковид 19,
за који смо свесни да утиче на све
сфере наших живота, поред здравствене и на друштвене, економске и све
остале сегменате- нагласио је Живковић. - Данас сам примио прву дозу
Синофарм кинеске вакцине против
Ковида 19 и на тај начин, између осталог, одао поштовање према свим здравственим радницима, од доктора, техничара до медицински сестара. Једноставно, само вакцинисањем и њима
ћемо помоћи у будућности да имају
мање посла, односно да се смањи број
пацијената оболелих од корнавируса.
Први човек Лајковца изразио је
наду да ће се тренд доброг одзива
грађана наставити и у будућим данима
и да ће ова општина бити пример по
броју људи који су примили вакцину.

- Надам се и да ћемо коначно у
пролећни месецима да изађемо из
пандемије и да ћемо почети да живимо
онако како смо навикли ранијих година- поручио је Живковић.
Мирослав Мирић пензионер из
Лајковца и његова супруга Нада, обоје
старости преко 80 година, за вакцинацију су се пријавили путем кол центра
еУправе:
-Дилему око вакцине уопште
нисам имао. Ово је велики дан за нашу
малу земљу и препоручујем свима да се
вакцинишу. Одлучио сам да примим
вакцину, јер је то најбоље и за мене и за
моју породицу, али и цео наш народ.
Одлично се осећам и саветујем свима
да обавезно приме вакцину, јер је
најбоља метода против короне и то нас
спашава- рекао је Мирослав Мирић Лала.
Росанда Гроздановић (66) пружила је својим примером и вербално
пуну подршку имунизацији становништва против короне.
- Јуче сам позвала Дом здравља и
рекли су ми да дођем. Речено ми је да је
тренутно на располагању кинеска вакцина и да се управо вакцинише старије
становништво и ево ме ту. Свима бих
препоручила исто. Видим да се људи
двоуме, мислим да нема разлога. Добро
је да вакцина има и њих треба примити.
Ја то свима причам, посебно у разговору са рођацима и комшијама.
Пре примања вакцине обавезно
се врши лекарски преглед. Све се
одвија у склопу Превијалишта Службе
за здравствену заштиту одраслог становништва. Почетак масовне вакцинације становништва у Дому здравља
Лајковац спроводио искусан двојац:
спец.педијатрије др Јована Радованић
и педијатријска сестра Станица Марковић, које имају велико искуство у
вакцинисању становништва.

Андрија Живковић,
председник општине Лајковац
Радно време пункта за вакцинације
у Лајковцу је од осам ујутро, па све док се
вакцинишу сви који су на дневном списку.
Из Дома здравља поручују, да је најбоље
да се грађани јаве путем портала еУправе
или кол центра, а могу и директно у Дом
здравља и свом изабраном лекару. Нове
дозе и врсте вакцина стизаће сукцесивно,
према исказаним потребама становништва, а у току је и изјашњавање здравствених радника за руску вакцину. У Дому
здравља у Лајковцу су задовољни првим
даном имунизације становништва, посебно одзивом и надају се да ће се тај тренд
наставити, уз апел да се грађани у што
већем броју вакцинишу.
С.Билић

ИАКО СЕ ИЗ ЊЕНОГ НАСЛОВА ТО НЕ МОЖЕ НАСЛУТИТИ, КЊИГА ТОМЕ ПЕТРОВИЋА,
О НАЈВЕЋЕМ СЕЛУ У ЛАЈКОВАЧКОЈ ОПШТИНИ КАЗУЈЕ МНОГО

JАБУЧЈЕ - О СВЕМУ ПОМАЛО
У намери да једном студенту
географије, логистички помогне у
изради дипломског рада на тему
развоја и настанка села Јабучја,
рођеном Лајковчанину, синула је идеја
о настанку свеобухватног и широј
јавности пријемчивог писаног дела.
- Сакупљајући материјал о овом
месту схватио сам да највеће село у
лајковачкој општини и једно од
највећих у Србији, заслужује много
више и то на начин како до сада о
њему ни на једном мест у није
објављивано- каже Томислав Тома
Перовић (71) из Лајковца коме ово није
прва књига истраживачког типа. - Као
искусни радио-аматер написао сам
стручну књигу која је уврштена у
уџбенике Савеза радио аматера

Србије. Овога пута, прикупљајући
податке о Јабучју приметио сам да и
многи његови млади мештани не знају
превише о свом селу, које има дугу
историју, старију и од самога себе, те би
о њему имало много да се пише,То би
захтевало огромно ангажовање, а таква
књига била би много већа од ове, па сам
зато у ову књижицу од седамдесет
страна, унео од свега помало, како и
пише у њеном поднаслову.
Аутор који је у ово надасве
интересантном истраживачком раду
објединио статистику, историју и како
сам каже "лаке приче", не крије наду да
његова књига послужити младим
генерацијама Јабучана, посебно
основцима, да више упознају део
историје родног села.

- Пишући о Јабучју, доста тога сам
сам пренео из личног сећања и прича и
записа појединих старих Јабучана, од
којих поједини више нису живи, а међу
њима и мој ујак Милош Савић, коме сам
ову књигу и посветио. Међутим, ипак
сам највише прочитао у белешкама Владимира В.Бајића, који је умро 1969-те, а
својом књигом обухватио је историју
Јабучја од свог настанка па до 1957.
године- наглашава Петровић. М.Ранковић

ЛАЈКОВАЦ
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УЧЕСНИК ЕМИСИЈЕ "НИКАД НИЈЕ КАСНО"

СЛАВУЈ
ИЗ СТЕПАЊА
- Моја лична карта са којом ме људи препознају су
песме севдаха Сафета Исовића и Шабана Шаулића,
поготово песма "Колико ти среће желим"- истиче
Марко Нешић (63), који је свој таленат показао
у престижној емисији Жике Јакшића.
Марко Нешић из лајковачког села Степање своју љубав
и таленат према певању скривао је дуго од јавности, све док
се није појавио у емисији "Никад није касно".
"За емисију сам се пријављивао четири године, када су
ме позвали баш сам се изненадио, врло брзо сам ушао у ужи
круг, а затим и на само снимање. Оно што могу да истакнем је
да нисам имао трему, био сам самоуверен".
Марко истиче да је за њега само учешће у емисији
велики успех, да можда постоји жал за тим што се није раније
пријавио, али и да сам назив емисије каже да никада није
касно.
"Атмосфера у студију је била изванредна, имам само
речи хвале за целокупуну организацију, за жири, као и за Жику
Јакшића. Када сам пријављивао песме са којом ћу наступати
одабрао сам песму "Грана од бора". Моја лична карта са
којом ме људи препознају су песме севдаха Сафета Исовића
и Шабана Шаулића, поготово песма "Колико ти среће желим".
Свој таленат открио је у шестом разреду основне школе
када је рецитовао песму Силване Арменулић "Шта ће ми
живот без тебе драги", где је освојио све симпатије
наставника и ученика, па је врло брзо постао стални учесник

свих приредби и прослава.Тек након војске његов певачки пут
је кренуо узлазном путањом.
"На свим такмичењима на којима сам учествовао
освајао сам прва или друга места. Као победник општинског
такмичења у Лајковцу, прошао сам у финале Подрињскоколубарског региона у Осечини 1984. године. Ту сам наступао
са песмама "Када сретнеш Ханку" и "Врати се Нено, врати" и
освојио прво место. Имао сам прилику да упознам Миланчета
Радосављевића који ми је и сам иза сцене рекао да ћу бити
победник. Отац тада није веровао да сам победио све док
испред њега нисам ставио поклон који сам добио, стерео
радио и новац, тада се заплакао и честитао ми", истиче овај
певач који до сада није успео да оствари завидну каријеру.
Признаје да се радо прихвати микрофона на
породичним весељима и да му је сасвим довољно када
отпева барем једну песму. Степањци су поносни на свог
пријатеља, рођака, комшију Марка Нешића којег ће бодрити и
подржавати у даљим наступима, а свесрдну подршку током
самих емисија му је пружила супруга.
Ј.Жујовић

МОТО КЛУБ "ТНТ" ЛАЈКОВАЦ У ПОСЕТИ ПУ "ЛЕПТИРИЋ"

ТРАДИЦИОНАЛНА ДОДЕЛА
НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА
Обучени у костиме Деда Мраза,
чланови лајковачког мото клуба "ТНТ"
су на својим двоточкашима даривали
деци из предшколске установе "Лептирић" новогодишње пакетиће са
слаткишима.
"Због тренутне епидемиолошке
ситуације бројне новогодишње активности, као што су радионице за децу и
родитеље и новогодишње представе,
овог пута се нису реализовале. Ипак,
традиционална додела пакетића, коју
чланови мото клуба већ пети пут за
редом уручују деци, није изостала. У
двориште вртића изашле су све групе
вртићког узраста са својим васпитачима, отпевали песмицу својим
гостима, захвалили се на пакетићима и
на безбедној удаљености се фотогра-

фисали", истиче директорка ове
васпитно-образовне установе Мила
Лончар Митровић.
Душко Живковић, председник
мото клуба „ТНТ“, нагласио је да ће ову
традицију наставити и наредних година, као и да су из сопствених средстава финансирали ову акцију.
"Оно што нас испуњава је дечја
срећа коју видимо на лицима малишана када дођемо у вртић, посебно
што они нису навикли да виде Деда
Мраза на мотору, па им је то необично".
Ови хумани људи великог срца
нису заборавили ни на децу са потешкоћама у развоју из удружења "Бази
Мили", за које су, такође, припремили
новогодишње пакетиће.
Ј.Жујовић

Мото клуб „ТНТ“ Лајковац:
Деда Мразови на мотору и најмлађи лајковчани са пакетићима

ЛАЈКОВАЦ ОСВОЈИО
САДНИЦЕ
БЕЛОГ ЈАСЕНА
У оквиру акције „Посади свој
хлад”, у организацији Зеленог развојног центра и уз финансијску подршку
Мисије ОЕБС, близу три и по хиљаде
грађана општине Лајковац гласало је
за бесплатне саднице белог јасена.
Општина Лајковац са изгласаним
циљем од једног процента становника
обезбедила је пролећну поделу
садница белог јасена, у оквиру акције
“Посади свој хлад”, а поред бесплатних садница, Општина Лајковац има
прилику да добије и станицу намењену аутоматском мерењу квалитета
ваздуха.
Циљ је вишеструко надмашен јер
је у акцији гласало преко 20 осто
становника ове општине. Очигледно је
да су Лајковчани у старту одлично
прихватили ову идеју и празничне
дане искористили да гласају преко
интернета. Тиме су грађани показали и
завидну еколошку свест. У односу на
задати циљ Лајковац је у Колубарском
округу други по броју гласова, одмах
иза Ваљева.
Поред бесплатних садница,
Лајковац има прилику да добије и
једну од 30 станица намењених
аутоматском мерењу квалитета ваздуха. У зависности од договора са
општином, Лајковац може постати
једно од 140 места у Србији које има
мерну станицу.
У јесењој акцији „Посади свој
хлад“ широм Србије засађено је 30.000
садница белог јасена, што је довело до
повећаног интересовања за гласње
током зиме за пролечну расподелу и
садњу. Циљ организатора је да се у
2021. години посади 300.000 комада
белог јасена.
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ЦРКВА УБ

ТРАДИЦИОНАЛНА ПАРАДА НА УБУ

Богојављењска вода коју народ узима, помаже код
разних тегоба, болести, патњи, наиласка нечистих
духова и разних непријатеља. Чува се годину дана.

Састајемо се већ четврту годину по селима,
званично другу годину за редом на Убу, на први
дан Божића – објаснио је Милан Којић,
организатор опупљања.
Већ другу годину за редом, власници коња и кочија из
неколико убских села, приредили су несвакидашњи призор,
прошавши главним улицама Уба, 7. јануара. Свечани дефиле, са
скупом у 11 часова на паркингу „Школарца“, одушевио је
случајне пролазнике, који су изашли да прошетају по лепом,
сунчаном Божићном дану, па су многи искористили прилику да
се фотографишу или провозају.
Оживљавање српске традиције, да се после Божићног
доручка изађе на сеоске или градске улице, нахрањеним,
истимареним и окићеним коњима, организовао је Милан Којић
из Такова. Ове године, парадирало се у нешто мањем обиму,
због актуелне епидемиолошке ситуације и забране окупљања
већег броја грађана. Коњским запрегама управљало је десетак
власника из Црвене Јабуке, Такова, Совљака, Звиздара и Уба, а
двадесетогодишњи Александар Николић из Такова, јахао је свог
коња, носећи српску заставу у рукама.

Дефиле главном убском улицом

Један од 15 највећих православних верских празника –
Богојављење, које се празнује, одмах после Крстовдана, 19.
јануара, окупио је велики број верника, који су традиционално
дошли у порту убске цркве, како би узели Богојављењску
водицу. После јутарње службе и служења Свете Литургије,
кренуло се у трократни опход око Храма Вазнесења Господњег.

Милан Којић, организатор
- Договорили смо се да се окупимо у мањем броју, са свега
пет, шест фијакера, како не бисмо стварали гужву, а да бисмо
испоштовали епидемиолошке мере. Планирамо да се за Васкрс
окупимо у већем броју, како би се деца сликала и провозала –
рекао је Бранимир Живковић из Звиздара.
Ранијих година постојао је већи број власника коња и
фијакера, што данас није случај, па је направљен договор, да се
настави традиција, како би се млада поколења упознала са
српским обичајима. На кочијама нашли су се српски барјаци,
бадњаци и слама. Посебну пажњу привукла су два понија, а
својом лепотом истицали су се коњи домаћих раса, али и
липицанери, раса коња настала давне 1580. године у
Хазбуршкој монархији.
- У данашњем окупљању учествовало је десет
домаћинстава, односно десет запрега, са деветнаест коња и
два јахача. Коњи су домаће расе, с тим што једна екипа има
липицанере. Требало је да дођу власници коња из свих села,
али због короне, то није било могуће. Састајемо се већ четврту
годину по селима, званично другу годину за редом, на Убу, на
први дан Божића. Ова традиција је за нас разонода, али и жеља
да искажемо љубав према коњима. Доста љубитеља коња има
и доста деце воле да виде овако нешто лепо – објаснио је
Милан Којић из Такова.
Д.Капларевић

УЛИЧНИ ПРОДАВЦИ НА УБУ

ПРОДАЈА БАДЊАКА
И БОЖИЋНИХ АРАНЖМАНА
- Продавци нудили маштовите креације
у духу божићних празника.
- Цене су се кретале од 100 до 2.000 динара.
Као и претходних година, непосредно пред Бадње вече и
Божић, главна улица на Убу одисала је празничним
расположењем, којем су допринели улични продавци бадњака
и божићних аранжмана. Веште руке креативних излагача
допринеле су да Убљани уживају у разноврсним идејама,
реализованим у виду богато украшених кућица, корпица,
дрвених колица, пањића, јежића, украсних чаша, венаца,
икебана… Продавала се и проклијала пшеница, као и аранжмани од борових шишарки, кукуруза, сламе, воћа, дренове
гранчице за боље здравље.
Цене овогодишњих божићних аранжмана нису се мењале
у односну на претходне године, па сте пшеницу могли да купите
за 100 динара, бадањак за 150 динара, а давало се и упола цене,
све у договору са продавцима на улици. Најскупљи божићни
украси, као што су била ручно издељана кола, са мноштво
украса у њима, износила су 2.000 динара. Мања таква дрвена
кола коштала су 1.000 динара. Сваки понуђени артикал нашао је
свог купца, а поједини продавци истицали су да им је боље
ишла продаја скупљих ствари, него оних са нижом ценом.
- Ови аранжмани и предмети могу да се користе и после
Божића. Дрвеним колима, које је издељао мој отац, могу да се
играју деца и вреде сваки динар. За њих је било потребно недељу дана да се ураде, ручни су рад, полако су рађена, ништа није
машински обрађено – рекла је Светлана Видаковић из Докмира.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА „СРПСКЕ СОЛИДАРНОСТИ“

ОСВЕШТАНА ВОДИЦА
НА БОГОЈАВЉАЊЕ

БОЖИЋНИ ДЕФИЛЕ
КОЊА И КОЧИЈА

Узимање Богојављењске водице на Убу
Свештенство Храма потом је приступило чину Великог освећења воде, па су верници могли да узму Богојављењску водицу
и понесу је кућама да је чувају до Богојављења наредне године,
али и да је пију и умивају се њом.
- Данас је један заиста велики дан, некада давно слављен
заједно са Божићем. На Богојављење се појављује Свети Дух,
који објављује чувену и велику, наднебесну тајну, коју ми људи
нисмо могли да спознамо до овог догађаја, дакле, до рођења
Христовог и до појаве Светог Духа у реци Јордану. Наш народ,
је народ који је доста везан за цркву и наше обичаје. Они
подражавају живот цркве, који је друга страна духовног живота.
Данашњи дан је изузетно велики. Овога пута нам се тајна
открива и осветљава. Бог постоји као Света Тројица – Отац, Син
и Свети Дух. Ову воду коју смо данас узимали, претварају у
свету воду, која помаже од разних тегоба, болести, патњи,
наиласком нечистих духова и разних непријатеља. Зато је
народ данас узима са страхопоштовањем, односи у свој дом и
чува је најмање годину дана. Користи је, за њих, у тешким и важним приликама – објаснио је протојереј Милан Ристивојчевић.
Света водица, по сведочењу нашег народа, никада се не
квари.
Д.К.

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ И ЦРВЕНИ КРСТ „УБ“

ЈАНУАРСКА АКЦИЈА
Светлана Видаковић из Докмира
Гордана Митровић из Уба, која сваке године излаже своје
радове пред Бадњи дан, наводи да је доста труда и материјала
уложено у прављење минијатурних цркава, које су својим
изгледом привлачиле пажњу пролазника. Међу дамама, које су
своје креације продавале испред Градске библиотеке, маркета
„Идеа“ или Поште, нашле су се и вредне домаћице као што су
Љиљана Стокић из Уба, Мирјана Ивановић из Лајковца,
Љубина Илић из Лончаника, Славица Радојичић из Уба, која је
31 годину радила као трговац у „Тамнави“ и не стиди се што је
рафове и касу заменила уличном продајом.
Повремена празнична продаја, некима је једини приход,
док је другима допунски посао, којим обрадују своју децу и
унучиће. С друге стране, домаћице које полажу пажњу на
уређење свог дома и украшавању празничне трпезе, сваке
године купе по неки аранжман или бар чашу проклијале
пшенице, како би им предстојећа година била берићетна. Д.К.
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Јануарска акција добровољног давања крви Института
за трансфузију крви Србије и Црвеног крста Уб, прва у овој
години, организована је на други дан Божића – у петак 8.
јануара, на Градском тргу. Крв су дале 24 особе. Из убског
Црвеног крста апеловали су да сви пунолетни, здрави грађани
дођу да учествују у наредним акцијама, како би се све
потребне јединице крви обезбедиле за суграђане којима су
оне преко потребне. Такође, сви они који су прележали вирус
COVID-19 у могућности су да донирају плазму и антителима
спасу некоме живот. Пријаве се врше на број 19819 или
пријавом путем сајта - donirajplazmu.gov.rs
На територији општине Уб 380 особа је бар једном
учествовало у акцији добровољног давалаштва крви. Кренуће
се са масовном едукацијом становништва, пре свега младих
давалаца, ученика средњих школа. Сви запослени ће добити
могућност да добију инструкције и информације о овим
акцијама. Настављена је подела признања Црвеног крста
добровољним даваоцима, а признања ће бити додељена и
даваоцима који се буду прикључили фебруарској и
мартовској акцији.

СПАКОВАНО
2.500 ПАКЕТИЋА
Хуманитарним акцијама обезбеђени пакетићи
и зимска гардероба за децу, као и пакети
помоћи угроженим породицама, погођеним
земљотресом и поплавама.
Представници Хуманитарне организације „Српска
солидарност“, окупили су се крајем децембра на Убу, како би
спаковали пакетиће које су однели српској деци на Косову и
Метохији, одмах након Божића. Основне животне намирнице, хигијена и слаткиши, пристигли су из свих крајева Србије,
као донације фирми, предузетника и особа добре воље и
великог срца. У ресторану „Беча“, уз велику помоћ младих
Убљана, спаковано је преко 2.500 пакетића, за акцију „Слатки
караван“.
- Колико је овај посао физички тежак, толико је и лак и
занимљив, јер када се удруже Срби са истим циљем,
добијете овакву слику која изгледа као да сте у фабрици
слаткиша. Комплетна акција се одвијала на Убу. Прво смо
сортирали слаткише, који су разврставани према категоријама. Трудили смо се да уједначимо пакетиће, да буду приближног садржаја. Премашили смо количину од 1.500
пакетића, које смо имали као договор, што је сигурно подвиг
у ово време. Људи су опет показали да неке ствари не може
да поремети чак ни тако озбиљна ситуација, као што је ова.
План је био да са овом количином пакетића покријемо целокупан простор Метохије. Сва деца на Метохији ће добити по
пакетић – објаснио је Милош Петковић, представник „Српске
Солидарности“ из Уба.

Милош Петковић током акције
сортирања пакетића у ресторану „Беча“
Деца која су прва добила пакетиће су ученици од првог
до осмог разреда из Гораждевца, а поклоне са Уба је добило
око 2.500 малишана у српским срединама широм севера из
централног дела КиМ. Пакети са храном и хигијеном, били су
намењени и манастирима, али и угроженим српским породицама, чије су куће страдале у великом, разорном земљотресу у Хрватској, као и поплављеним српским домаћинствима на Косову и Метохији.
Четвртог јануара посетили су српски народ у селима
Мајске пољане и Влаховић, у којима живи око 900 Срба.
Цркви у Глини донирано је 1.000 евра, који ће бити преусмерени најугроженијим породицама. За три најугроженије
породице у насељу Лепини на КиМ, које су биле погођеније
поплавама, купљена су два хидрофора и замрзивач.
„Српска солидарност“, организовала је и хуманитарну
акцију „Чизме солидарности“, која ће трајати до 23. јануара.
Имајући у виду у каквим природним условима живе, овом
акцијом су обрадована и деца из Сиринићке жупе (на 1.050
метара надморске висине) поклонима у виду јакни и нове
зимске обуће.
Акције солидарности не престају после празника, већ
се настављају током читаве године, па се сви заинтересовани могу информисати на сајту организације или писати на
мејл: srpskasolidarnost@gmail.com
Д.Капларевић

АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА КРВИ
Петак, 5.фебруар 2021.године на Градском тргу
у Убу, у времену од 11-16 часова

Qig
na dlanu
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КРАЈЕМ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ
ИЗ ШТАМПЕ ИЗАШЛА КЊИГА

„ТРИ ЈУБИЛЕЈА
У ЉИГУ“
Поводом стогодишњице Љига, 90 година од
освећења темеља љишке
цркве Рођења Светог Јована Претече, као и јубиларних 50 година традиционалне манифестације
„Косидба на Рајцу“, светлост дана је угледала књига „ТРИ ЈУБИЛЕЈА ЉИГА“ у
издању Удружења за неговање културног наслеђа
„Челник“, Градске библиотеке у Љигу и Туристичке
организације општине Љиг.
У складу са актуелном епидемиолошком
ситуацијом и упркос пандемији изазваној корона вирусом, сваки од ових јубилеја је пригодно обележен, како кроз
онлајн презентације, тако и кроз изложбе удружења „Челник“
и кроз разне трибине. Као резултат свега овога, крајем
прошле године стигла нам је и ова књига, дело чак десет
аутора. Књигу можете купити у Градској библиотеци у Љигу.

„ВЕЛИКА НАГРАДА ИВО АНДРИЋ“ ОВЕ ГОДИНЕ
ПРИПАЛА МИЛОВАНУ ДАНОЈЛИЋУ

ЉИЖАНИНУ ПРИЗНАЊЕ
ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО
Академик Милован
Данојлић, песник и књижевник
родом из Љига, добитник је
књижевне „Велике награде
Иво Андрић“ за животно дело
у 2020.години, књижевно
стваралаштво које представља допринос књижевности и
култури уопште, коју додељује
Андрићев институт из Вишеграда.
Трочлани жири је, у
свом образложењу ове одлуке, између осталог навео да је
„помало таквих подвижника
језику, вишеструко обдарених
и разноврсно остварених прозних писаца, песника, есејиста, преводилаца и публициста,
као што је наш писац који тренутно живи и ради у Паризу.
- То је, наравно, велика почаст, поготово што сам
познавао Андрића, па имам неко осећање да ме је на овај
начин поздравио! - биле су прве речи које је, у изјави за
"Новости", упутио академик Милован Данојлић када је
сазнао да је добитник "Велике награде Иво Андрић". - Имао
сам срећу да, у повременим сусретима и уличним шетњама,
ослушкујем његову мудру, искуствену реч. Ненаметљиви
савети и проницљива запажања великог усамљеника
оставили су трага у мом расуђивању и доживљавању колективне судбине. Своје луцидне увиде саопштавао је готово
успут, не слутећи колико јаке утиске код мене изазивају.
Милован Данојлић је рођен у Ивановцима код Љига,
објавио је више од 70 књига белетристике и поезије, а
приредио је и превео велики број књижевних дела.

ЉИГ
ОДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

ПРИЈАВИТЕ СЕ
ЗА ВАКЦИНИСАЊЕ
Штаб за ванредне ситуације општине Љиг обавештава
грађане да је Канцеларија за информационе технологије и
електронску управу Владе Републике Србије успоставила
услугу грађанима Србије да могу да искажу интересовање за
вакцинисање против COVID-19 попуњавањем једноставног
упитника на порталу еУправa (www.euprava.gov.rs).
То је први корак у организацији масовне вакцинације и
добијања термина и места имунизације у складу са
приоритетима које је прописао Институт за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић“ Батут.
Пријављивање је веома једноставно и постоји
једноставан електронски упитник, а да грађани не морају да
буду регистровани на поменутом порталу. За старије грађане
пријављивање могу да обаве и њихови млађи укућани. У
пријаву се уносе јединствени матични број, име и презиме,
адреса електронске поште, мобилни и фиксни телефон и
општина на којој желе да се вакцинишу.

Детаљ са седнице Штаба
Осим тога, грађани треба још да обележе да ли имају
неке специфичне болести, а након пријављивања добијају
СМС или имејл потврду да су изразили интересовање.
Пожељно је да грађани користе портал еУправе за
пријављивање јер је то бржи и лакши начин да се изрази
жеља за вакцинисањем против коронавируса.
Уз подршку „Телекома Србија“, ради и кол-центар за
пријављивање телефоном на броју 0800 222-334 за оне
грађане који не могу то да обаве електронски.
Поступак је сличан, с тим да ће све неопходне податке
у пријави уносити оператери, а усмено саопштавање
потребних података, провера да ли су исправни и разговор
са оператером може да потраје и чини да овај начин
пријављивања буде спорији.
Телефон кол-центра доступан до 8 до 20 часова сваког
дана, а пријављивање преко портала је могуће 24 сата.
Битно је да се грађани изјасне коју вакцину, коју је одобрила
Агенција за лекове и медицинска средства Србије, желе.

ПОЧЕЛА ИМУНИЗАЦИЈА
У ЉИГУ
На пункту за вакцинацију у Дому здравља " Љиг",
првог дана имунизације у љишкој општини, 20.јануара,
вакцинисана су 62 пацијента, која су се пријавила преко
кол центра и еУправе, као и осам грађана који су
самоиницијативно то тражили. Прву дозу вакцине
кинеског произвођача " Синофарм", која је за сада једина
у оптицају, другог дана примио је још 51 становник ове
општине.
Пре примања вакцине врши се лекарски преглед,
док је за пункт за имунизацију опредељено превијалиште
и средњи улаз у зграду љишког Дома здравља.
Вакцинацију спроводи др Марија Ускоковић, која је од
почетка епидемије ангажована у ковид амбуланти уз
помоћ три медицинске сестре које су, између осталог,
задужене и за протоколарни део. Радно време пункта за
вакцинацију је од 8 часова ујутру, па док се не вакцинишу
сви пријављени за тај дан.

ЛАЈКОВАЦ
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ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЛАЈКОВАЦ У 2021.ГОДИНИ

МИРЈАНА ЂАКОВИЋ ИЗАБРАНА
ЗА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
- Прваци који похађају ОШ "Миле Дубљевић" и ОШ "Димитрије Туцовић" ће, по први пут,
имати бесплатне уџбенике. - За породиље издвојено 15 милиона динара.
На првој редовној седници
Општинског већа у Лајковцу, у
2021.години, након реализованог конкурса изабран је начелник Општинске
управе. Ову одговорну функцију
убудуће ће обављати досадашњи в.д.
начелника дипломирани правник
Мирјана Ђаковић, која је била и једнини
кандидат, а изабрана је на период од
пет година.
Међу осталих десет тачака дневног реда на овој седници посебно се
издваја усвајање Решења о једнократној новчаној накнади за породиље
на територији општине Лајковац. Према
о во ј од лу ц и с ве н е за п ос ле н е
породиље за новорођено дете
добијаће, као и до сада, једнократну
помоћ у износу од 120.000 динара, док
за запослене мајке за свако новорођено
дете та помоћ износи 60.000 динара. Из
општинског буџета Лајковац годишње
за ову намену издваја се близу 15
милиона динара, по чему се ова
локална самоуправа издваја од
осталих у колубраском округу и Србији.
- Ми ћемо се
трудити да у
наредним годинама пронађемо још
решења и још модела како би што више

подстакли и повећали природни
прираштај у општини Лајковац. Током
прошле године наша општина је
постала богатија за више од 120 беба и
са задовољасвом могу да кажем да
тренд природног прираштаја у
Лајковцу није у опадању- казао је након
прве седнице Општинског већа
председник општине Лајковац Андрија
Живковић, изразивши наду да ће ова
општина у наредним годинама имати
бар мали пораст броја становника. Он
је посебно истакао и то да ће прваци
који похађају ОШ "Миле Дубљевић" и
ОШ "Димитрије Туцовић", по први пут,
имати бесплатне уџбенике.
У даљем току седнице усвојен је и
програм коришћења средстава од
новчаних казни за прекршаје и привредне преступе уређене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима
општине Лајковац.
- Већином су то ставке које су
биле у програму и претходних година,
од набавки дечијих ауто седишта до
хоризонталне и вертикалне саобраМирјана Ђаковић
ћајне сигнализације и одржавање и
поправка коловозних конструкција.
Нове ставке су заштитна ограда на једном локалном путу у Јабучју и два
пројекта која су у изради. У питању је
израда техничке документације за
паркинг простор испред зграде силоса
које се налази у центру Лајковца, док се
други пројекат односи на саобраћајну
сигнализацију у зони основне школе у
Ћелијама- нагласио је Живковић.
У склопу пројекта уградње видео
надзора на територији општине Лајковац у плану је и набавка опреме и
софтвера за ову намену у износу од
Општинско веће општине Лајковац
5.800.000 динара.
- Видео надзором биће обухваћено 14 важних раскрсница у самом
Лајковцу и две камере које ће бити
постављене на улазу и излазу из
Лајковца. Ове камере ће регистровати
све саобраћајне прекршаје и аутоСредњој школи „17. септембар“ траје до 31. маја наредне године.
матски слати снимке у полицијску
одобрена су средства из пројекта
У оквиру истог програма ЕУ, ОШ
станицу у Лајковац, где ће они даље
„Наша школа боље место за све“. У „Миле Дубљевић“ реализује у
поступати и обрађивати те предмете и
питању је Подршка Европске уније сарадњи са Министарством пронаплатити онима који су прекршили
систему управљања миграцијама у свете, науке и технолошког развоја
саобраћајне прописе. Оно што је јако
Србији, која је део „Програма специја- пројекат „Различити, а једнаки“.
битно јесте да 10 одсто новца од свих
лних мера за јачање капацитета Школа је са овим пројектом конкусаобраћајних казни иде у буџет
Републике Србије за реаговање у рисала у августу, с обзиром на искуопштине- закључио је први човек
ефикасном суочавању са појачаним ство у раду са ученицима мигрантиЛајковца.
мешовитим миграционим токовима“. ма. Одобрено је 702.000 динара за
На крају, вреди поменути и да је
Унапређивање капацитета дидактички материјал, два семинара
усвајен предлог годишњег плана
образовних институција за укључи- за наставнике и ужину за део ученика.
расписивања јавног конкурса за
вање ученика миграната у образовни Пројекат ће трајати девет месеци.
финансирање пројеката на територији
систем у Републици Србији реализује
ОШ „Миле Дубљевић“ је већ
општине Лајковац од невладиних
се кроз доделу малих грантова за успешно реализовала пројекте
организација, црквених организација и
школе. Лајковачка средња школа МАДАД 1 и МАДАД 2, у оквиру
других, који ће већином
бити
добила је 700.000 динара, који ће бити Подршке Европске уније систему
расписани у марту. Укупан буџет за све
употребљени за опремање школе и за управљања миграцијама у Србији.
те конкурсе износи нешто мање од
потребе ученика миграната. Пројекат
четири милиона динара.
М.М.М.

ЛАЈКОВАЧКЕ ШКОЛЕ У ПРОГРАМУ ЕУ
ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
УСВОЈИЛА БУЏЕТ ЗА 2021.ГОДИНУ

„КРАЋИ“ ЗА
130 МИЛИОНА
Скупштина општине Лајковац је, на свом последњем
заседању у 2020.години, усвојила Одлуку о буџету општине
Лајковац за 2021. годину и низ пратећих одлука. Буџет за ову
годину износи око 916 милиона динара, а са преко 160 милиона
пренетих обавеза на располагању ће бити милијарду и 77
милиона динара. Пројектовани буџет мањи је за 130 милиона
динара него претходне године, због уредбе Владе Србије из
2019. по којој накнада за заштиту животне средине не иде више
директно у буџет општина и градова, него у Министарство за
заштиту животне средине.
Од 916 милиона скоро половина, односно 427 милиона,
представља класичан оквир буџета, док средства по основу
ренте од ЕПС-а (РБ Колубара) износе 297 милиона динара. У
Фонду екологије, из наведеног разлога, биће само 1,5 милиона
динара нових и око 20 милиона пренетих средстава.
Председник општине Андрија Живковић је у свом излагању
одборницима истакао да су ова средства коришћена за
изградњу кишне и фекалне канализације, али су добрим делом
усмеравана и за рад комуналног предузећа, што се у 2021. мора
учинити из инвестиција, тако да је реално буџет у делу
инвестирања „краћи“ за 200 милиона.

ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА

ЗАВРШЕНО АСФАЛТИРАЊЕ ПУТА ЛАЈКОВАЦ-ЈАБУЧЈЕ-СКОБАЉ

ЗАОКРУЖЕНА УСПЕШНА ГОДИНА
- У 2020.години у лајковачкој општини асфалтирано је 40 километара путева,
захваљујући уговору са „Путевима Србије“, вредним 300 милиона динара.
- Амбициозни планови и у 2021.години.
Руководство општине Лајковац пропратило је,
последњих дана прошле године, завршне радове на путу
од Милановића рампе према Јабучју на путу ЛајковацЈабучје-Скобаљ, односно асфалтирање ове деонице од
пет километара. Укупно је на овом некадашњем
регионалном путу званом „стара обреновачка пруга“
реконструисано и асфалтирано 10 километара.
Саобраћајница је веома значајна за бројне Лајковчане који
овим путем одлазе на посао у Рударски басен „Колубара“.
Постављањем финалног слоја асфалта завршава се и
реализација овогодишњег уговора са ЈП „Путеви Србије“
вредног 300 милиона динара, захваљујући којем је у 2020.
асфалтирано 40 километара путева у општини Лајковац.
Председник општине Лајковац Андрија Живковић,
упркос објективним тешкоћама које се очекују у 2021. због
пандемије, нада се наставку одличне сарадње са
предузећем „Путеви Србије“, а самим тим и даљем
остварењу амбициозних планова општинског руководства
уобласти путне инфраструктуре:
- Ово су све путеви који су били уговорени почетком
2020. године од стране општине Лајковац и ЈП „Путеви
Србије“. Сви смо упознати са ситуацијом насталом у марту
месецу због коронавируса, али, на сву срећу, ми
приводимо крају тај уговор. Ово је важна деоница која
спаја Лајковац са доњим делом Јабучја, односно са Доњим
крајем, са Гајем и иде ка насељеном месту Скобаљ. У првој
половини године урађен је први слој асфалта на целој
деоници од 10 километара, а остало је било да се уради
завршни слој асфалта, што сада реализујемо. Остаје нам
само километар пута за Петровиће у Бајевцу и надамо се
да ће то „Путеви Србије“ реалиизовати у првим пролећним
месецима.
Председник Живковић је најавио да је општина
Лајковац почетком 2020. године предала списак нових

Општинско руководство у обиласку радова
на путу Лајковац-Јабучје-Скобаљ
путева који би требало да се раде у сарадњи са „Путевима
Србије“.
- Пре свега, општина Лајковац дугује велику
захвалност „Путевима Србије“, јер смо у сарадњи са
њима урадили преко 40 километара путева, како
локалних, тако и регионалних, укупне вредности преко 300
милиона динара. Надам се ћемо у наредној години
урадити бар део путева као у претходном периоду.
Највећим делом ћемо се базирати на локалне путеве, пут
за Влајиће у Доњем Лајковцу, пут за Васиће у Врачевићу, а
пре свега деоницу која јесте локална, али је врло
фрекфентна јер спаја две општине, Уб и Лајковац, пролази
кроз Село Лајковац и Рукладу. Живковић је новинарима
рекао да је кључна ствар за Лајковац за наредни период
изградња обилазнице.

Председавајући у СО Лајковац
Упркос смањеном буџету нису повећане локалне
комуналне и друге таксе, задржана су сва социјална давања,
неће бити смањена помоћ пензионерима, ђацима, студентима,
породиљама, наставља се буџетско финансирање сеоских
амбуланти. Практично се за улагање у образовање, социјалну,
дечју и здравствену заштиту одваја скоро трећина буџета,
односно 300 милиона динара.
Из буџета за наредну годину планирано је 40 милиона за
одржавање затвореног базена (отварање се очекује у мартуаприлу, ако дозволи епидемиолошка ситуација), од чега
највише за раднике, као и 12 милиона динара за опремање
Средње школе „17. септембар“, чија се темељна реконструкција приводи крају. Програму пољопривреде опредељено је
16 милиона, као и претходне године. Планирано је и 18 милиона
динара (шест милиона од казни за саобраћајне прекршаје) за
уградњу камера на 14 значајних саобраћајница, на свим
важним установама и две камере за праћење брзине учесника у
саобраћају на уласцима у Лајковац.
Врло је значајна реализација споразума са ЕПС-ом по
основу пресељења Малог Борка и Скобаља у износу од 220
милиона. Тај новац ће, пре свега, бити опредељен за наставак
изградње водоводне мреже у Јабучју (Горњи крај и Виш), као и
за изградњу постројења за пречишћавање питке воде попут
оног у центру Јабучја, за изградњу модерне саобраћајнице која
ће повезати базен са Улицом војводе Мишића чије је
пројектовање у току, уређење дела Војног круга који ће бити
додељен становницима из Скобаља који се определе за тај део
Лајковца, за завршетак реконструкције и партерно уређење
конака Брене Михаиловић.
Међу 28 тачака дневног реда прихваћен је Програм уређивања грађевинског земљишта, Програм за унапређење услова живота локалне заједнице, Локални акциони план за запошљавање, програми и планови рада Културног центра „Хаџи
Рувим“, Градске библиотеке, Туристичке организације општине
Лајковац и Установе за спорт и омладину. Дата је сагласност на
Програм пословања ЈП „Градска чистоћа“ и на измене и допуне
Ценовника комуналних услуга, јер је комуналном предузећу од
2021. поверено одржавање јавне расвете.
Б.Петровић

РАДОВИ УЧЕНИКА ОШ "МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ" НА ИЗЛОЖБИ У НОВОМ САДУ

УЧЕНИЦИ МИЛОЈА МИТРОВИЋА
НАСТАВЉАЈУ СА УСПЕСИМА
У новосадском Дечијем културном центру, у периоду
од 21.децембра 2020. године до 31.јануара 2021. године,
изложени су радови лајковачких основаца који су
учествовали на два покрајинска конкурса под менторством
ликовног педагога ОШ "Миле Дубљевић" Милоја
Митровића.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Војводине и Центар за ликовно васпитање деце и
омладине организовало је 33. изложбу ауторског стрипа
ученика основних школа на територији Републике Србије.
Из 54 школе пристигла су 1742 рада на тему стрипа, а осам
радова лајковачких ученика нашло се међу 116 изложених
у галерији Дечијег културног центра. Радове Ивоне Јевтић,
Жарка Тодоровића, Ларе Митрић, Софије Матић, Анђеле
Брдарић, Ленке Грујић, Јане Радовановић и Алексе
Јеремића одабрао је жири у саставу: Златко Миленковић,
Стрип вести; Александар Ботић, ванредни професор
Академија уметности из Новог Сада; Јелена Тишма,
стручни сарадник за ликовно у ПУ "Рано детињство", мр
Ева Феди, професор ликовне културе; Љубица Танкосић,
директор Центра за ликовно васпитање.
На конкурс на тему "Њено височанство светлост", 66.
изложбе ликовних радова деце и омладине, стигло је 2025
радова из 67 установа. Огњен Матовић и Тамара Алексић
имали су част и задовољство да се њихови радови нађу
међу 230 одабраних.
"Без обзира на целокупну епидемиолошку ситуацију
ми смо радили са децом, са жељом да их мотивишемо на
стварање, да презентујемо тај њихов рад, кад су се они већ
потрудили и имали велико интересовање. Изложба која је
некад била резервисана за ђаке војвођанских школа, од
осамдесетих година је проширена на републички ниво, а

Са отварања изложбе у Новом Саду
ове године су стизали радови и из Бањалуке и Румуније. У
време када је уметност скрајнута, када се ретко организују
изложбе, ми смо у сарадњи са Културним центром "Хаџи
Рувим" организовали две изложбе у Лајковцу, добили
бројна признања, а сада су радови наших ученика представљени на овој изложби у граду који је Европска престоница културе", навео је ликовни педагог Милоје
Ј.Жујовић
Митровић.
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САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ СO ЛАЈКОВАЦ УПУЋУЈЕ ДОПИС
ВЛАДИ СРБИЈЕ И КОМЕСАРИЈАТУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

ПРЕДЛОГ ЗА ЗАТВАРАЊЕ
ЦЕНТРА У БОГОВАЂИ
На адресе Владе Републике Србије и Комесаријата за
избеглице и миграције Републике Србије, Савет за безбедност
Скупштине општине Лајковац упутиће, ових дана, допис са
Закључком који је донео разматрајући захтеве Савета месне
заједнице Боговађа, у вези са боравком миграната и безбедносном
ситуацијом у Боговађи, која је кулминирала недавним
инцидентним ситуацијама у Центру за азил.
Савет за безбедност Скупштине општине Лајковац је
детаљно размотрио све аспекте сложених околности и брижљиво
формулисао Закључак у циљу превазилажења ситуације у
Боговађи.
Предлаже се Влади Републике Србије и Комесаријату за
избеглице и миграције Републике Србије, као оснивачима
Привременог Центра за лица тражиоце азила у Боговађи, да се по
хитном поступку затвори постојећи Центар, који се налази на
територији општине Лајковац, и да се тренутни корисници Центра,
односно тражиоци азила у Републици Србији преместе у друге
адекватне објекте , из разлога безбедности, како становништва тог
дела општине Лајковац, тако и јавних установа које се налазе у
непосредној близини центра (објекти Војске Републике Србије,
Православни манастир Боговађа из XV века са женским
монаштвом, издвојени школски објекат ОШ “Миле Дубљевић”
Лајковац, који похађају деца од првог до осмог разреда из
Боговађе и Доњег Лајковца.
Истовремено, предлаже се Влади Републике Србије и
Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије да до
предузимања предложених мера, због инцидената који су се
десили крајем прошле године, из разлога безбедности
становништва Боговађе и објеката јавне намене који се налазе у
непосредној близини Центра у Боговађи, донесу одговарајуће
хитне мере и то: ограничење слободе кретања ван Прихватног
центра свим малолетним корисницима који се ту налазе без
присуства и надзора законског старатеља; издавање дела
простора Центра у Боговађи ради стварања услова за формирање
малопродајног објекта мешовите робе ( без акцизних производа )
намењених корисницима Центра; унапређење система физичко –
техничког обезбеђења објеката Центра са акцентом на контролу
уласка и изласка, а у случају потребе ажурирање и безбедносне
процене угрожености објекта; извршити промену у начину
руковођења Центром од стране радника Комесаријата за
избеглице у погледу дужег задржавања једног лица као
руководиоца Центра (сада се врши промена на недељу дана) ради
адекватног управљања истим и подизања тренутне безбедносне
ситуације; прецизирање и доношење строжијих критеријума за
утврђивање идентитета и старости лица тражилаца азила, ради
адекватне примене позитивно-правних прописа Републике Србије,
који се односе како на малолетна тако и на пунолетна лица.
У Закључку који је потписао председник Савета за
безбедност СО Лајковац Немања Петровић стоји да ће бити
достављен Влади РС, Комесаријату за избеглице и миграције
Републике Србије, извршним органима општине Лајковац и
председнику Скупштине општине Лајковац.
Председник Савета за безбедност СО Лајковац је Немања
Петровић из Лајковца, припадник Полицијске станице Лајковац, а
Савет чини још шест чланова: Војислав Станисављевић из
Јабучја, Зоран Урошевић из Непричаве, Слободан Јовановић из
Јабучја, Ненад Милошевић из Јабучја, Владан Марковић из Јабучја
и Зоран Грујевић из Лајковца.
Након инцидента који се крајем године догодио у Центру за
азил Боговађа, на иницијативу мештана одржан је састанак Савета
мезне заједнице Боговађа, коме су присуствовали и представници
свих релевантних структура. Састанак је одржан како би се
размотрила актуелна ситуација и формулисали захтеви у циљу
превазилжења проблема мештана насталих везано са боравком
малолетних миграната у Центру за азил у Боговађи. Тада су
дефинисани таксативни захтеви грађана Боговађе у вези са
боравком миграната. Савет месне заједнице Боговађа је тада
замолио присутне представнике релевантних структура и све
надлежне за разумевање и хитну реакцију у циљу спречавања
даљих инцидената између миграната и грађана. Савет месне
заједнице Боговађа је своје захтеве предао локалној самоуправи и
затражио хитан састанак локалног Савета за безбедност, а
Закључак Савета за безбедност СО Лајковац је реакција локалне
самоуправе на постављене захтеве мештана Боговађе .
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ЛАЈКОВАЦ

ВЕЛИКИ УСПЕХ ЛАЈКОВАЧКИХ ПЛИВАЧИЦА

ЗА ЛАЈКОВЧАНКУ БИЉАНУ МАРКОВИЋ ЈЕВТИЋ

ТРИ МЕДАЉЕ НА
ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ

НАГРАДЕ „ДОСИТЕЈЕВО ПЕРО“
И „СИГРИДРУГ“

Трочлана екипа Пливачког клуба „Лајк“, предвођена
тренером Владимиром Митровићем, постигла је
изванредан успех на Првенству Србије за кадете, јуниоре и
у апсолутној конкуренцији у великим базенима, које је
одржано крајем децембра у СЦ „Милан Гале
Мушкатировић“ у Београду.

Биљана Марковић Јевтић, афирмисани дечји писац
пореклом из Лајковца, у последњих месец добила је две
значајне награде у области стваралаштва за децу.
Лајковчанка, која живи и ради у Београду, прво је
крајем новембра добила награду „Доситејево перо“ за
књигу „Навијам за шаптача“ (издавач Клет), као најбољи
роман за децу у 2020. години. Ову награду, иначе, додељује
Жири дечје критике што јој даје посебну драж.
На Фестивалу монодраме за децу у Новом Саду, у
оквиру Змајевих дечјих игара, Биљанина монодрама „Са
Ацом на летовању“ у извођењу глумице Бојане Стојковић
добила је награду „Сигридруг“ као најбоље остварење
фестивала. У конкуренцији је било седам монодрама за
најмлађе, а жири су чинили: Саша Латиновић, Јелица
Глигорин и Божидар Мандић. Биљана је и прошле године
била лаурет са делом „Лол из стрипа“, који је понео награде
„Сигридруг“ и „Раде Обреновић“.

Тара Терзић, Емилија Димитријевић
и Маша Цветковић са медаљама

Првенствено се то односи на Машу Цветковић са две
златне медаље: на 400 и 800 метара слободним стилом,
чиме је доказала да је тренутно непобедива кадетска
дугопругашица. Емилија Димитријевић је освојила
бронзану медаљу у дисциплини 200 метара делфин, док је
Тара Терзић у првој години наступа међу кадеткињама
забележила своја најбоља времена.
Кадеткиње Маша Цветковић, Емилија Димитријевић и
Тара Терзић донеле су три медаље и на тај начин уписале
Лајковац на пливачку мапу Србије. У укупном пласману ПК
„Лајк“ је заузео 11. место од 40 клубова, што је изузетан
успех, имајућу у виду и да девојке нису у прилици да још
увек тренирају у свом месту, до скорашњег отварања
затвореног пливачког базена.

ЖОК ЖЕЛЕЗНИЧАР (ЛАЈКОВАЦ)

ВЕЛИКО ПОЈАЧАЊЕ
- АНА БЈЕЛИЦА
Један од најбољих женских одбојкаших клубова у
земљи, лајковачки Железничар, у наставку првенства
Суперлиге Србије и борбе за
Куп Србије биће осетно појачан. На утакмици 12. кола
Суперлиге против Срема (3:1),
свој деби у дресу Жеље имала
је трофејна репрезентативка
Србије Ана Бјелица, која је на
том мечу била и најефикасија
у редовима Лајковчанки са 17
поена.
Ана Бјелица има 183
наступа за репрезентацију
Србије. Освојила је златну
медаљу 2017. на Европском
првенству у Азербејџану и Грузији и 2019. у Турској, а исто
одличје и 2018. године на Светском првенству у Јапану.
Била је најбољи поентер Светског купа 2019. и капитен
репрезентације. Рођена је 1992. године, висока је 190
центиметара, игра на позицији примача и коректора.
Последњи ангажман имала је у кинеском клубу Пекинг
Моторс.
У полуфиналу Купа Србије за одбојкашице лајковачки
Железничар ће играти против обреновачког ТЕНТ-а, док
други пар чине Јединство (Стара Пазова) и Уб.
Полуфиналне утакмице ће се одиграти 2. и 16. фебруара.

Биљана Марковић Јевтић
Драмски програм Радио Београда по Биљанином
тексту „Моја прича“ управо снима драму за децу која ће бити
емитована у јануару следеће године. Пре два месеца
објављен је њен нови роман за децу „Авантура на видику“ у
издању „Пчелице“.
Биљана Марковић Јевтић је рођена 1971. Детињство и
рану младост провела је у Лајковцу, затим студирала
педагогију на Филозофском факултету у Београду. Радила је
као сценариста и новинар уредник у Редакцији за децу и
младе РТС-а. Пише поезију, прозу, радио драме, позоришне
комаде, путописе. Објавиле је збирке песама „прича из
детињства“ (2012) и „Учење живота“ (2015). Са радиодрамом „Ех, да сам неко други“ 2016. представљала је
Радио-телевизију Војводине на Међународном фестивалу
„“Prix Ex Aequo“ у Братислави.
Биљана Марковић Јевтић је кћерка некадашњег
народног посланика, председника општине Лајковац и
директора ЗЗ „Лајковац“ Драгана Марковића.

УХАПШЕН ЗБОГ ШИРЕЊА
НАЦИОНАЛНЕ МРЖЊЕ
Припадници Министарства унутрашњих послова у
Лајковцу, у сарадњи са Безбедносно информативном
агенцијом, ухапсили су П. Р. (1990) из Лајковца због
постојања основа сумње да je извршио кривично дело
изазивање националне, расне и верске мржње и
нетрпељивости.
Осумњичени се терети да је направио снимак у коме
више од три минута на најгрубљи начин вређа српски
народ, ширећи националну мржњу и нетрпељивост, а који
је пласирао јавности путем друштвених мрежа.

Vladimirci
na dlanu

ВЛАДИМИРЦИ

МАСОВНА ИМУНИЗАЦИЈА ВЛАДИМИРЧАНА

ОТВОРЕН ПУНКТ
ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ
На седници Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Владимирци, одржаној 17.јануара, донета је Одлука
којом се успоставља и отвара пункт за масовну имунизацију
локалног становништва.
Имунизација становништва обављаће се у Дому
здравља Владимирци - згради Службе гинекологије. Истом
Одлуком одређене су и особе за координацију послова.

Дом здравља Владимирци
Сви грађани, заинтересовани за вакцинацију, могу се
пријавити путем Портала еУправа, односно позивом кол
центра на број телефона 0800 222 334.
Циљ формирања пункта је да се на организован начин
и уз поштовање свих мера заштите од вируса COVID-19,
вакцинише што већи број грађана.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ

СТИГАО НОВИ
САНИТЕТ
Модерно санитетско возило, чија вредност износи пет
милиона динара, стигло је крајем децембра у Владимирце.
Значајан допринос здравственој заштити Владимирчана,
остварен је посредством Министарства здравља.
У ситуацији када је број вожњи у Дому здравља
повећан, ресорно Министарство одобрило је средства за
набавку новог санитетског возила, опремљеног свом
неопходном опремом за реанимацију пацијената. Ово возило
ће у наредном периоду бити од великог значаја за грађане
општине Владимирци, које ће повећати квалитет услуга
Дома здравља.
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У ВЛАДИМИРЦИМА УРУЧЕНИ ПРВИ
ПОКЛОН ВАУЧЕРИ ЗА НОВОРОЂЕНЧАД

ПОМОЋ НОВОПЕЧЕНИМ
РОДИТЕЉИМА
На основу Одлуке о већем обиму права породици са
децом, коју је усвојила Скупштина општине Владимирци,
представници локалне самоуправе обишли су породицу са
новорођенчетом и уручили јој поклоне. Овом одлуком
предвиђено је да накнада за прворођено дете, накнада за
рођење другог и сваког наредног детета у породици износи
15.000 динара и иста се исплаћује из буџета општине
Владимирци.

Додела првих ваучера
Поред исплате наведеног износа, овом Одлуком
предвиђено је и да новорођенчету, чији родитељ, старатељ
или хранитељ има пребивалиште на територији општине
Владимирци, у тренутку рођења детета припада и право и на
пакет за новорођенче, који подразумева основну неопходну
опрему за новорођенче, у вредности од 10.000 динара и
уручује у облику ваучера за његову куповину.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА
ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА

ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ
ЗА СВУ ДЕЦУ
Општина Владимирци добила грантове Министарства просвете, науке и технолошког развоја реализацију
пројекта „Мој вртић – вртић за сву децу“, кроз инклузивно
предшколско образовање и васпитање. Кроз овај пројекат
Општина Владимирци у сарадњи са партнерима:
Предшколском установом „Сунцокрети“ Владимирци,
Црвеним крстом Владимирци, Центром за социјални рад
општине Владимирци и Домом здравља Владимирци ће
деци из друштвено осетљивих група створити услове да
имају једнаке могућности за учење и развој, као и сва друга
деца. Предвиђене активности су у трајању од три године, а
првом годином реализације обухваћено је укупно 25 деце
из Звезда, Меховина, Крнића и Владимираца.

ПУ „Сунцокрети“ Владимирци

Возило поседује комплетну опрему у случају хитне
интервенције на терену, као и дефибрилатор, ЕКГ, апарат за
кисеоник, пулсни оксиметар, спиналну даску.
Главна сестра владимирачког Дома здравља, Лепосава
Ђинић, је потврдила значај модерног санитетског возила за
здравствени систем Владимираца у време епидемије Ковида
19, али и у редовним условима јер је територијално ова
општина разуђена, па возила прелазе и по 500 километара у
једном правцу на дневном нивоу.

Министарство просвете, науке и технолошког
развоја реализује Пројекат инклузивног предшколског
васпитања и образовања уз помоћ зајма Светске банке.
Циљ пројекта је унапређивање доступности квалитета и
праведности предшколског васпитања и образовања за
свако дете од рођења до 6,5 година, са освртом на децу из
социјално и економски угрожених друштвених група.

Mionica
na dlanu
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БОГОЈАВЉЕНСКА МАНИФЕСТАЦИЈА
У СЕЛУ МИОНИЦИ И ВРУЈЦИМА

ГОРАН И ВЕЉКО ПРВИ
ДО ЧАСНОГ КРСТА

Учесници Богојављенског пливања у Селу Мионици

ОБЕЛЕЖЕН ДАН
ВАРОШИ МИОНИЦА
Свечаним програмом у Културном центру, Oпштина
Мионица је у четвртак, 14. јануара, обележила 126 година од
када је указом краља Александра Обреновића Мионица
проглашена за варош. Присутнима се на почетку програма
обратио председник општине Мионица Бобан Јанковић.
- Мионица је настала много пре него што је проглашена за варош. Насеља настају тако што људи припитомљавају природу, обликују је према потребама живота,
урбанизују. Тако је и наше насеље полако расло и прерасло
у варош која временом постаје све удобније место за живот.
Наше највеће богатство су људи и зато се и на државном и
на локалном нивоу озбиљно ради на популационој
политици. Трудимо се да обезбедимо што квалитетније
услове за све Мионичане, да развијамо сваки део општине
Мионица. Варош Мионица представља срце Општине, а
када је срце здраво онда ће и други делови бити здрави.
Радимо на томе да Мионица не буде само још једно лепо
место кроз које се пролази, већ место које ће људи
одабрати за своје одредиште у којем ће пронаћи оно што
желе - рекао је председник општине Мионица Бобан
Јанковић.

Пливањем за Часни крст на отвореним базенима у Селу
Мионици и Бањи Врујци, 19.јануара, је обележен велики
хришћански празник Богојављење.
Манифестације су одржане у организацији општине
Мионица и овдашњих црквених општина, а у јутарњим
часовима су служене празничне литургије у храмовима
Свете великомученице Марине-Огњене Марије у Врујцима и
Вазнесења Господњег у Мионици.

Пливање за часни крст у Селу Мионици
На петом пливању за Часни крст на отвореном базену
Спортског центра у Селу Мионици учествовало је 27 пливача.
Деоницу дугу 33 метра до Богојављенског крста, што
симболизује број година Христовог живота, у конкуренцији
27 учесника први је препливао Горан Стефановић из Мионице, који је иза себе оставио суграђане Филипа Богдановића и Горана Радосављевића. Победнику је поред Часног
крста, припала и богато украшена икона, другопласираном
Библија и велика икона, трећепласираном књига и велика
икона, док су пригодне награде примили и остали учесници.

Обраћање Бобана Јанковића,
председника општине Мионица

Бања Врујци

Уметнички програм је обележио наступ вокалног
солисте Марка Томића и гитаристе Луке Јездића, док су
присутни истовремено могли да виде бројне фотографије
и видео снимке Мионице и Мионичана из богате архиве
Културног центра.
А.Ковачевић

Победник једанаесте по
реду Богојављенске манифестације у Бањи Врујцима
постао је шеснаестогодишњи
Вељко Шврака из Београда у
конкуренцији чак 40 пливача.
Победник је по традицији
освојио Часни крст, а свим
пливачима су уручене пригодне награде и поклони у
виду књига и икона.

Вељко Шврака

МИОНИЦА
НА РАДОСТ МЛАДИХ МИОНИЧАНА

ПРОРАДИЛО
КЛИЗАЛИШТЕ
Клизање на свежем ваздуху представља посебан
осећај, па не треба да чуди због чега Мионичани, посебно
најмлађи, и ове зиме уживају на клизалишту под отвореним
небом које је недавно пуштено у рад. Клизалиште чије је
постављање финансирала општина Мионица, налази се на
простору кошаркашког игралишта у близини Мишићевог трга
у центру Мионице. Коришћење клизалишта је и ове године
бесплатно, а на посетиоце се апелује да се придржавају свих
прописаних епидемиолошких мера заштите од вируса корона
како би сви безбедно уживали у зимским активностима.

28.јануар 2021.г.
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У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА УСЛУГЕ “ПОМОЋ У КУЋИ“

ОТВОРЕНА КАНЦЕЛАРИЈА
У ЦЕНТРУ МИОНИЦЕ
У циљу унапређења услуге „Помоћ у кући“ локална
самоуправа је обезбедила канцеларију у центру Мионице у
којој се од скоро налази седиште пројекта и где сви заинтересовани грађани могу добити потребне информације.
- Предано радимо да би нашу Мионицу учинили што
бољим местом за живот сваког појединца.Отварање
канцеларије ће нам омогућити да на још ефикаснији начин
будемо на услузи нашим старијим суграђанима. Такође,
захвални смо Немачкој развојној агенцији (ГИЗ) и НАЛЕД-у
који су ових дана донирали апарате за мерење шећера и
крвног притиска, заштитну и пратећу опрему, а све у циљу
што успешније реализације овог хуманог пројекта. „Помоћ у
кући“ је од непроцењиве важности, поготову за наше
најстарије и њихове породице којима је таква врста помоћи
и најпотребнија – нагласио је председник општине Мионица
Бобан Јанковић.

Клизалиште у Мионици
Детаљ са отварања канцеларије

НА ВОЈВОДИНОМ ТРГУ МАЛИШАНИ
ПОЗДРАВИЛИ ПРВИ ДАН НОВЕ ГОДИНЕ

ОТВОРЕНОГ СРЦА
Први дан Нове године општина Мионица је већ по
традицији посветила својим малишанима. Дечији осмеси и
весели жагор су поново били заштитни знак пријатног
зимског дана који су најмлађи Мионичани провели на Тргу
војводе Мишића у друштву глумаца, Деда Мраза и других
извођача. Осим уживања у новогодишњем програму
„Мионица отвореног срца“, малишани су могли да се
опробају и у клизању на клизалишту под отвореним небом.

Услуга „Помоћ у кући на подручју општине Мионица“
функционише од 2016. године. Услуга коју пружају
геронтодомаћице је доступна одраслима и старијима који
имају ограничења физичких и психичких способности,
услед којих нису у стању да самостално живе у својим
домовима без редовне помоћи у активностима дневног
живота, неге и надзора, при чему је породична подршка
недовољна или није расположива.

ПОДЕЉЕНА ДЕЧИЈА АУТО СЕДИШТА И КОЛИЦА

ЗА МИОНИЧКЕ БЕБЕ
Председник општине Мионица Бобан Јанковић је
недавно на пригодној свечаности испред Услужног центра
родитељима мионичких беба уручио дечија ауто седишта
и колица. Овом приликом је подељено 33 комплета ауто
седишта и колица за 19 девојчица и 14 дечака, а родитељима припада и по 40.000 динара које је определила
локална самоуправа за подршку рађању и родитељству
за свако новорођено дете.

ИЗРАДА ПЕЧАТА

Подела ауто седишта
Подела дечијих ауто седишта спроводи се у оквиру
активности Савета за безбедност саобраћаја општине
Мионица. На иницијативу председника општине Мионица
Бобана Јанковића од почетка прошле године родитељи
од локалне самоуправе добијају на поклон и колица.
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ПРИЛОГ ЗА БИОГРАФИЈУ - ДР ДРАГОЉУБ НИКОДИЈЕВИЋ

ЗЕМАЉСКИ ДАНИ ТЕКУ
Радни век на Убу, кућа на три нивоа изграћена, већим делом, сопственим рукама и...сећања
- На Уб сам дошао давне 1965. године заједно са
мојом тадашњом супругом др Драгицом Никодијевићприсећа се својих почетака у убском Дому здравља доктор
Драгољуб Никодијевић, специјалиста стоматоплошке
протетике. Недавно смо објавили опширнији текст о
његовом сећању, са посебвним освртом на сусрете са
чувеним акробатом Алексићем (филм „Невиност без
заштите’’), а овог пута, он је желео да допуни своју
биографију. Заслужио је то својим дугогодишњим радом у
убском Дому здравља.
Драга Зубар, како га Убљани зову још од времена
када је руководио Стоматолошком службом у Дому
здравља, пре подне, а после подне и сваког слободног
тренутка, својеручно, градио је кућу у улици Милоша
Марковића број 9, допунио је своје сећање:
- Расписан је конкурс и ми смо се јавили. После разговора са тадашњим директором Радованом Ненадовићем и његовим помоћником Велибором Тадићем, обоје смо
примљени, а почели смо да радимо без лекарског стажа
(обавили смо га, касније, ван радног времена на Стоматолошком факултету.
- Ишао сам на рад у Немачку тих првих година рада

IN MEMORIAM

н а Убу. Узе о с а м н е п л а ћ е н о
одсуство и отишао у Штутгарт, а
тамо је држ авни испит био
обавезан да би се добила радна
дозвола. Отишао сам да положим
и тај испит, али се нисам вратио у
Немачку. Наставио сам да радим
на Убу. Добио сам место шефа
Стоматолошке службе, а потом
сам био и начелник те службе све
до пензионисања.
Први сам завршио спеДр. Драгица
цијализацију из стоматолошке
Никодијевић
протетике (33. по реду на Факултету). Касније су исту специјализацију завршиле и др
Драгица Никодијевић и др Биљана Николић, садашњи
примаријус и директорка Дома здравља.
Докторка Драгица Никодијевић је сада покојна, а
Драга Зубар, у заслуженој пензији, живи у кући у улици
Милоша Марковића. Поседује комплетну опрему за стоматолошке прегледе и протетику. Ипак, како рече, године су
М.М.
учиниле своје, све мање ради...

МИРКО НИНКОВИЋ
Легенда која је ходала нашим улицама отишла је у вечност, у праву
легенду - ових дана. Мирко, мој genose, преселио се на, како то за оне
величанствене кажемо, неко боље место... Сада ће да постоји још јаче и
свежије него свих ових година... у сећањима породице, али и својих ученика
на које је био неизмерно поносан, као и свих других који су га познавали.
Делио је живот на „онај’’ пре одласка на рад у Немачку (где су му се родила
два сина и где је заслужио пензију), „онај’’ за којег су га везале незаборавне
успомене на колеге и пријатеље из гастарбајтерског периода и на године
после повратка. Оне године пре одласка су... исто као и он - легенда.
А сво његово време било је испуњено добротом и изузетном
пажњом према свима и свему што га је окруживало. Велики мали човек био
је толико популаран, још од времена када је радио као наставник физичког
васпитања у Памбуковици, да није било шанси да седне у неку од његових
омиљених кафана, а да му одмах неко не ‘’виче пиће’’. Остао је, генерацијама, у најлепшем сећању.
Волели смо га сви. Умео је да се нашали, да разуме, помогне,
посаветује, подржи... Био је јединствен, толико јединствен да ће, после
њега, Уб бити другачији... И сви ми ћемо бити неописиво сиромашнији...
Добри мој genose, верујем да ћеш пазити, одозго, на све нас... Верујем
да ћеш се, када се придружиш Нину, Фаљи и убској плејади небеских
великана, осећати добро јер су патње због опаке болести - престале...
Коначно си стигао и у убски „Сабирни цантар’’.
М.М.

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

28.јануар 2021.г.
31.12.2020.године, после краће
болести, преминуо је
наш драги
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31.01.2021.г. навршиће се три
године од смрти нашег драгог

ДРАГОМИР
ПЕТРОВИЋ
- МАТА
(1937 - 2020)
Са неизмерним болом,
тугом, вечном захвалношћу
и љубављу носићемо те
и чувати у срцу и души
Ожалошћена породица
СЕЋАЊЕ

САВЕ
ВЕЛИМИРОВИЋА
С поштовањем и љубављу
сећају Те се Твоји
Супруга Споменка,
син Драган и ћерка Јелена
са породицама

30.01.2021.г. навршиће се
13 година од када је
преминуо наш драги

ЗОРАН ПАНИЋ
(1936 – 2008)
из Чучуга

СЛАВИЦА СЛАЂА
ПЛАКАЛОВИЋ
(28.1.1987-28.1.2021)
Живот се промени у секунди,
али туга, бол и сузе остају
заувек. Нека те Анђели чувају!
Твоја мама Нада и сестра
Зорица са породицом
30. 12.2020. г. преминуо је

Заувек ћемо те носити
у срцу и чувати успомену
на тебе...
Твоја ћерка Драгана, зет
Милорад, унуци Милош
и Милан са породицама

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН ЛОБЕ
ИВКОВИЋ
(1946 – 2017)

ЖИВИСЛАВ
МИЈАТОВИЋ ЖИКА

С љубављу и поносом
чувамо успомену на твој
драги лик. Увек ћеш бити у
нашим срцима и мислима

(1949 - 2020)
Док живимо памтићемо га као
доброг домаћина и још бољег
пријатеља
Твоји пријатељи Бранко
и Милка Станаревић

Супруга Љиљана, син
Завиша, снаха Андријана,
унуци Јован, Андреа
и Јана
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27.01.2021.г. навршава се
40 дана од смрти
нашег драгог

МИЛОРАДА
ЖИВАНОВИЋА
МИЋЕ из Бањана
(1946 – 2020)
Остаћеш заувек део нас.
Ништа нас неће спречити
да те вечно чувамо
у срцима...

РАДОСЛАВ
ВАСОВИЋ
(1957 – 2007)
Отишао си у вечност, али
не и у заборав. Вечно ћеш
живети у срцима

Твоји синови Милош и Зоран
са породицама

Твојих најмилијих
13.01.2021.г. навршило се
четири године од како није
са нама

СЕЋАЊЕ

РУЖИЦА МАРКОВИЋ
РУЖА
(28.01.2001- 28.01.2021)

Супруга Десанка, ћерке

Лажу да време лечи све...
20 година без тебе...
Исто недостајање...
Иста бол... Иста патња...
Празнина огромна јер ти си
Моја звезда водиља
Алфа и Омага моја
Једна једина
Краљица моја
Анђео мој чувар!
Волим те Мајка, Ружо моја

Весна, Тања и Сања
са породицама

Твоја Мица

ВЕРОЉУБ ВЕЉА
СИМИЋ
С поносом чувамо
успомену на Tебе...

15.01.2021.. навршило се три
године од када није са нама

МИХАИЛО МИКА
ЦВЕТКОВИЋ
Чувамо Те заувек у нашим
мислима и срцима
Породица Цветковић

23.12.2020.г. заувек нас је
напустио наш драги супруг,
отац и деда

ДРАГУТИН КРСТИЋ
(1954 – 2020)
Тужни што смо те изгубили
и срећни што смо
те имали...
Твоји најмилији: Славица,
Марија, Никола, Сања,
Данило и Тијана

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
15.01.2021.г. навршило се пет
година од како није са нама наш
драги супруг, отац, деда и
пријатељ

КОНСТАНТИН
МИЛОШЕВИЋ
ЛОЛАН
(1941 – 2016)
Вољени никад не умиру...
Породица Милошевић

28.јануар 2021.г.
29.12.2020.г. преминуо је
наш драги отац и деда

8.01.2021.г. навршило се 40
дана од како није са нама
наша мајка и баба

МИЛИВОЈ ЈОЦИЋ

ОЛГА ЈОЦИЋ ЦИЦА

(1944 – 2020)

(1939 – 2020)
Била си и остаћеш заувек део
наших живота. Носиће те у срцу
и мислити на тебе вечно

из Бањана

(1950 – 2020)

Живот без ваше љубави и пажње надокнађују најлепше
успомене и понос што сте били наши родитељи
Син Бранко, ћерка Слађана, снаја Бранка, зет Брана,
унуци Огњен и Андрија, унуке Софија и Анђелија

26.01.2021.г. навршила се
година од смрти

МИЛУНКЕ
ВЕЛИМИРОВИЋ
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ВИДА ЈОВАНОВИЋ МИРКО ЈОВАНОВИЋ
учитељица
(1932 - 2016)

учитељ
(1934 - 2000)

Дани пролазе... Ни један без сећања на Вас!

Твој син Славиша
и ћерка Сузана са породицом

Ћерка Љиља са породицом
27.01.2021.године навршила
се година како смо
без тебе

"KRIN 2"
cve}ara

РАТОМИР
МИЛИЧИЋ

pogrebna oprema
Преко пута „Мол пумпе“

Сећање, бол
а највише понос
што смо те имали,
остаће заувек !
Породица

- 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
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Пола године боли. Сећање и непрепознавање да ће нам тада,
у дан и по, живот стати! Дође и Божић, радости и љубави
твоје, више није наш!

РОСА РИСТИЋ
(1956 – 2020)
Да ли сујета, незнање, додворити се, све то и више;
У једној години, трећи наметнути лекар, упути те овде!
Грешан сам, нисам те заштитио, слаб сам био,
нисам знао и умео!
Празан и сиромашан без тебе, увек и свугде!
Све више верујем да је срамота што живим и непотребно;
Без телефонских позива, брижног испраћаја
и радости сусрета, осмеха, говора, без...
Супруг Радиша Л.Ћ.

9.01.2021.г. преминуо је
наш драги

9.01.2021.г. преминуо је
наш драги

ГОРАН ПОПАДИЋ
(1963 – 2021)

Поседњи поздрав
нашем вољеном...

ГОРАН ПОПАДИЋ
Чуваћемо успомену
на твој драги лик и заувек
ћеш остати део нас...
Драгица, Бане, Гоца и Лаза

Твоја породица: супруга
Милка, ћерка Ксенија,
син Милан и брат Зоран
са породицом
17.01.2021.г. навршило се
четири године од смрти
нашег драгог супруга и оца

МИЛОСАВА
ЛЕЈИЋА
из Трлића (1951 – 2017)

ВЛАДИМИР
РАДОЈИЧИЋ
(26.03.1939-25.07.2020)
Добри наш Владимире,
знамо да знаш колико те
волимо. Много нам свима
недостајеш. Господ нека те
чува у миру
Твоји најмилији

Од када си нас напустио,
кроз живот идемо без тебе,
али у нашим срцима
заувек смо са тобом.
Никада те нећемо
заборавити
Супруга Стана, ћерке
Славица, Јелица и Марица
са породицама

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
25.01.2021.г.навршавају се две
године од смрти наше драге

28.јануар 2021.г.

31

20.01.2021.г. навршилa се година
од смрти нашег драгог

ЗОРАНА
ВАСИЉЕВИЋА
(1960 – 2020)

ЈЕЛЕНЕ
ПАРИПОВИЋ
(1930 – 2019)
Живећеш заувек у нашим срцима.
Вољени никада не умиру...
Твоји: ћерка Милка, син Драган,
снаха Дубравка, унучад Тања,
Николина, Дејан, Срба и Милена,
праунучад Катарина,
Ника и Александар
20.01.2021.г. навршила се година од
смрти нашег драгог

Када одлази неко драг, не боли
смрт, већ све оно што долази
после! Боли празнина која
никада неће бити попуњена
и немогућност да још нешто
урадимо за њега. Боле речи које
нисмо рекли а могли смо, боле
сузе, успомене и ћутање. Боли
сазнање да никада више нећемо
бити заједно, што нећемо да те
видимо и да нам се јавиш.
Недостајеш бескрајно...
Супруга Драгица, синови Бојан
и Бранко и ћерка Биљана
са породицама

С Е Ћ А Њ Е

БОЖА ВАСИЉЕВИЋ
(1957 – 2020)

ЗОРАНА ВАСИЉЕВИЋА
из Памбуковице (1960 - 2020)
Твој прерани одлазак оставио
је велики и неизбрисив траг
у мом животу. Памтићу твоју
великодушност и доброту
заувек. Почивај у миру и нека
те анђели чувају, брате мој
Твоја сестра Нада Јовичић
са породицом
Седам година од смрти нашег
драгог брата

Прошло је 40 дана како те
више нема, драги брате мој!
Бол и туга за тобом не
пролазе, разум неће да
прихвати да те нема, све
помислим да ти се јавим да
видим како си ми. Брате,
нека те Анђели чувају.
Заувек остајеш у мом срцу
Сестра Вида, зет Мића,
сестричине Гоца и Снежа
са породицама
11.01.2021.г. навршило се
40 дана од смрти

ЖИВКА
МИЛИВОЈЕВИЋА
(1934 – 2020)

ПРЕДРАГА БОБАНА
ЈЕРЕМИЋА
(1952 – 2014)
из Црвене Јабуке
Драги брате, седам година како си
наша врата затворио и отишао на
пут са којег се више ниси вратио.
Време пролази али заборав не
постоји... Почивај у миру,
Брат Драган, сестре Слободанка
и Верица са породицама

Са великим поштовањем
и поносом, јер си то заслужио,
чуваћемо успомену на тебе као
вредног и поштеног човека...
Почивај у миру
и на свему ти хвала!

Твоји: супруга Рада, ћерка Нада,
унука Александра
и унук Александар
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Четрдесет је тужних дана
од смрти

20.01.2021.г. навршило се десет
година од смрти наше драге

БОЖИДАРА БОЖЕ
ВАСИЉЕВИЋА
Драги брате, не миримо се са
суровом истином да си нас
напустио. На гробу тишина
у нашем дому огронма
празнина. Бол и туга нам
разара срце и душу. Био си
искрен, достојанствен
и племенит брат.
Наше сузе нек ти не ремете
тишину вечног мира

РАДЕ СИМИЋ
(1950

– 2011)

Време које је протекло
не помаже. Недостају твоје
шале и твоја подршка.
Чувамо сећање на тебе.
Твоји: Слава, Милка, Мира, Љуба,
Дарко, Јеца, Анђела и Иван

Твоја браћа Видоје и Владан
и снаха Драгица

С Е Ћ А Њ Е

Четрдесет је дана од када нас
је напустио наш вољени стриц

БОЖИДАР БОЖА
ВАСИЉЕВИЋ
Чико, твој живот нестаде
у трену, али твоје племенито
срце и твој лик,остају вечно
у срцима нас који те волимо.
Тешко је прихватити твој
одлазак. Свакодневно
живиш у нашим мислима.
Нека те у тишини вечног мира
прати наша љубав јача од
времена и заборава.
Почивај у миру, чико наш...

БОГОЉУБ ВЛАЈКОВИЋ
22.12.1936 - 22.12.2005.
Прошло је 15 тужних година
од како ниси са нама...
Али, знај, године не лече бол,
нема заборава...
Вечно ожалошћени:
син Драган, снаха Зорица, и
вољене унуке Јелена, Јована и Сања

Твоје братанице Весна,
Вера и Анка

18 година од смрти мога оца

Четири године од смрти моје мајке

Осам година од смрти
мог драгог брата

СТРАЈИНА
ВАСИЉЕВИЋА

БОЖИДАРКЕ
ВАСИЉЕВИЋ

ДРАГАНА ВАСКЕТА
ВАСИЉЕВИЋА

(1933 – 2003)

(1938 – 2017)

ИЗ ТРЊАКА

(1959 – 2013)

Драги моји родитељи и једини брате! После вашег одласка на пут без повратка,
оставили сте ми живот који се више не зове тако и бол у срцу који ћу носити док се не придружим вама.
Никада вас неће заборавити
Ћерка и сестра Мирјана, зет Драган,
унук и сестрић Мартин са породицом

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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23.01.2021.год навршило се
десет година од смрти
нашег драгог

30.12.2020.г. преминуо је

СЛОБОДАНА
ПЕТРОВИЋА
- ЋАМБЕЗА
ДРАГАН
ИСАИЛОВИЋ

Постоји нешто
што не умире,
а то су љубав и сећање...

(1961 – 2020)
Остаћеш вечно
у нашем сећању...
Брат Верољуб
са породицом

Твоји: Матија, Нена и отац
Милисав са родбином
и пријатељима

30.12.2020.год преминуо је

5.01.2021.г навршила се
година од смрти

5.01.2021.г навршила се
година од смрти

ДРАГАН
ИСАИЛОВИЋ

МИОДРАГА МИЈЕ
АДАМОВИЋА

МИОДРАГА МИЈЕ
АДАМОВИЋА

(1961 – 2020)
Почивај у миру и нека те
Анђели чувају...
Братаница Горадана
са породицом
19.01.2016 - 19.01.2021.

ВЕЛИЧКО ЈЕРЕМИЋ
(1955-2016)
из Радљева
Увек ћеш живети
у нашим срцима
Твоја породица

из Брезовице
У срцу туга, на гробу
тишина, а у дому нашем
велика празнина. Боли
сваки трен без тебе...
Супруга Гордана
СЕЋАЊЕ

РАТКО
МАРЈАНОВИЋ
из Мургаша
(1943 - 2015 - 2021)
Добром човеку и боему
пријатељ Милан Илић

из Брезовице
Вољени никада не умиру...
Породица Топаловић
31.01.2021.г. навршиће се 27
година од смрти нашег драгог
супруга, оца, свекра и деде

ДРАГОМИРА
ИЛИЋА
Бојаџије из Уба
Чувамо светлу успомену!
Супруга Магдалена, деца Милан
и Љиљана, снаха Горица
и унуци Стефан и Филип

34

ФУДБАЛ

28.јануар 2021.г.

ТИМ СА ШКОЛАРЦА ПРИВОДИ КРАЈУ ПАУЗУ

СТАНОЈЕВИЋ ПРОЗИВА
5. ФЕБРУАРА
Добрим финишом јесењег дела сезоне, убски Радник је
стигао до четврте позиције Окружне лиге Колубаре и
задовољан отишао на зимски одмор. Тренер "наранџастоцрних", Александар Станојевић, дао је играчима вољно до 5.
фебруара, а неуморни председник Милован Милићевић се
кратко осврнуо на прву полусезону:
- Платили смо цену играња баража, екипа се доста
испумпала и тек у другом делу јесени смо били на правом
нивоу. Посебно бих истакао партију у Ваљеву када смо
савладали Колубару 2 са 3:1, а добрим играма за нијансу су
одскочили Немања Брадоњић, Александар Јовић и Дарко
Пурешевић. Пуно нам је значио и повратак нападача Николе
Хаџића, а зимски прелазни рок требао би да буде доста
миран. Пробаћемо да ангажујемо једног нападача и везисту,
најављен је само један одлазак, а вероватно ћемо нешто
гломазнији играчки кадар свести на 20 људи.

РАДЉЕВСКА ЈУНИОРСКА ШКОЛА ФУДБАЛА
ПРОСЛАВИЛИА ПРВУ ГОДИНУ ПОСТОЈАЊА

ЕНТУЗИЈАЗАМ
БЕЗ ГРАНИЦА
Тешка година за спорт није паралисала рад омладинске школе Рудара из Радљева- новоосновани клуб је
јесенас прославио први рођендан, а 25 дечака су вредно
учили фудбалске лекције и напредовали под командном
палицом "старог вука" Радована Ђурђевића.

ОФК Рудар (Радљево)

ФК Радник (Уб)
Већ је познат и план зимских тестова, до прве званичне
утакмице са Памбуковицом (13. март), Радник ће одиграти
четири пријатељска меча:
- Први ривал ће нам бити Јединство из Милораца, 14.
фебруара. Седам дана касније играмо са Будућношћу из
Дудовице, а 28. фебруара чека нас тест против бајевачког
Пролетера. "Генералку" смо договорили за 7. март против
Врело спорта, а имамо план да на пролеће оформимо и
школу фудбала. Помоћни тренер остаје Никола Симеуновић,
нови секретар је Иван Даниловић, а са великим задовољством могу да кажем да смо управу ојачали са Драганом
Пурешевићем. Општина Уб је исказала велику бригу према
Раднику, надамо се да ћемо уз њену помоћ реализовати план
реновирања свлачионица, наравно уз пуно разумевања са
наше стране због епидемиолошких околности које ће се
сигурно одразити и на спорт.
Б.Матић

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

Продајем стан површине 70м2 (новоградња),
са паркинг местом у центру Уба.
Инфо телефон: 063/211-852
На продају плац површине 26 ари у Убу,
Ул. Славољуба Миливојевића бр.22
(код Крљине перионице)!
Тел за информације: 064/561-96-96

На реновираном терену у Радљеву три пута су се
недељно окупљали дечаци рођени у распону од 2006-2012.
године, а да је било услова за рад у затвореном- уопште не би
ни ишли на паузу. Овако, тренер им је дао "вољно" до 1.
фебруара, а од околности зависи да ли ће бити реализовано
учешће на Мини-макси лиги у Лазаревцу, која није ни почела
због епидемиолошке ситуације.
Изузетно вредни били су у управи клуба да обезбеде
што више утакмица својим пуленима, па су мали Радљевци
играли против Звезде (Конатице), Степојевца, Младости из
Цветовца, Памбуковице..., а посебно добра сарадња
остварена је са Владимирчанима. Осим две одигране
утакмице, постигнут је и договор о заједничким припремама
у Гостиљу на Златибору, месту у коме су "рудари" прошлог
лета одрадили фантастичне припреме.
Где год су се појавили, дечаци Рудара су остављали јак
утисак, било да је реч о лепој спортској опреми или
спортском понашању, а тешко да су у томе могли да имају
бољег учитеља од Радована Ђурђевића. Обављена је и
регистрација свих играча у ОФС Уб, а непресушан ентузијазам, осим искусног тренера, клубу су поклонили и Завиша
Ивковић, Иван Јеремић и Слободан Теодосијевић. Некада
одлични фудбалер Рудара и бројних клубова у региону.
Завиша Ивковић, искористио је своја бројна приватна,
пословна и спортска познанства да клуб ни у чему не
оскудева у првој години постојања:
- Уложили смо огроман труд да привучемо децу,
наравно да сви гравитирају ка Убу, Обреновцу, Лазаревцу... и
зато овај број дечака у школи доживљавам као нашу велику
победу. Општина Уб нам је пружила велику подршку када је
реч о инфраструктури, надам се да ће у овој години сазрети
и услови да се оформи прва такмичарска селекција. Константно напредујемо, радићемо ове зиме и у балону у Црљенима,
па верујем да ћемо наредну годину дочекати још бројнији и
организованији- рекао је Завиша Ивковић чији наследник
наговештава да га чекају већи фудбалски домети од очевих.

Ново !!!
ГЕОДЕТСКИ БИРО
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ

СПОРТ
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СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ УБ ДОДЕЛИО ПРИЗНАЊА НАЈУСПЕШНИЈИМ СПОРТИСТИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДБОЈКАШИЦЕ БЕЗ ПРЕМЦА
- ЖОК Уб најбоља екипа без дилеме, а Маријана Боричић тренер године. - Кик-боксерка Јована Марковић
и играч баскета 3x3 Иван Поповић најбољи спортисти Уба за 2020. - Признање Општини Уб и Спортском
савезу Србије за развој спорта, Немања Матић и Радосав Петровић kao најбољи амбасадори Уба.
Није тешка година омела убске
спортисте да постижу сјајне резултате,
али ни Спортски савез Општине Уб да
вреднује и награди најбоље међу
њима. Председник ССО Уб Небојша
Живановић је поделио низ признања и
плакета, а први су на реду били они који
су помогли развој спорта и спортске
инфраструктуре. Први је награђен
Спортски савез Србије, председник и
наш прослављени рвач Давор Штефанек је потврдио сјајну сарадњу са
Убљанима и најавио још много заједничких пројеката на популаризацији
спорта.

кик-боксерка рођена 2004. године,
чланица КБК "Соко" Уб. Млада такмичарка је најпре славила на првенству
Београда, потом у Сенти постала и првак
Србије у дисциплини К-1, а годину је
крунисала освојеним првенством
Балкана у Јагодини! У конкуренцији
спортиста, годину је обележио Иван
Поповић, играч све популарнијег 3x3
баскета, од прошле године предводник
екипе која носи име нашег града! Били су
неприкосновени владари српског баскета, освојили четири од шест турнира на
домаћој сцени у конкуренцији Новог
Сада, Лимана, Олд Тауна..., а летонски

Најбољи спортиста:
Иван Поповић, баскеташ

Обраћање Небојше Живановића, председника Спортског савеза општине Уб
Председник општине Уб Дарко
Глишић је у име локалне самоуправе
примио плакету за допринос који Уб
полако, али сигурно гура ка регионалном центру спортског туризма, пројекти попут стадиона "Мурињо", Музеја
фудбала, затвореног базена... од наше
вароши праве рај за спортисте. Нису у
убском Спортском савезу заборавили
на најбоље амбасадоре наше вароши у
"белом свету"- Немања Матић и Радосав- Раћа Петровић су награђени плакетама за промовисање Општине Уб, а у
одсуству наших славних фубалера,
признања су примили њихови очеви
Драган и Никола.
На ред су дошли и најбољи актери
са спортских терена у прошлој години:
актуелни освајач Купа и Суперкупа
Србије- ЖОК Уб није имао праву
конкуренцију у претходној години, уз
напомену да су Убљанке стигле и до
првих успеха на међународној сцени.
На исту адресу отишла је и награда за
најбољег тренера- Маријана Боричић је
непогрешиво командовала убском
одбојкашком четом, а кормило је крајем
године у већ поодмаклој трудноћи
препустила Владимиру Васовићу.
За најбољу спортисткињу града
Уба проглашена је Јована Марковић,

"снајпериста" Миезис их је стопирао у
четвртфиналу завршног Мастера у Џеди.
Поповић се налази и на ширем списку
кандидата за Олимпјаду у Токију и
одавно већ представља светску елиту у
овом спорту.
Признања су стигла и за оне који
дају велики допринос око и ван теренаКЈП "Ђунис" за одржавање свих
спортских објеката у граду, а РТВ Сити и
Глас Тамнаве за медијско праћење свих
најбитнијих дешавања у општини, а и
шире. С обзиром на то да је 2020.
проглашена за годину промоције женског
спорта, међу награђенима су се нашли и
сви који имају женске селекције у свом
погону: Слободан Петровић, тренер ЖФК
Јединство, Соња Каришик у име ЖОК Уб,
Владимир Урошевић чији је КК Младост
014 већ "одгајио" репрезентативке,
Драган Јелић испред џудо-клуба "13. мај"
и Александар Кандић, тренер шампионке
Јоване Марковић у КБК "Соко" Уб.
Установљена је и награда "Убске
легенде", постхумно признање за оне
који су оставили неизбрисив печат у
свом спорту. Прва је отишла у руке Мирка
Веселиновића чији је отац Мирко, или
чика Мића-Плави како смо га сви звали,
безмало цео живот поклонио свом
рукометном клубу.
Б.Матић

Најбоља спортисткиња:
Јована Марковић, кик-боксерка

Најбољи спортски колектив:
ЖОК Уб (награду је примила
председница клуба Ивана Васиљевић)
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УБСКИ СРПСКОЛИГАШ ПОЧЕО ПРИПРЕМЕ ЗА НАСТАВАК СЕЗОНЕ

БЕЗ АНДРИЋА НА ПРОЛЕЋЕ
- Један од најбољих штопера лиге сели се у Немачку из пословно-приватних разлога.
- Маринковић стигао из Такова, Вукашин Павловић поново у црвено-белом, Давид
Обрадовић на проби. - Први тест 6. фебруара против Напретка из Медошевца.
После радне акције којом су очистили терен
"Мурињо" на Школарцу, фудбалери Јединства имали су
први зимски тренинг 18. јануара под командном палицом
Милоша Обрадовића. На вештачкој подлози тренирао је 31
играч, уз напомену да је пет најталентованијих кадета
добило привилегију да започне припреме са првотимцима.
Један непланирани одлазак битно је пореметио
планове Милоша Обрадовића, стандардни штопер Мирко
Андрић је обавестио управу клуба да се сели у Немачку из
пословних разлога. Не треба истицати шта је овај момак
значио за дефанзиву, повремено и везни ред Убљана, а на
Сајићу, Филиповићу и Вуковићу је задатак да попуне
празнину, уз претпоставку да ће суперталентовани
Ранисављевић заузети једно место у срцу одбране.
Када је реч о новајлијама, на верност се обавезао
Милош Маринковић (1995), доскорашњи нападач Такова
који је био стрелац за Милановчане на јесењој утакмици
против Јединства (1:2 за Убљане). Тренеру Обрадовићу
пробаће да се наметне његов презимењак- Давид, момак
рођен 2002. године који је играо за јуниоре Војводине на
позицији задњег везног, а убске навијаче ће обрадовати
повратак младог Вукашина Павловића (2003) који је јесенас
наступао за Раднички из Ниша у Омладинској лиги Србије.
Склопљен је и план за зимске провере, а прва на
програму је 6. фебруара када ће на СЦ "Матић" гостовати
београдски зонаш Напредак из Медошевца. Прволигаш

Тренинзи снаге у Спортском центру „Матић“:
Милош Обрадовић, тренер Убљана
Лозница биће ривал 10. фебруара, потом и Смедерево 13тог, а за 17. фебруар је заказан тест са омладинцима Црвене
звезде. Степојевац је наредни противник 20. фебруара,
војвођански зонаш Слобода из Доњег Товарника 23-ћег, а
"генералка" је заказана за 27. фебруар против лајковачког
Железничара:
- Наставили смо праксу прикључивања играча из
јуниорске школе, атмосферу првог тима су осетили
омладинци Јаџић, Матовић и Стојановић, као и кадети
Цвијовић, Милутиновић, Киселчић, Давидовић и Мочић.
Надам се да је повреда прошлост и за Милоша Шаку,
везисту суперлигашког педигреа, а циљ Јединства је више
него јасан. Промоција младих играча и место у врху табелето су стандарди од којих не одступамо- јасан је на почетку
припрема тренер Милош Обрадовић.
Почетак пролећног дела сезоне заказан је за 6. март,
на стадиону "Драган Џајић" гостоваће Будућност-Крушик
предвођена новим тренерским тандемом Владица Струја
Петровић- Ђорђе Лазић.
Б.Матић

ОДБОЈКА
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УБЉАНКЕ У ДОБРОМ РАСПОЛОЖЕЊУ ОТПУТОВАЛЕ У МОНЦУ

УПИСАНА И ТРИНАЕСТА „РЕЦКА“
- Сат времена било довољно да се сломе бледе Зрењанинке.
- Повреда Љиље Ранковић за главобољу Васовића.
- Убљанке у уторак играле осмину финала Купа ЦЕВ
(детаљан извештај из Монце у наредном броју Гласа Тамнаве).
Први овогодишњи меч, према
очекивањима, није био једноставан за
убске одбојкашице. Партизан је ове
сезоне свима "тврд орах", црно-беле су
одиграле чак пет "тај-брекова", али су
Убљанке успеле да оправдају епитет
фаворита и у четири сета везале 12.
тријумф у првенству.
Након рутинског водства од 2:0,
деловало је да Уб иде ка новој
максималној победи, али су црно-беле
за храброст и добру игру награђне
почасним сетом. Јавила се бојазан да
би меч у Мастер хали могао да оде у
нежељеном смеру, али превише квалитета има на располагању Владимир Васовић, иако је екипа још далеко од топформе.
Након ове утакмице, у наредној
недељи, тренер ЖОК Уба добио је
озбиљну главобољу, Љиљана Ранковић је истегла лигаменте зглоба и из
публике пратила 13. победу у првенству. До ње су домаће дошле на идеалан начин- уз мали утрошак енергије,
са доста ротације на паркету и уз
озбиљну и мотивисану игру.
Само је у првом сету Клек
запретио вођством од 4:1 да ће бити
незгодан ривал, уследила је серија од
10:0 на сервис Сање Тривуновић, па је
сет рутински приведен крају. Још
убедљивије су изгледале Убљанке у
другом сету, Милана Божић је сјајно
разигравала комплетну стартну поставу, а Сања Ђурђевић је била перфектна

Суперлига Србије за одбојкашице, 12. коло

Партизан- Уб 1:3
(24:26, 17:25, 28:26, 18:25)
Спортска хала "Мастерс" у Земуну.
Судије: Рољ (Инђија), Зотовић
(Београд).
УБ: Божић 1 (1 блок), Глигорић 11 (3
блока), Ранковић 22 (4 аса), Вулин 14 (1
блок), Тривуновић 14 (1 блок), Медић (4
блока, 1 ас), Ђурђевић (либеро 1),
Лукић, Митровић. Нису играле: Стојковић, Кецман, А.Ђорђевић, Павловић,
К.Ђорђевић (либеро 2)
Суперлига Србије за одбојкашице, 13. коло

Уб- Клек 3:0
(25:15, 25:7, 25:18)
на пријему. У трећем сету, на паркету су
се појавиле и Анђела Стојковић, Катарина Лукић и Ана Марија Митровић,
ритам није падао, па је остварена једна
од најлакших победа у сезони.

ИСТОРИЈСКИ МЕЧЕВИ
У МОНЦИ
Убљанке су 25. јануара кренуле пут
Монце где се одржава турнир Купа ЦЕВ,
а екипа Владимира Васовића је у осмини
финала играла са словачким Шелмијем
из Брна (уторак, 26. јануар). На турниру
учествују још мађарска Бекешчаба и
домаћин Монца, а бољи из првих
мечева играли су у среду за пласман у
полуфинале Куп ЦЕВ. Већ 2. фебруара
Уб наставља одбрану трофеја Купа
полуфиналним двомечом против Јединства из Старе Пазове, а пре тога је на
програму и првенствени меч са Црвеном
звездом (петак, 29. фебруар).
Б.М.

Хала спортова на Убу. Судије: Леко
(Нови Сад), Рољ (Инђија).
УБ: Божић 3 (3 аса), Глигорић 6 (2
блока, 1 ас), Вулин 12 (1 ас, 1 блок),
Тривуновић 6, Кецман 10 (2 аса),
Медић 11 (1 блок, 1 ас), Ђурђевић
(либеро 1), Стојковић 2 (1 ас), Лукић,
Митровић. Нису играле: К.Ђорђевић
(либеро 2), Павловић, А.Ђорђевић

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
13
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МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ ЖОК УБА РАДЕ ПУНОМ ПАРОМ

БЕЗ ИЗГУБЉЕНОГ СЕТА У ПРВОМ ДЕЛУ СЕЗОНЕ!
Док сениорски погон ЖОК Уба преправља историју
клуба из године у годину, под командном палицом
Александра Каришика спремају се насле-днице у домаћој
фабрици талената. Близу 80 девојчица подељених у 4
старосне категорије "пеглају" свакодневно паркет у ОШ
"Милан Муњас", а вредан рад, иако резултати нису једино
мерило, итекако се види на табелама регионалних лига
Окружног одбојкашког савеза Ваљево.
Епидемија је битно утицала на одигравање утакмица у
јесењем делу, а највише пута на терен су излазиле
кадеткиње које су прве са шест победа и перфектном сетразликом 18:0! Пионирке су, такође, забележиле шест
максималних победа, претпионирке три, а јуниорке су имале
само један меч и, наравно, савладале Шабац са 3:0. То значи
да убске девојчице у јесењем делу нису изгубиле ниједан
сет, а прве су на паркет у 2021.години изашле пионирке, које
су протеклог викенд имале дупли програм и у оба меча
славиле максималним резултатом 3:0, против Рибнице из
Мионице и Парка из Шапца.
Ако се мало уназад вратимо у претходној години, на
центарлном месту се налази тријумф генерације 2007. у
фебруару на јаком турниру у Обреновцу (победили Визуру у
финалу), а Александар Каришик, још увек активни одбојкаш
Лознице, говорио је о плановима за наредну годину:
- Пробаћемо да изборимо пласман на неки од
завршних турнира, девојчице свих категорија показују
велики напредак, а надам се да није далеко дан када ћемо
добити играча из домаће школе за суперлигашки ниво.
Велики потенцијал најављују примач Тијана Гардиновачки
(2004.), Невена Марјановић (2007., такође примач), Анђела
Веселиновић (2007., коректор), Луција Рогић (2008., примач),

Пионирке ЖОК Уб
а дизач Јулија Симић је већ осетила атмосферу рада у првом
тиму. Надам се да ће кад прочитају своја имена добити додатну
мотивацију да раде још јаче, јер још увек се налазе на почетном
степенику одбојкашког развоја. Велику помоћ у раду имам од
Жељка Грујића, можда нам се ове године придружи и моја
супруга Соња коју су мајчинске обавезе одвојиле од паркета, а
ми настављамо пуном паром да проливамо зној у основној
школи- пун је мотивације Александар Каришик, тренер у школи
ЖОК Уба.
Б.Матић
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ПРОМЕНЕ НА ЧЕЛУ РУКОМЕТНОГ КЛУБА

НЕМАЊА ЈОВАНОВИЋ НОВИ ПРЕДСЕДНИК
Решење за тренера пронађено је у некада убојитом беку РК Уб Бранку Филиповићу који ће упоредо
обављати и функцију спортског директора, док ће Дејан Лукић преузети бригу о развојном тиму.
Првих дана нове године стигле су изненађујуће вести из
редова убских рукометаша- Скупштина клуба је разрешила
дужности досадашњег председника Ивана Милошевића, а на
место првог човека поставила Немању Јовановића- Фуљиног,
потомка познате убске породице чије презиме стоји златним
словима у историји овдашњег рукомета.
Млади председник се обратио играчима на првом
окупљању у 2021. години, са трибина Хале спортова слушало
га је више од 25 играча, а Јовановић је истакао да је свестан
какав га посао очекује:
- Преузео сам велику одговорност, морам признати да
сам дуго размишљао, али с обзиром на то да ћу бити окружен
готово свим битним људима за убски рукомет- решио сам се
на овај крупан корак. У околностима у којима се налазимо због
епидемије, неће бити лако да се обезбеде средства за
стабилно функционисање, због тога се нећемо ни расипати.
Решење за тренера нашли смо у нашем бившем играчу Бранку
Филиповићу који ће упоредо обављати и функцију спортског
директора, док ће Дејан Лукић преузети бригу о развојном
тиму. Играмо захтевну и скупу лигу, али атмосфера коју сам
осетио на првом тренингу даје ми пуно разлога за оптимизам.
Начињени су и први потези у ојачању играчког кадра, РК
Уб је на прагу два капитална појачања:
- Надам се да сада само формалности деле Дарка
Павловића од повратка у матични клуб, реч је о момку који је
имао сјајну интернационалну каријеру, а кући се враћа са
Кипра. Слична је ситуација и са голманом Бориславом
Владисављевићем који је бранио у Финској, а видећемо да ли
ће бити услова за још два појачања. Прогнозе су да ће се
Супер-Б лига наставити 20/21. фебруара, а очекују нас још два
кола из првог дела и, надам се, успешна мисија у борби за
опстанак- рекао је нови председник Убљана.

Нова управа РК „Уб“
Некада убојити бек Уба Бранко Филиповић у наставку
сезоне креираће тактику екипе на паркету, а као и Јовановић,
верује да његов тим може да опстане у другом најјачем рангу:
- Имамо пет освојених бодова, ни много ни мало за наше
амбиције, а верујем да појачана екипа има квалитет за
средину табеле. Чекају нас мечеви са Лавовима и Сивцем да
комплетирамо први део сезоне, наравно и добре припреме за
наставак, а надам се да ћемо имати бројност као и на првом
тренингу. Радује ме да је Дејан Лукић поново у стручном
штабу, наш развојни тим има огроман потенцијал, а сувишно
је говорити колико је појачање за нас повратак Дарка
Павловића- оптимиста је нови тренер РК Уба.
Б.Матић
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ОГЊЕН КУЗМАНОВИЋ НА ШКОЛОВАЊУ У ИТАЛИЈИ
Првих дана ове године Огњен је стигао на "Next Step Academy", признати кошаркашки
програм у италијанској кошарци који се бави радом са две селекције- У-20 и У-18
Пасионирани пратиоци фудбалских дешавања можда су пре неколико
година приметили дугоногог дриблера у
млађим категоријама Јединства, али је
дечак по имену Огњен Кузмановић
(рођен 2004) са 13 година траву заменио
паркетом и, утисак је, направио прави
потез. Сада је то делија од 197 центиметара и 79 килограма, а његов потенцијал омогућио му је да ове зиме заврши у Италији, тачније у граду Рапало на
Тиренском мору.
Кузмановић је 2017.године дошао
у фабрику неуморног Владимира
Урошевића, јако брзо показао смисао за
игру под кошевима, а како то обично
бива са момцима преко 190 у овом
поднебљу- играо је на позицијама
"четворке" и "петице". Врло брзо је
уследио и деби за сениорски тим, иако
још физички инфериоран, вешто је
користио свој таленат и већ прошле
зиме била је актуелна прича о његовом
одласку на "чизму". Епидемија је
стопирала трансфер, ипак првих дана
ове године Огњен је стигао на "Next Step
Academy", признати кошаркашки програм у италијанској кошарци који се бави радом са две селекције- У-20 и У-18.
Није још много упознао Кузмановић нову средину, с обзиром на то да је
морао у обавезну изолацију, али први
утисци су више него позитивни:

- Уписао сам другу годину
Средње економске школе у Рапалу, у
првој години су ми плаћени смештај и
храна, а једва чекам да ускоро почну
тренинзи. Похађам тренутно наставу
онлајн, у наредној години добићу и
стипендију, а сада ми је најбитније да
перфектно савладам италијански језик
који тренутно доста добро говорим.
Родитељи су били скептични, али ја сам
одмах преломио да желим нове изазове
и ниједног тренутка се нисам двоумио.
Обрадовао сам се када сам овде затекао Лазаревчанина Вука Живојиновића,
тако да сам се већ лепо уклопио у ново
окружење- каже високи момак родом из
Милораца.
Нико не може боље да посведочи
о потенцијалу Кузмановића од његовог
до сада јединог тренера, Владимир
Урошевић сматра да његов пулен има
лепу кошаркашку будућност:
- Био је доминантан у кадетској
конкуренцији, на нашој сениорској
утакмици против Апача гледао га је
менаџер Александар Лилић и решио да
склопи сарадњу са њим. Красе га мека
рука, смисао за игру, пристојна
покретљивост..., а интензивним радом
на техници требао би да се помери на
позицију "три" која му следује по
висини. Изузетно вредан и послушан
момак, не сумњам да ће у Италији бити

Огњен Кузмановић
међу најбољима, а надам се и скренути
пажњу клубова из италијанске елитепохвално се изразио Урошевић о свом
бившем ученику.
Б.Матић
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VREME JE ZA ZIMSKE GUME !
МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА

