Наредни број излази:
4.марта 2021.

цена: 60 динара

Година XXX / БРОЈ 281 / 11.фебруар 2021. / Излази сваког другог четвртка
ВИШЕНАМЕНСКА БРАНА „ПАМБУКОВИЦА”

ОБЈЕКАТ ЗА ЗАШТИТУ
И НАВОДЊАВАЊЕ

МАСОВНА ИМУНИЗАЦИЈА НА УБУ

ВАКЦИНИСАНО
1.150 ОСОБА

„ГЛАС ТАМНАВЕ“ У МОНЦИ
СА УБСКИМ ОДБОЈКАШИЦАМА

„ЕВРОПСКИ ЛЕТ“ УБЉАНКИ

FARBARA

SALON NAME[TAJA

TADING

1.maja br.27, Ub
014/411-628
ODLOŽENO PLAĆANJE !!!

GVOŽĐARA
BOJE I LAKOVI
IZOLACIJA I FASADE
VODOVOD I KANALIZACIJA
KERAMIKA I SANITARIJE

Уб

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA

2

АКТУЕЛНО

11.фебруар 2021.г.

ОДЛУКОМ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ УБ

УКИНУТА
ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА
Остају на снази све мере донете
на републичком нивоу
Одлуком председника општине Уб Дарка Глишића,
2.фебруара, укинута је ванредна ситуација за целу територију
општине Уб. Због наглог ширења инфекције вируса COVID-19
ванредна ситуација проглашена је 3.децембра 2020.године, а
смиривањем епидемије, два месеца касније, стекли су се
услови за њено укидање. На снази остају све мере донете на
републичком нивоу.
- Ову одлуку донео сам по препоруци Штаба за ванредне
ситуације општине Уб, а на основу свих релевантних података
које сам добио од Дома здравља, односно праћењем развоја
ситуације на територији наше општине, која је у једном
тренутку била веома драматична. Половином децембра смо
имали веома велики број активно заражених, који је у једном
тренутку прешао пет стотина. То су били разлози за увођење
ванредне ситуације – образложио је председник општине
Дарко Глишић.

Александар Јовановић Џајић и Дарко Глишић
на конференцији за медије
Садашња епидемиолошка ситуација је знатно повољнија. У статистичким подацима Дома здравља, наводи се да
тренутно има око 60 активно оболелих од корона вируса.
- Тенденција је пада броја лица који су заражени.
Сматрали смо да не постоје разлози да даље држимо општину
Уб у статусу ванредне ситуације. Од данас, па у наредном
периоду, примењиваће се стриктно мере Републичког штаба,
јер сматрамо да нема потребе да доносимо ригорозније мере
од оних које су прописане на државном нивоу – навео је
председник Глишић.
Према његовим речима, масовном вакцинацијом побољшаће се епидемиолошка ситуација, јер је вакцина у Србији
доступна свим пунолетним грађанима, а уједно је и једини пут
ка стварању колективног имунитета и сузбијању пандемије.
- Свакако да није време за опуштање, морамо и даље
бити опрезни. Нажалост, у овом трећем таласу смо имали 27
преминулих лица, што је ужасно велики број. Укупно, када
саберемо са другим и првим таласом, где је било три у другом
и једна особа у првом таласу, имамо 31 преминуло лице од
почетка епидемије – навео је Дарко Глишић.
Како истиче први човек убске општине, охрабрује чињеница да су грађани озбиљно схватили поруку државе да је
вакцина једини начин да се обави имунизација и становништво заштити. До уторка, 2. фебруара, на територији општине
Уб, вакцинисане су 983 особе. Дом здравља „Уб“ је примио
1.446 доза кинеских вакцина произвођача „Синофарм“ и 15
„Фајзерових“ вакцина, којим су вакцинисани здравствени
радници. Преко убског Ситуационог центра, за вакцину се
пријавило 632 људи, путем телефонског броја 415-889, који је у
функцији радним данима, од седам до 15 часова.
Д.К.

КРИМИНАЛ

ш

та је то криминал - данас? Некад
је постојала јасна граница
између оних који су се бавили
‘’мутним’’ пословима и оних, такозваних, мирних,
лојалних грађана. Била је јасна разлика између
људи који су ‘’нагињали’’ незаконитим радњама и
‘’обичног грађанства’’... А данас? Често се питамо.
Е, сад! Шта се десило? Медији, илити, креатори
јавности (читај:вести), после уласка демократије на
велика врата и на овим просторима, поготову
после разбијања Југославије, прешли су у
приватно власништво и са, законима који су имали
много рупа и растегљивих одредница, постали
најмоћније оружје. Наравно, зависно од утицаја,
разне службе, домаће и стране, су ‘’узеле под своје’’
креирање свега, а понајвише политичких идеја и
ставова у ширим ‘’народнима масама’’ (читај:
бирачком трелу). Странке су се прилагођавале
новонасталој ситуацији, а они који су ‘’претрчавали’’ из једне у другу партију (такозвани
конвертити) све више су гледали своје интересе, а
патриотизам, у који су се заклињали, ‘’качили мачку
о реп’’... Примера има пуно. Сетимо се, само како су
лидери ДОС-а имали двоструке аршине и брзо
очистили своје редове од оних који су се борили за
стварне демократске промене и препород. Чак се
нису бунили ни на повремене коментаре да је ‘’све
исто само њега нема’’, ‘’џаба сте кречили’’ или
критику ‘’буразерске приватизације’’... Неке грашке
у тој приватизацији су исправљене, али, остало је
пуно ‘’репова’’... Просто, много је оних који су се
енормно обогатили, а у ДОС, крајем деведесетих
година, ‘’дошли у фармеркама’’, са коферима на
‘’теткин кауч’’ или као потрчци у централама великих странака са лидерима некадашње опозиције.
Остало је забележено и да је један бивши "великан"
ДОС-а, успео да избегне полагање рачуна за многе
финансијске малверзације јер је, кажу (незванично), било много корисније да његове услуге буду
коришћене него да ‘’паре са Кипра’’ остану негде
недоступне, под шифром, која је, вероватно, само
њему знана (?).
И, такооо... Стигло се, не по правилу, али има
случајева, стигло се и до - криминала.
Овај садашњи обрачун са криминалом у Србији свака част! То је нешто што нам свима доноси
велику наду у будућност и доказује да је, заиста,
држава увек јача. А нисмо били далеко од
својеврсне диктатуре ‘’мутних ликова из сенке’’.
Улице су, нажалост, нарочито у великим градовима,
пуне дилера дроге (то је најлакши начин за брзу и
велику зараду). Ових дана у једној тв емисији неко
рече да је запажено да се на улазима неких
београдских основних школа виђају типови који
туткају деци у руке замутуљке - бесплатно. То је
дрога која има за циљ да их навуче, да постану
зависници.
Криминал је све теже описати... Уосталом, многи
који су и сада међу нама, тешко би објаснили како
су зарадили ‘’први милион’’.
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ОДРЖАН САСТАНАК ОПШТИНСКОГ РУКОВОДСТВА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

НЕОПХОДНО ЈЕ ИЗДВОЈИТИ ПРИОРИТЕТЕ
У општинском плану инвестиција за текућу годину наћи ће се само они захтеви
месних заједница који су оправдани и реални
У великој сали Дома културе, крајем јануара одржан је
традиционални, радни састанак челника локалне самоуправе
са руководствима 35 месних заједница са подручја убске
општине. Председници Савета МЗ на време су доставили
планове рада за 2021. годину, а скуп је искоришћен да би се
заједнички размотрили и анализирали захтеви, те издвојили
приоритети, који ће бити уврштени у јединствен, реалан и
одр-жив инвестициони програм за текућу годину, рекао је
председеник општине Уб Дарко Глишић.
„Локална самоуправа се залаже за подједнака улагања,
тако да грађани који живе на територији свих 35 месних
заједница могу да буду сигурни у то да ћемо у свакој од њих
реализовати одеђену врсту инвестиција, као што је био

случај свих претходних година. Хоћемо бар једну ствар да
урадимо у сваком селу, било да је то асфалтирање пута,
реконструкција нисконапонске мреже, уређење школа и
сеоских домова, побољшање водоснабдевања или
заједничко решавање неког другог проблема“, навео је
Глишић. Према његовим речима, поједини председници
Савета МЗ достављали су и нереалне захтеве, истакавши да
ће се само они оправдани наћи у овогодишњем општинском
плану, који ће бити донет средином фебруара.
„Тада ћемо имати коначни, усаглашени текст Плана и
програма по ставкама и након тога чекамо лепо време и почињемо да радимо“ поручио је први човек убске општине.
Како се на састанку могло чути, као највећи проблем у
месним заједницама наведено је водоснабдевање. Уз подсећање да се и друге општине у окружењу суочавају са несташицом воде, Глишић је рекао да су тренутне активности локалне самоуправе усмерене на његовом отклањању.
„У току је израда две битне студије, једна за Памбуковицу, а друга за наш постојећи градски водовод, како бисмо
видели да ли има још капацитета да пронађемо нова изворишта и да идемо и у сусрет реализацији пројекта „Стубо
Ровни“, али да кроз ово имамо и своју алтернативну фазу“,
казао је Дарко Глишић, уз напомену да је било мање захтева за
реконструкцију нисконапонских мрежа по селима, пошто је
током претходног периода доста урађено на решавању
проблема у снабдевању електричнм енергијом.
Наредни састанак заказан је за 15. фебруар, када ће бити
усаглашен општински план инвестиција за текућу годину, у
коме ће се наћи само оправдани и реални захтеви месних
заједница.
Д.Н.

САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА ПООШТРАВА КОНТРОЛУ ВОЗИЛА

КАЗНЕ ЗА ИСТЕКЛЕ НАЛЕПНИЦЕ
За откривање и документовање прекршаја истека рока важења регистрационе налепнице
користиће се и камере у улици Свете Поповића
У наредном периоду, припадници
убске Саобраћајне полиције појачаће
активности ради откривања прекршаја
управљања возилом након истека рока
важења регистрационе налепнице. За
откривање и документовање тог прекршаја користиће и камере за надзор саобраћаја, које су постављене у улици
Свете Поповића, на београдском путу.
- Сва возила која пролазе поред камере у оба смера се снимају и обрађује
се њихов регистарски број. Истек рока
важења регистрационе налепнице један
од учесталијих прекршаја у саобраћају објашњава Милан Јеремић, помоћник
командира саобраћаја у Одељењу унутрашњих послова Уб. - Према станичним евиденцијама, дошли смо до податка да месечно на регистрационом
подручју Уба између 50 и 60 грађана не

Славојка Дубљевић,
саобраћајни полицајац

продужи регистрацију. Неки намерно,
неки ненамерно направе тај прекршај,
једноставно забораве. Возачи који таква
возила користе у саобраћају крше прописе и ако наиђу на патролу саобраћајне полиције која их заустави или
прођу поред камере која врши обраду
тог прекршаја биће санкционисани“.
На пословима откривања и документовања прекршаја управљања возилом након истека рока важења регистрационе налепнице путем видео надзора, ангажовано је двоје полицијских
службеника у ОУП Уб. Саобраћајни
полицајац Славојка Дубљевић указује
да је процедура јако тешка и комплекса
и захтева много времена.
- Ми преко нашег система пратимо
возила, добијамо листинг и преко МУПове апликације вршимо проверу, извлачимо регистарске ознаке које су истекле, тражимо и позивамо власнике,
сачинимо записник и подносимо прекршајни налог. Против власника уколико није вратио регистарске таблице и
одјавио возило након 60 дана од дана
истека важења регистарске налепнице,
што је био у обавези да уради, подноси
се и прекршајна пријава. Скоро сваки
возач којег смо затекли у том прекршају
није вратио таблице у наведеном рокуизјавила је Славојка Дубљевић.
Након 60 дана од дана истека
важења регистрационе налепнице није
могуће продужити њено важење са
истом регистарском ознаком, већ је

Милан Јеремић,
помоћник командира саобраћаја
у Одељењу унутрашњих послова Уб
неопходно вратити таблице и поднети
захтев за издавање нове саобраћајне
дозволе и регистарских таблица, што
значајно увећава трошкове продужетка
регистрације. За власнике који не врате
истекле таблице у року од 60 дана
прописана је новчана казна у износу од
10.000 до 20.000 динара. У ОУП Уб
упозоравају и да у случају саобраћајне
незгоде коју изазове возач возила коме је
истекао рок важења налепнице, односно
рок полисе осигурања, штету надокнађује
Удружење осигуравача Србије, али се
након тога, регресни захтев у висини
исплаћеног износа накнаде штете, камате, судских и других трошкова, остварује
од власника возила, без обзира на то ко је
управљао возилом у незгоди.
Д.Н.
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ЗБОГ РЕНОВИРАЊА ПРОСТОРИЈА У ДОМУ ЗДРАВЉА „УБ“

ПРИВРЕМЕНО ПРЕМЕШТЕНА ХИТНА СЛУЖБА
Хитна служба је сада на старој локацији, између апотеке и главног улаза.
У смени ради само једна екипа, па се апелује на грађане да зову када су стања заиста хитна.
Хитна служба Дома здравља „Уб“ привремено је
премештена због реновирања просторија и усклађивања са
новим крилом Дома здравља. Она се сада налази на старој
локацији, између апотеке и главног улаза, и ту ће примати
пацијенте наредна три месеца, док се радови не заврше.
- Захваљујући напорима општине да се реновира Дом
здравља, привремено ћемо се налазити на месту где је
некада радила Хитна служба. После тога, очекујемо да се
вратимо у наше просторије, које ће добити ново рухо.
Замолио бих грађане да буду стрпљиви, јер је Хитна служба
оптерећена у задње време. Имамо пуно пацијената и на
терену. Овде збрињавамо тешко оболеле и критично
повређене, тако да бих хтео да замолим грађане, да све оно
што је за општу медицину, да се јаве свом изабраном лекару –
упутио је молбу др Драган Живковић, начелник Хитне службе
Дома здравља „Уб“.
Хитна служба функционише на основу степена
хитности. Први степен хитности је оно што угрожава живот и
екипа мора одмах да изађе на терен. Други степен хитности су
стања где је живот угрожен и где екипа мора да изађе у краћем

Др Драган Живковић,
начелник Хитне службе Дома здравља „Уб“

Улаз у привремене просторије
Хитне службе убског Дома здравља
временском року, док трећи степен хитности подразумева она
стања која не угрожавају живот, али могу погоршати постојеће
стање. Четврти ред хитности су хронична стања са
предвидљивом динамиком.
- Ове нове просторије имају све што је неопходно за рад.
Имамо две ординације, собу за реанимацију и просторију за
давање инфузионе терапије. Радимо 365 дана у години са пет
екипа, које покривају нашу територију. Битно је рећи, да
немамо две екипе, као права хитна служба, него у случајевима
када треба да збринемо два хитна случаја, нама помажу
лекари са Опште праксе. Нарочито је велики проблем увече
када морамо да изађемо на терен. Онда позивамо приправног
лекара од куће. Зато молимо људе када позивају, да разумеју,
да се не може изаћи на сваки позив, осим по првом и другом
реду хитности. У свим другим стањима, покушавамо да кажемо, да довезу пацијента или ми пошаљемо санитет по пацијента, да бисмо га прегледали – објаснио је др Драган Живковић.
Телефони Хитне службе Дома здравља „Уб“, остали су
исти (411-165 и 194, са мобилног телефона зове се број
014/414-094). У последње време, најучесталија хитна стања су
хронично-обструктивне болести плућа, мождани или срчани
удари. Бројеве Хитне службе најчешће су позивали пацијенти
са хроничним стањима која би могла да се лече код лекара
опште праксе.
У току 24 часа, сваког дана, до Ургентне службе
Ваљевске болнице, Хитна служба транспортује три до пет
пацијената. Обављају се и послови констатовања смртих
случајева, па породица преминулог, због обима посла, некада
мора по потврду доћи у просторије Хитне службе. Сва
сумњива стања на Ковид-19 одлазе у Ковид амбуланту, али се
по престанку рада амбуланте, пацијенти често обраћају за
помоћ Хитној служби.
Д.Капларевић
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У „ЦРВЕНОЈ ЗОНИ“ КОВИД БОЛНИЦЕ

УБСКИ ТЕХНИЧАРИ ЗА ПРИМЕР
Драгиша Миловановић и Урош Ивковић били су први тим који је 24. децембра послат
као испомоћ у Ковид болницу у Батајници. Под скафандерима, давали су обимне терапије.
Као велика помоћ запосленима
полуинтезивне неге нове ковид болнице у Батајници, послати су и убски медицински техничари Драгиша Миловановић и Урош Ивковић. Показали су се
као радници за пример и понос, похваљени су као вредни и радни млади
техничари. Овакав посао, у оквиру ковид система, нису до сада обављали,
јер сада су дневно неговали и до 50
пацијената у смени, у три собе.
- Када нам је стигао хитан допис
Министарства здравља, да помогнемо
Ковид болници у Батајници, са два
медицинска техничара, било ми је
тешко у том тренутку, као директору, да
се одлучим, ко ће да иде. Определила
сам се да иду Драгиша Миловановић и
Урош Ивковић. Само су се спаковали и
ујутру кренули. Главна сестра нас је
звала и похвалила их речима да су
изврсни техничари и да одлично раде
свој посао на шта сам поносна. Желим

Урош Ивковић
и Драгиша Миловановић
испред ковид болнице у Батајници

да им се захвалим, јер су без поговора
одмах отишли – рекла је директорка
убског Дома здравља, прим. др Биљана
Николић.
Драгиша и Урош су отишли на свој
задатак 24. децембра, а након њиховог
повратака, после месец дана, као испомоћ отишле су две медицинске сестре.
Овај веома сложен и тежак задатак, био
је обавеза многих техничара широм
Србије. Драгиша има осмогодишње
искуство као медицински теничар Дома
здравља „Уб“. Већ четири године је
ангажован на пословима кућне неге.
Уроша и њега, сачекала је главна сестра
болнице и послала код главне сестре
одељења Верице Станишић.
- На Одељењу је било 47 пацијената. Сви су имали упалу плућа и сви су
били позитивни на корона вирус, уз
тешку клиничку слику. Око 80 одсто
пацијената је било на кисеонику. Највише је било пацијената између 1940. и
1950. годишта, ређе старији и млађи
пацијенти. Најмлађи пацијент је био
1989. годиште. Стекли смо значајно
искуство које ће послужити у неким
ситуацијама у даљем раду. Главни
посао нам је био давање терапије, која
је изузетно обимна. То је нешто са чим
сам се први пут сусрео. Са екстремно
много терапије по пацијенту. Имали смо
на одељењу и три пацијента који су
били на неинвазивним респираторима
– рекао је Драгиша Миловановић.
Драгиша наводи да су пацијенти
били у веома озбиљној здравственој
ситуацији, на терапији од 15, 18 или 20
литара кисеоника. Када би скинули
маску, дешавало се да нису могли да
направе ни пет корака, већ су падали.
Без обзира што су и сами пре неколико
месеци прележали корону, њихове
породице, пријатељи и колеге стрепели
су за њихово здравље.
- Црвена зона, ризик је велики. Док
смо ми радили, четворо колега се
заразило – додао је Драгиша.
Осмочасовни рад под скафандером био је изузетно тежак. На глави су
обавезно носили визир и две маске,
тако да су им после завршене смене,
мајице биле потпуно мокре, да су могли

Caffe
Pizzeria
Ul.Vuka Karadžića 9

Kod Jelića

o!

Nov

KU]NA DOSTAVA
10-23h

100 din.

На радном задатку
у скафандерима
да их цеде. Дневно су корачали, од пацијента до пацијента, око 15 километара.
Урош Ивковић ради већ три године
у убском Дому здравља на пословима
кућне неге и као техничар Хитне службе.
Оно што су видели и доживели у ковид
болници остаће им заувек у сећању.
– Драгиша и ја смо нон-стоп били
заједно. Имали смо доста посла, али
пролазило је без проблема. Било је
тешких пацијената, који су се задржали
дуго на одељењу. Пре неки дан су нас
звала два пацијента са одељења, да нам
се захвале и јаве како им протиче опоравак по изласку из болнице. Најтеже ми је
падао рад у скафандеру. У Дому здравља
смо, такође, носили заштитну опрему, али
то није био тај ниво заштите, као у болници. Што се тиче посла, није ми ништа
представљало проблем. Доста сам се
усавршио и напредовао што се тиче
вештине. За мене је било ово значајно
искуство. Са нама су били лекари са Прве
хируршке и Очне клинике Клиничког
центра Србије.
Директорка ДЗ „Уб“ прим. др Биљана Николић пожелела је да се Урошу
пружи могућност да добије стално запослење, као и осталим колегама које нису у
сталном радном односу. Д.Капларевић
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SANI OPTIK POKLANJA
VREDNOSNE VAUČERE
Umanjite svoj račun za kupovinu
u Sani Optiku
Sani Optik najveći lanac optika u Srbiji počinje akciju podele
vrednosnih vaučera svojim sugrađanima. Vaučeri su namenjeni
kupovini dioptrijskih okvira, dioptrijskih stakala i naočara za sunce.
Svaka ostvarena kupovina u iznosu od i preko 10.000 dinara
umanjuje se poklon vaučerom i to u iznosu od 3.000 dinara.
Donosioci vaučera ujedno ostvaruju i pravo na besplatnu
proveru vida i sluha, a u okviru nacionalne kampanje koju ova
kompanija sprovodi u svih 60 prodajnih objekata širom Srbije.
Iz kompanije naglašavaju da se posebno vodi računa o
uslovima u kojima se dočekuju klijenti: provere vida i sluha se
obavljaju u bezbednom okruženju i zakazanim terminima.
Kako do poklon vaučera?
Dakle, ukoliko su vam potrebni dioptrijski okviri ili nove
naočare za sunce, odaberete željeni proizvod ili proizvode u iznosu
od i preko 10 hiljada dinara i na kasi dobijete vaučer koji vam
odmah umanjuje iznos vaše kupovine za 3.000 dinara. Nakon
kupovine dobijate još jedan vaučer koji možete pokloniti vama
dragim osobama.

Trajanje akcije
Vaučeri će biti dostupni i mogu se iskoristiti zaključno sa 28.
februarom 2021. godine
Adresa i dodatne informacije
Vaučeri su već dostupni na adresi Sani Optika na Ub-u – Kralja
Petra Prvog Oslobodioca br. 43
Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o asortimanu
Sani Optika, kao i načinima i uslovima plaćanja kontakt je:
014/3150-162 i 063/444-907 .
Čitaoci “Glasa Tamnave” svoj vaučer mogu izrezati i koristiti
po istim uslovima.

ОКО НАС
ПРИДРУЖИМО СЕ ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ

ДА ЛОРЕНА
ОЗДРАВИ
Двогодишња Лорена Глишић из Стубленице
болује од церебралне парализе, хипертонуса
мишића, страбизма, микроцефалије,
наглувости. Потребан јој је новац за даље
лечење, рехабилитацију, помагала и лекове.
Многобројне трговинске и угоститељске радње на
Убу, прикључиле су се хуманитарној акцији прикупљања
новчане помоћи за двогодишњу девојчицу Лорену Глишић
из Стубленице, поставивши кутије са њеним именом, у које
купци могу оставити донацију. Након дуге хоспитализације,
установљено је да Лорена болује од церебралне парализе,
хипертонуса мишића, страбизма, микроцефалије и наглувости. Овој плавокосој девојчици, потребна је новчана
помоћ за даље лечење и безбрижније детињство.

Лорена је рођена десет дана после предвиђеног
термина. Породица Глишић обрадована њеним рођењем,
није ни слутила да ће Лорена убрзо морати у болничку
постељу, јер није могла да држи главу, да прати погледом,
да се одазива на мајчин глас. Уз велико оштећење мозга и
прележан цитомегаловирус, Лорена касни у психомоторном
развоју, не може да седи, не може да стоји и не говори. Да би
јој се пружила шанса за напредовање, потребан је новац
који би се употребио за даље лечење у земљи и иностранству, путне трошкове, специјалистичке и неуролошке
прегледе, ортопедска помагала, лекове и суплементе.
Хуманитарна фондација „Буди хуман“ прикупља
новчана средства за Лоренино лечење, а овој фондацији
прикључило се и неколико мањих убских радњи, које
прикупљају новчану помоћ. Ако желите да помогнете малој
Лорени, можете то учинити и путем СМС поруке 879 на број
3030. Цена поруке је 200 динара.
Д.К.

АКТУЕЛНО
МАСОВНА ИМУНИЗАЦИЈА НА УБУ

ВАКЦИНИСАНО
1.150 ОСОБА
- До сада вакцинисана 62 медицинска радника.
- Ревакцинација почела 9. фебруара.
Од када је у целој Србији почела масовна имунизација
против вируса COVID-19, у Дому здравља „Уб“ је до понедељка, 8. фебруара, вакцинисано 1.150 особа, од тога су 62
медицинска радника. Укупно је, до овог датума, у Србији
вакцинисано преко пола милиона (527.000), а 19.000 људи је
примило и другу дозу вакцине.
У убском Дому здравља, ревакцинација је почела у
уторак, 9. фебруара. Екипа медицинског особља која врши
имунизацију су др Дајана Радошевић и медицинске сестре
Сања Тауз, Јелена Алимпијевић и Зорица Пановић. Дневно
се вакцинише до 100 особа.

Тим за имунизацију: Сања Тауз, др Дајана Радошевић,
Зорица Пановић и Јелена Алимпијевић
ИТ систем, преко којег се грађани пријављују,
омогућава да приоритетне категорије становништва буду
прве по редоследу вакцинације, а то су старији од 65 година,
хрoнични болесници и здравствени радници. Друга доза
вакцине заказује се тачно три недеље након прве дозе, а
имунитет се стиче две до три недеље након друге дозе.
Пракса је да се ревакцина даје од истог произвођача од којег
је дата прва доза вакцине.
Заинтересовани грађани пријављивали су се путем
eUprave.gov.rs, телефоном на број 0800-222-332 или путем
телефонског броја Ситуационог центра општине Уб 415-889.
Два дана пре ревакцинације, грађанима стиже позив путем
СМС-а или мејла.
„Фајзерова“ вакцина намењена је старијим особама
од 16 година. Кинеска „Синофарм“ вакцина се даје
старијима од 18 година, а руска „Спутњик“ за узраст од 18
до 60 година. Ускоро се у Србији очекује и дистрибуција
британско-шведске вакцине „Астра-Зенека“.
Сви вакцинисани се и даље морају понашати одговорно и након вакцинације, јер се још са сигурношћу не зна
да ли могу бити прикривени преносиоци вируса. Како стручњаци налажу, треба поштовати све мере док се епидемија
не сузбије и не прогласи њен крај. Да би се то постигло потребан је довољан обухват вакцинацијом.
Труднице нису биле укључене у студије у којима су
испитивани безбедност и ефикасност вакцине, али је познато да су неке жене, које су биле вакцинисане, остале трудне након вакцинације и нису уочене неке посебне разлике у
односу на невакцинисане жене. Знајући да обољење може
имати тежу клиничку слику код трудница, оне би требало да
се посаветују са својим гинекологом.
Вакцинисане особе могу урадити анализу антитела на
SARS-CoV-2, ако желе да сазнају у којој мери је вакцина код
њих произвела антитела, али стручњаци из ИНЕП-а саветују
да тест мора садржати анализу антитела на S-протеин и да
анализу треба урадити две недеље након друге дозе вакцине. Фајзерова и руска вакцина садрже искључиво S-протеин,
а кинеска вакцина садржи све протеине инактивисаног
вируса.
Д.Капларевић
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ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА

ОПАДА БРОЈ
ОБОЛЕЛИХ
У децембру на Убу пријављен 621 случај
корона вируса, у јануару 138, док је у првој
недељи фебруара, било 29 новопозитивних.
Број првих прегледа у Ковид амбуланти Дома здравља „Уб“, много је мањи него у претходном периоду, када се
велики број пацијената жалио на симптоме корона вируса.
На дневном нивоу, обави се око 60 до 70 прегледа. На територији општине Уб, од 1. до 7. фебруара, забележено је 29
новооболелих. У истом периоду у Мионици је забележено
26 позитивних, Лајковцу 16, Осечини 9, док је у Љигу двоје
новопозитивних.
Трећи талас епидемије био је најгори, не само на Убу,
него и у целој Србији. Само у децембру месецу, на основу
података који објављује ЗЗЈЗ Ваљево, на Убу је пријављена
621 новооболела особа. У јануару их је било 138, што је скоро петоструко мање у односу на децембар. Многи од њих су
тек недавно проглашени за излечене, јер су већином имали
обострану упалу плућа и веома тешко су се опорављали.
Тестирају се и особе које су хоспитализоване у већим
градовима, а постоје суграђани који су пријављени са боравиштем на Убу, а обављају послове у неким другим градовима, у којима су тестирани. Подаци се ажурирају по месту
пребивалишта, па су подаци које објављује ЗЗЈЗ Ваљево
понекад различити у односу на број позитивних који се
тестирају у Ковид амбуланти Дома здравља „Уб“. Подаци
показују да су се поједини Убљани тестирали у Панчеву,
Зајечару, Суботици, Београду, а тај број се сабира и прикључује броју оболелих који су тестирани у убском Дому здравља. Постоје и обрнути случајеви, када особе живе на територији општине Уб, а пријављени су у Лајковцу, Ваљеву,
Обреновцу.
Д.К.

САСТАНАК ШКОЛСКЕ УПРАВЕ ВАЉЕВО
СА ДИРЕКТОРИМА ПОДРУЧНИХ ВРТИЋА

ФУНКЦИОНИСАЊЕ
У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА
Протекле недеље, у Предшколској установи “Уб“
одржан је састанак начелнице Школске управе Ваљево др
Зорице Јоцић са директорима свих вртића из 14 општина
Колубарског и Мачванског округа, на коме је главна тема
била реализација и организација васпитно-образовног
рада у отежаним епидемиолошким условима, који захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у борби против вируса корона.

Домаћин састанка била је ПУ „Уб“
- Разговарали смо и разменили искустава и о образовању, односно васпитању деце са сметњама у развоју,
што је веома битно код формирања одељења првих разреда, потом о начинима вођења педагошке евиденције и
припремним предшколским групама, као и о новом програму предшколског образовања и васпитања под називом „Године узлета“. Он ће деци омогућити да током боравка у вртићу у највећој мери испоље своју креативност,
знање, интересовања и способности“, изјавила је др Јоцић након састанка. На подручју Школске управе Ваљево,
овај програм који доноси потпуно нов приступ у раду са
децом, већ се спроводи у Лозници, Шапцу и Богатићу, а од
2022. године примењиваће се и у осталим обдаништима
на територији Колубарског и Мачванског округа.
Д.Н.
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ВИШЕНАМЕНСКА БРАНА „ПАМБУКОВИЦА”

ОБЈЕКАТ ЗА ЗАШТИТУ И НАВОДЊАВАЊЕ
Акумулација површине 130 хектара највећим делом простираће се на подручју
села Памбуковица и Радуша
Уколико се испуне сви потребни услови, крајем 2021.
године могли би да почну радови на пројекту бране и акумулације „Памбуковица” на реци Уб са системом за наводњавање, поручено је након недавног састанка руководстава убске општине и Јавног водопривредног предузећа
„Србијаводе”. На скупу, одржаном на Убу, изражено је уверење да ће у наредном периоду заједничким напорима
успети да спроведу све законске процедуре и предвиђене
активности у циљу реализације капиталног хидроенергетског пројекта, чија је вредност преко 36 милиона
евра, а намена вишеструка. Поред основне улоге, прихватања поплавног таласа у условима наиласка великих вода,
све као део системског решења проблема поплава у колубарском сливу, овај објекат користиће се за наводњавање
земљишта и оплемењивање малих вода за време суша.
Како је на састанку најавио директор ЈВП „Србијaводе” Горан Пузовић, главни задаци у наредном периоду су
завршетак техничке документације и решавање имовинско-правних односа.
„Ми смо завршили идејни пројекат за брану, који је
предат на стручну контролу Државној ревизиној комисији
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. По добијању позитивног извештаја, приступићемо изради пројекта за грађевинску дозволу и извођачког пројекта. Упоредо, урађен је пројекат експропријације и предат Државном правобранилаштву, које
треба пред Владом Србије да издејствује јавни интерес по
коме ће се вршити откуп парцела за потребе бране са
акумулацијом. Укупна површина парцела која треба да се
откупи је 176 хектара, али ћемо то поделити у неколико
фаза са идејом да првих 4,5 хектара што пре експропришемо и покушамо да до краја 2021. припремимо тендер
и изаберемо извођача, изјавио је Пузовић.
Према речима Дарка Глишића, председника општине
Уб, вишенаменска брана „Памбуковица” је од великог
значаја за житеље Тамнаве.
- Она представља најбољу могућу превенцију од
поплава, те гарантује неупоредиво виши степен безбедности свих наших грађана и њихове имовине у захвату
река Убаче и Тамнаве и свих њихових притока“, истакао је
Глишић уз напомену да ће реализација овог пројекта

Пројекат будуће вишенаменске бране у Памбуковици
захтевати пуно времена и много више пажње и посвећености у наредном периоду, јер је план да се заврши за три
године.
Пројекат предвиђа да на Убачи, на локацији око 21
километар узводно од насеља Уб, буде изграђена насута
земљана брана укупне дужине 208 метара, максималне
висине 26,5 метара и ширине у круни шест метара.
Акумулација, која ће се њеном изградњом формирати,
заузимаће 130 хектара површине са запремином од око
осам милиона кубних метара воде и највећим делом
простираће се на подручју Памбуковице и Радуше, док
једним малим делом задирени у ваљевско село Гола Глава.
Захваљујући том вештачком језеру створиће се услови да
се будућим системом за наводњавање, чија пројектована
дистрибутивна мрежа има дужину скоро 62 километра,
наводњава 2.630 хектара земље у појасу око Убаче, на
потезу од Памбуковице до градског подручја Уба.
Као потенцијалне финансијере, односно, кредиторе
п р о ј е к т а , „ С р б и ј а вод е “ у с вом П л а н у р е а л и з и ц и ј е
инвестиције наводе „Абу Даби” фонд и Европску банку за
обнову и развој, којима су предате студије оправданости за
брану са акумулацијом и системом за наводњавање.
Д.Н.

ЗАСЕДАЛО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ УБ

ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА ЗА ПРАВОБРАНИЛАШТВО
На другој овогодишњој седници Општинског већа
општине Уб разматрано је седам тачака дневног реда, а
прва која је усвојена односила се на прихватање Извештаја
о раду Правобранилаштва општине Уб за 2020.годину.
Правибранилац општине Уб, Сања Марковић поднела је,
том приликом, редован годишњи извештај у којем је
нагласила да је током 2020.године заведено је 255 нових
предмета и то 23 парнична и 232 ванпарнична и управна. На
штету од уједа паса луталица односило се чак 167 предмета. Правобранилаштво је општину Уб заступало на 161
расправи у судским и око 200 рочишта у управним поступцима, а разним државним органима поднето је укупно 595
писаних поднесака.
- Правобранилаштво општине Уб тежи да највећи број
предмета реши кроз поравнања у управном или ванпарничном поступку. Значајан број предмета односи се на поступке за одређивања новчане накнаде за одузето земљиште.
У 2020.години завршили смо велики посао око конверзије,
односно у претварању права коришћења у право јавне
својине општине Уб, како на парцелама које су грађевинске
или у грађевинском подручју, тако и на путној инфраструктури, објектима зградама, нарочито на имовини основних, средњих школа, музичке школе, градске библиотеке,
Дома здравља и других. Током 2020.године експроприсане
су непокретности везано за изградњу улице на Сандића
имању. Поднет је захтев за јавни интерес везано за изградњу улице Мургашка, а добијен је и јавни интерес за Бргуле,
везано за расељавање јавних служби у Радљеву. Сачи-

њени су уговори о конституисању права службености за
изградњу и употребу бунара за пијаћу воду у Такову, а
прикупили смо и сагласности власника локала у Занатском
центру потребних за реконструкцију тамошњег парканагласила је Сања Марковић.
У даљем току седнице усвојен је Извештај о реализацији одобрених годишњих програма спортских организација. Током прошле године на 43 спортска клуба са територије општине Уб расподељено је укупно десет милиона
динара за суфинансирање одобрених програма, од којих су
клубови потрошили и оправдали 9.508,900 динара.
Међу осталим тачкама дневног реда нашле су се и
јавне набавке које се односе на превоз ученика на продручју
општине Уб, који је додељен предузећу „Аладин Турс“ у
вредности од 19.900.000 динара, као и набавка топлотних
пумпи за грејање базена у оквиру реконстукције и доградње
постојећих базена у вредности од 39 милиона динара. М.М.М.

ОКО НАС / ИНФРАСТРУКТУРА
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СТРАВИЧАН СЛУЧАЈ ЗАНЕМАРИВАЊА ЖИВОТИЊА

КРИВИЧНА ПРИЈАВА ПРОТИВ ВЛАСНИКА
У Туларима угинула куја на ланцу и њених пет штенаца,
а до смрти највероватније дошло услед тешке неисхрањености
Јавност протеклих дана потресао је стравичан случај
занемаривања и злостављања животиња у Туларима, који је
довео до смрти власничке кује и њених пет штенаца, чиме је
учињено кривично дело. За овај догађај сазнало се када су,
по позиву мештана, радници зоохигијенске службе КЈП
„Ђунис“ дошли да склоне лешеве, у пратњи општинске
ветеринарске инспекторке и припадника убске Станице
полиције. Затекли су застрашујући призор.
„Кују везану кратким ланцем, са штенцима, у блату,
смраду, сопственим фекалијама. Куја и три штенета су била
мртва, два преживела донета су у Прихвтилиште за псе, али
због неухрањености су и они убрзо умрли. Куја је видно
мршава, дехидрирана, измучена и угинула од занемаривања
и од глади“, стоји, између осталог, у кривичној пријави
против власника пса, коју је овдашње Удружење за заштиту
животиња „Пријатељ“ поднело Општинском јавном
тужилаштву на Убу. У прилогу је достављен и обдукциони
налаз леша, извршен у ветеринарској амбуланти ПЕТ-ВЕТ из
Лазаревца, који је показао да је куја (мешанка шарпланинца) у
желуцу имала само мању количину сасушене траве и секрета
и да је лежала мртва два до три дана.
Према речима Марине Ђурђевић, оснивача Удружења
„Пријатељ“ обдукциони налаз сведочи о томе да је ово
„злочин над немоћним животињама и да је запостављање и
злостављање трајало дуго, данима, месецима. Овако нешто
код нас до сада нисмо видели. Имали смо ружне случајеве и
и на Убу, али у селима то је заиста велика катастрофа и
слободно могу да кажем срамота за наш род“ .
Уз кривичну пријаву приложене су и узнемирујуће
фотографије измучене мајке и тек рођених беба, које су
букнуле и прошириле се на интернету, шокирале и запрепастиле не само љубитеље животиња, већ и ширу јавност у
Србији. Јер, као што неко рече више није важно да ли баш

Стравичан призор у Туларима
волите животиње. Важно је да се овакве ствари не дешавају,
јер је ружно, незаконито и нељудски.
Убијање и злостављање животиња је кривично дело по
члану 269 Кривичног законика, са предвиђеном новчаном и
затворском казном. У контексту овог несхватљивог чина
изгладњивања и немара, важно је рећи да се у нашој општини
већ десет година спроводе бесплатне стерилизације власничких куја. И поред тога, проблем бескућних паса и даље је
велики, док је окрутност према њима све учесталија.
„Надамо се да ћемо уз помоћ и подршку руководства
општине заједнички успети и то да решимо“, поручује Марина
Ђурђевић из Удружења „Пријатељ“.
Д.Н.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НН МРЕЖЕ У МУРГАШУ

ОТВОРЕНА СЕЗОНА РАДОВА
- У овој години планирамо да подигнемо од 300 до 500 бандера, а у наредне две или три године мислим
да ћемо нашу мрежу у потпуности ставити под бетонске стубове. Ипак, решење свих проблема је 110 kw
централа, коју ћемо, надам се, ове године пустити у рад- истиче Дарко Глишић, председник општине Уб.
Са првим лепим данима у новој години, почетком
фебруара, кренули су и радови на уређењу нисконапонске
мреже у убским селима. Први на списку био је Мургаш, Горњи
или такозвани Ћираковића крај, где је подигнуто 47 бетонских стубова са којих се 28 домаћинстава снабдева електричном енергијом. Вредност ове инвестиције износи 3,2 милиона динара, а према речима председника општине Уб Дарка
Глишића, који је обишао радове у Мургашу, ово је тек почетак
обимних улагања у реконструкцију нисконапонских мрежа у
убској општини у 2021.години.
- Настваљамо тамо где смо стали прошле године.
Веома сам задовољан сарадњом са надлежним државним
органима, првенствено Електропривреди Србије и ОДС-у.
Подигли смо 2.500 бандера у претходних неколико година,
иако се деценијама пре нас скоро ништа није радило по том
питању у нашој општини. У овој години планирамо да подигнемо од 300 до 500 бандера, а у наредне две или три године
мислим да ћемо нашу мрежу у потпуности ставити под бетонске стубове. Ипак, решење свих проблема је 110 kw централа,
коју ћемо, надам се, ове године пустити у рад. Она је кров
свега и уз све ово што радимо, ми ћемо као општина добити
потпуно стабилно снабдевање електричном енергијом. Њен
објекат је завршен и налази се иза „циглане“, а остало је само
да се пусти под високи напон. У међувремену улазимо у свако село које је доставило у свој план снабдевање струјом као
проблем. У сваку месну заједницу ћемо ући са одређеном
врстом инвестиција, а обезбеђивање квалитетне електричне
енерије биће један од наших приоритета.
Председник савета МЗ Мургаш Владимир Јаковљевић
истиче и то да је у току ремонт трафостанице број 6 у овом
селу, којем припада око 45 домаћинстава.

Дарко Глишић у обиласку радова у Мургашу
Нама је преостало у селу још два трафоа да реконструишемо. Нису они у много лошем стању, али су бандере дотрајале и њих ћемо заменити, поставити снопасти кабл и тиме
коначно решити проблеме наших мештана са снабдевањем
електичном енергијом- каже Јаковљевић, посебно истичући
одличну сарадњу са локалном самоуправом, која је последњих година уложила значајна средства у путну инфраструктуру и нисконапонску мрежу у Мургашу.
М.М.М.
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ОД 1.ФЕБРУАРА АКТУЕЛНИ

ПОДСТИЦАЈИ
ПО ГРЛУ СТОКЕ
Од понедељка, 1.фебруара, започело је подношење
захтева за подстицаје у сточарству и то за тов јунади,
јагњади, јаради и свиња, као и за подстицаје за краве за
узгој телади за тов и краве дојиље.
Сточари подстицај за тов стоке могу да се остваре
ако Управи за аграрна плаћања поднесу захтев за
остваривање права на подстицаје за тов јунади, тов
свиња, тов јагњади и тов јаради oд 1. фебруара до 31. јула
2021. године и то за грла предата кланици или извезена у
периоду од 1. јула 2020. године до 30. јуна текуће године.
Захтев за подстицаје подноси се посебно за сваку
врсту товних грла, с тим да се за исту врсту товних грла
подноси највише до три захтева у горенаведеном
периоду, а за исто грло захтев за подстицаје може да се
поднесе једном за једну календарску годину, по завршетку
това. Висина подстицаја износи:
– подстицаји за тов јунади – 15.000 динара по грлу у тову;
– подстицаји за тов јагњади – 2.000 динара по грлу у тову;
– подстицаји за тов јаради – 2.000 динара по грлу у тову;
– подстицаји за тов свиња – 1.000 динара по грлу у тову;

Сточари у истом периоду – од 1. фебруара до 31. јула
2021. године могу поднети захтев на основу Прави-лника о
условима и начину остваривања права на подсти-цаје у
сточарству за краве за узгој телади за тов.
Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
остварују подстицај за најмање две краве отељене у
периоду од 1. јула 2020. године до 30. јуна 2021. године. За
свако грло се у току једне календарске године остварује
подстицај од 20.000 динара.
Од 1.фебруара су актуелни и подстицај за краве
дојиље, старости преко 24 месеца, које припадају товним
грлима чисте расе, и то: херефорд, шароле, лимузин,
абердин ангус, шорторн, белгијскo плавo, кијанина,
ромањола, маркиђана, блонд аквитен и салерс или
мелезима наведених товних раса, која припадају стаду
намењеном за узгој телади за производњу меса. Захтев за
остваривање права на подстицаје подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи
за аграрна плаћања за сваку календарску годину oд 1.
фебруара дo 31. jулa 2021. године зa грлa укључeнa у
прoизвoдњу од 1. јула претходне календарске године дo
30. јунa текуће кaлeндaрскe гoдинe. Уз захтев за подстицаје за краве дојиље подноси се записник о одржаној
селекцијској смотри, оверен од стране основне и
регионалне одгајивачке организације. Висина подстицаја
је 40.000 динара по грлу.

ПОЉОПРИВРЕДА / ОБРАЗОВАЊЕ
САВИНДАН У КАЛИНОВЦУ

ОД ПРЕДСЕДНИКА
ПОКЛОН ЛАПТОП
Традиционално, на Свиндан, председник општине Уб
Дарко Глишић посетио је једну сеоску школу, где се дружио
са ученицима и уручио им поклоне. Овога пута избор је пао
на Издвојено одељење ОШ „Рајко Михаиловић“ у Калиновцу, које је пре четири године добило потпуно нов школски објекат са свим неопходним пратећим садржајима.
- Драго ми је да данас овде видим школу пуну ђака,
коју свакодневно похађа 24 дечака и девојчице, од првог
до четвртог разреда. То само доказује да наша улагања
нису била узалуда, а поготово је лепо видети и препуно
школско игралиште, које смо изградили пре непуне две
године. Поносан сам на чињеницу да доста улажемо у
образовање и данас, као и свих претходних година, а
наставницима и њиховим ђацима желим срећну славу, уз
наду да ће то идуће године бити без ових маски, са више
оптимизма и расположења, без терета који носи епидемија. Школе живе свој живот, оне су темељ развоја сваке
општине, али и друштва у целини, зато се и трудимо да
деци обезбедимо најбоље могуће услове за рад- поручио
је Глишић током посете калиновачкој школи.

Славски обред у калиновачкој школи
Локална самоуправа је, на школску славу, ђацима у
Калиновцу поклонила лаптоп, који ће допринети бољој и
квалитетној настави. Уз захвалност председнику Глишићу
на свему што је учинио за образовне установе у убској
општини, директорка ОШ „Рајко Михаиловић“ Весна
Васић истакла је да свако улагање у сеоске школе има
вишестуки значај.
- У Калиновцу се константно број деце повећава, а
наредне године нам долази шест ученика који крећу у први
разред, док само три ученика излазе из четвртог разреда.
Ми у сеоским срединама имамо велику срећу да нам, иако
је време пандемије, сви ученици долазе на наставу свакога
дана. У могућности смо да организујемо за све ученике од
првог до осмог разреда непосредну наставу у свим нашим
школским јединицама, наравно уз скраћење часова на 30
минута. Овде у Калиновцу смо успели чак и да припремимо малу приредбу поводом Свегог Саве, коју смо снимили, па ће и остали ђаци путем сајта школе моћи да погледају шта су то њихови другари урадили- истакла је директорка ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани.
М.М.М.
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ОБЕЛЕЖЕНА ШКОЛСКА СЛАВА - СВЕТИ САВА
- Ако сагледамо суштину и дубину личности Светога Саве, можемо се заиста уверити, колика је енергија у њему.
Драги професори, колико је узвишена ваша служба – речи су протојереја-ставрофора Драгана Алимпијевића.
У свим образовним установама, основним и средњим
школама, Музичкој школи „Петар Стојановић“, Предшколској
установи „Уб“ и свим храмовима Тамнавског намесништва,
обележена је школска слава – Свети Сава, која се традиционално прославља 27. јануара. Због епидемиолошке ситуације, ове године у школама, културно-уметнички програми
нису одржани.
После Свете Литургије, коју је служио јереј Иван
Јовановић у Храму Христа Спаситеља, убски малишани
рецитовали су и певали песме о Светом Сави испред олтара,
након чега су даривани пригодним светосавским поклонима.
- Свети Сава се обележава, као и претходних година,
додуше, без присуства деце и неког већег броја колега, у
складу са свим мерама. Пререзан је славски колач, уз учешће
директора и неколико запослених у школи. Није лепо видети
када немамо децу око нас, а заправо, Савиндан је друго име
за децу. Сви смо ми духовна деца Светога Саве. Даће Бог,
проћиће све ово, наставићемо догодине, тамо где смо стали.
Помолили смо се за читав наш род, за напредак школа - рекао
је вероучитељ Техничке школе „Уб“, јереј Иван Јовановић.
Освећење славског жита и ломљење славског колача,
прво је обављено у зборници Гимназије „Бранислав Петронијевић“ и Техничке школе „Уб“. Ове две средње школе,
традиционално, школску славу обележавају заједно. Тамнавско свештенство пожелело је здравља ученицима, наставницима и родитељима и да се следеће године Свети Сава
прославља као некада, уз учешће ученика.
- Ове године обележавамо славу у посебним условима
и околностима. Нисмо имали званице и нисмо правили
приредбу, али зато ће ученици на Другом програму РТС-а,
погледати специјалну емисију 'Стопама Светог Саве'.

Заједнички славски обред Гимназије
„Бранислав Петронијевић“ и Техничке школе „Уб“

ОШ „Милан Муњас“ Уб
Позвали смо само представнике ученика и у најужем кругу
обележили школску славу, на мало другачији начин. Надамо
се, да ћемо се идуће године, вратити поново на старо и
прославити Дан Светог Саве – рекао је Зоран Бабић, директор
Техничке школе „Уб“.
У ОШ „Милан Муњас“, највећој убској школи, школска
слава Свети Сава обележена је само у ужем кругу званица.
Домаћин славе била је породица Босиљчић, која је после
освећења жита и ломљења славског колача, славу предала
породици Панић. Обред је обавило свештенство убске цркве
на челу са протојерејем-ставрофором Драганом Алимпијевићем, који се обратио присутнима. Четворо ученика
отпевало је Химну Светом Сави, уз пратњу на хармоници
гимназијалца Петра Адамовића и руковођење наставнице
музичке културе Стојанке Адамовић.
- Ако сагледамо суштину и дубину личности Светога
Саве, можемо се уверити, колика је енергија у њему. И то
божанска енергија, јер се родио и радио за Христа, молио се и
умро за Христа. Носио је самога Господа Бога у себи. Држао се
завета, молио, васпитавао, писао даноноћно и говорио да се
Срби сложе, обоже и умноже. Увек се опредељивао за онај
завет који је највреднији. Драги професори, колико је узвишена ваша служба. Учити некога и васпитавати, ништа лепше
нема од тога. Давати праве смернице, душама младих, да
сутра постану часни, поштени и вредни, молитвама Светога
Саве, да буду на понос цркве, отаџбине и породице – умне су
речи које је изустио отац Драган.
Помоћник директора Зорица Лукић Цонић, пожелела је
да се следеће године школска слава обележи уз културноуметнички програм, уз учешће великог броја деце, како то
доликује школи са традицијом дугом 200 година.
Д.К.

СВЕТИ САВА - СЛАВА ОПШТИНЕ ВРАЧАР

НЕДЕЉКОВИЋ ДОМАЋИН
Свечаним чином пресецања славског колача и
паљењем свеће Градска општина Врачар прославила је
своју крсну славу - Светог Саву. Домаћин славе био је
председник ГО Врачар Проф. др Милан А. Недељковић, а
обред резања славског колача служио је протојереј Храма
Светог Саве Ненад Јовановић. Свечаност је, уз поштовање
свих епидемиолошких мера против ширења вируса COVID19, одржана у свечаној сали општине.
-Важноје да се окупимо и у времену пандемије и несреће за цео свет. Србија се добро организовала и мислим
да ћемо врло брзо и први да изађемо из ове ситуацијеистакао је председник ГО Врачар и Први почасни грађанин
општине Уб Проф. др Милан Недељковић.
Говорећи о плановима за ову годину, први човек
општине Врачар је најавио почетак реконструкције дела
зграде локалне самоуправе, као и да је расписан тендер за
урбанистички пројекат и издавање грађевинске дозволе за
изградњу спортског центра на Јужном булевару.
- Ревитализовали смо СЦ ‘Мирко Сандић’, јер нам је
изузетно важно да имамо два велика спортска центра на

Обраћање Проф.др Милана Недељковића
Врачару. Такође, креће са са реконструкцијом многих
саобраћајница на Врачару. Ово су пројекти који су у
реализацији и свака инвестиција која се у нашој општини
реализује је од великог значаја. Свима честитам славу, пуно
здравља, благостања и среће вам желим- поручио је
Недељковић, иначе рођени Убљанин.
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НАШИ АУТОРИ

Пише: Радован Пулетић

БРАЧНИ
ДРУГОВИ
Тане и Жена...
Овако више не иде. Све чешће размишљам да би се и
најпросечнији холивудски глумац на лицу места убио ако би га
осудили на мој живот. Замислите - кад устанем сам себи
морам да кувам кафу... Бунован, с једном папучом (другу ми
сакрио пас), још необављене мале нужде, с празном ћасом у
коју сипам нових 100 гр (то увек мени западне), па из ћасе у
џезву (пола проспем)... Од свих грехова ни један не заслужује
овакву патњу. Даље, стан ми је од посла читавих 150
метара!!! Најгоре растојање: ни аутом, ни пешке. Као возача,
чека ме чекање да се укључим у саобраћај, плус тражење
паркинга у дворишту зграде општинског суда. Као пешак,
„добро јутро“ изговорим тридесет пута а није ми добро, тако
да лажем људе. Још, дуж тог смркнутог „игманског марша“
обавезно иза аутобуске видим ромски брачни пар, Танета и
Жену, како заврнутих рукава из контејнера ваде секундарне
сировине, смејући се ко у биоскопу.
У канцеларији ми је претопло. Морам да отворим
луфташ. Онда се нагло охлади. Морам да затворим луфташ. И,
ништа од тога не можеш из фотеље, с дупета, ко човек. Не,
него да устанеш, па једном руком прозорску кваку, другом
прозорски рам... Сав се исцимам док ми не донесу још кафе.
Иначе, фотеља ми је неудобна. Никада у њој нисам успео да
заспим. Посебно ме нервирају точкићи, јер и кад бих да
протегнем ноге до ормара са фасциклама, не морам: само се
отиснем, као Број Један. Удови ће ми атрофирати због тих
точкића! Један већ јесте. На све то, у канцеларији сам
усамљен, а ту стравичну самоћу појачава музика са компа по
мом усамљеничком избору. Енио Мориконе из „Било једном у
Америци“... Од тога може да се рикне. При том, видим школско
двориште: Тане и Жена гурају колица са картонском
амбалажом и, чаврљајући, не примећују ситну кишу која пада
укосо. Они кисну (!?)
Ни бурек није као што је био. У ствари, сво је пециво
истог укуса због микроталасног подгревања. Не волим врео
доручак, а не волим ни хладан. Суве пите су ми одвратне
колико и масне. Ако мене питате – горе су погачице са
чварцима него са сиром. Роштиљ ми је досадио а и туњевина
више не долази у обзир. Шта мислите: јогурт са 0,5% млечне
масти или кока-кола без шећера? Ма јок, ланене плочице и чај
од нане! Млак. Али не премлак! Боже, човек више нема шта да
једе. Зовем кући да питам шта је за ручак. „Све је у
фрижидеру!“. Јеее-боте, значи треба подгревати... За то
време, испод разврнутог кинеског кишобрана, у градском
парку, Тане и Жена поделили кило `леба и причају вицеве. У
флаши – литaр киселе. Или обичне.
Посао ми је досадан. Сутра долази писац чију књигу
треба да прочитам. А не чита ми се. Треба да напишем и једну
рецензију. А не пише ми се. На крају ћу, знам, све прочитати на
време и имати спремно књижевно вече, од - Драги пријатељи,
добро дошли на Малу сцену Дома културе... , до - Пре него
завршимо, има ли питања за уваженог госта?... Такође,
написаћу и ту рецензију, све по толико пута провереном

Ново !!!
ГЕОДЕТСКИ БИРО
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ

рецепту самоубилачког исцрпљивања себе. Ово је горе од
„већ виђеног“... И та плата, увек првог и петнаестог... Како бих
рекао, све је предвидиво, нероматнтично, униформно.
Бљутаво удобно. Да ствар буде гора, себе не налазим ни на
морима, ни на језерима, ни на планинама с пуним пансионом.
Нигде ме нема.
Кад је слављенички петак, у викенд се зарања раније. Леви
мигавац, обилазим Танета и Жену с покислом робом. Тане
гура колица а Жена му навлачи јакну преко бубрега, чува свог
човека. Питам се, ко њима подгрева ручак? На шта се греју?
Како се суше? Коме предају све те картоне, пластику, гуму и
остале „секундарне сировине“? Коме то треба? Колико их
плаћа? Кад их плаћа? Ја бих од тога умро. Они од тога живе.
И смеју се, ко на свадби.
Моја два дана викенда су дужа од пет радних дана.
Мислим, ништа ми не фали, ал` ништа ми није ни потаман.
После свега од чега сам оматорио, оџангризавио и процурио., газирана „зеро“ пића су мој једини грех, па их суботом
ујутро купујем ту на трафици. А силазак и враћање на четврти спрат, дође ми као она по живот опасна циркуска тачка коју
најављује добошар. Све ме мрзи, ништа ме не радује. Чак ни
утакмица МУТД са Немањом у стартној постави.
Док сам пролазио с конзервама, Тане и жена су стајали
код контејнера моје зграде загледани у небо. Показивали су
рукама неку тачку, као верујући који очекују доброћудне
ванземаљце да их одведу на боље место. Малопре су
пустили балон од хелијума у облику Деда Мраза и он је, онако
ослобођен, заувек напуштао планету. Та чаролија неповратног одласка, магија незаустављивог успињања, за ове
нераздвојне сакупљаче секундарних сировина била је
анђеоска приредба, ако знаш да гледаш. Ја нисам знао па
сам, колико они балоном, био одушевљен њима. И њиховим
опет празним колицима за које су сви дани радни. И њиховим
чистим рукама које ће тек да испрљају. И њиховом
неуништивом озареношћу животом од ког су на поклон
добили само ходање и дисање. И једно друго. Пре тога
никада нисмо проговорили ни реч:
- Кол`ко сте у браку вас двоје?
- Два`ес` година!
- Јесте срећни?
- А што не би били???
- Је л` може да се сликамо за успомену?
- Може, што не може, с нама нико неће да се слика...
- Ето, улепшали сте ми дан.
- И ти си нама!
- Ви сте мени више.
Тане и Жена одгурали су колица према граду гучући
као голубови. У телефону је остала добра фотографија, ал`
зато на небу ни трага ни гласа од Деда Мраза. Само сунце.
Сунце!? Јебо те, да није било њиховог Деда Мраза ја сунце
уопште не бих приметио.
П.С.
Тане и његова Жена су добри и паметни људи. Јер,
добар си ако ти немање не убије љубав а паметан ако
зарадиш и од онога што други баце. Када би их неко запослио, сигуран сам, умели би и да памте и да врате.

КУЛТУРА
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149. РОЂЕНДАН ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ”

У ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈА - ТЕМЕЉ ЗА НОВУ ЗГРАДУ
Најављено формирање радне групе која ће се бавити израдом пројекта за нову „кућу књига“
У присуству највишег општинског руководства, Градска
библиотека „Божидар Кнежевић” обележила је 27. јануар,
када је пре 149 година отворена Чутаоница убска, на чијим
темељима је настала најстарија културна институција у
Тамнави. У свом дуговеком животу имала је и успона и
падова, а данас је модерна установа, која одговара захтевима
нове генерације корисника и актуелног времена, не губећи,
при томе, ништа од својих традиционалних и трајних
вредности. Ова читалачка оаза за све Убљане и Тамнавце
располаже фондом од око 52.000 наслова, нуди савремен
систем рада у електронској бази и много садржаја који нису
везани само за основну делатност, али се већ годинама
суочава са недостатком простора. Први кораци за превазилажење тог проблема уследиће одмах, обећао је председник
општине Уб Дарко Глишић, који је са својим најближим
сарадницима посетио Градску библиотеку за њен Дан и
најавио брзо формирање радне група која ће се бавити
израдом пројекта нове зграде библиотеке.
„Следеће године наша библиотека ће обележити век и
по постојања, а ми желимо да урадимо нешто велико за тај
значајан јубилеј. Књижни фонд и сва грађа коју поседује
библиотека су одавно превазишли простор у који је сада
смештена, тако да ћемо одмах полако почети да припремамо
локацију која ће бити у центру града за изградњу новог
објекта по најмодернијим стандардима, јер су библиотеке и
место окупљања великог броја људи и светионик културе. У
години обележавња 150. рођендана, сигуран сам да ћемо
моћи да положио камен темељац за нову, велику зграду
библиотеке и да као локална самоуправа и неко ко је оснивач
ове установе кренемо у реализацију пројекта. Ако смо све
друге субјекте који чине живот на Убу проширили, надоградили, унапредили, неке нове изградили, стандардизовали их
и учинили најмодернијим, то морамо да урадимо и са
библиотеком, која је стуб културе у граду”, навео је Глишић.
Директорка Библиотеке Јелка Панић напоменула је да
ова установа своју делатност и друге програмске садржаје
успешно реализује и у постојећим просторијама, али
изградња нове „куће књига“ од великог значаја за целокупно
становништво убске општине.
„Библиотека је сервис грађана, где не добијају само
информације и књиге, него се и образују. Растерећење фонда
много ће значити за библиотекаре, пошто ће лакше моћи да
приступе грађи, да је брже обезбeде нашим бројним читаоцима, док ће наши корисници бити задовољнији, јер ће на
једноставнији и лакши начин моћи и сами да претраже грађу и
дођу до жељеног наслова. Сада су књиге у два или три реда,
тако да оне које су иза остају занемарене и не живе свој живот,
јер књига када се не чита не живи,” напоменула је Јелка
Панић.
Од свог оснивања до данас, Градска библиотека „Божидар Кнежевић” задржала је јединствену просветитељску
мисију која се огледа и у организовању књижевних сусрета са
актуелним домаћим писцима, предавањима, песничким
вечерима, изложбама, манифестацијама, трибинама,
ликовним и литерарним конкурсима, дечјим позоришним
предсатава и креативним радионица.
Д.Недељковић

МАЛИ ОГЛАСИ

На продају плац површине 26 ари у Убу,
Ул. Славољуба Миливојевића бр.22
(код Крњине перионице)!
Инфо телефон: 064/561-96-96

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

Председник Глишић у посети Градској библиотеци

ЗАВРШЕН ЛИКОВНИ КОНКУРС „СВЕТИ САВА И ДЕЦА“

ПРОГЛАШЕНИ
ПОБЕДНИЦИ
Аутори најуспешнијих радова су двоје убских
основаца и шесторо предшколаца из Такова
По лепој традицији,
Градска библиотека „Божидар Кнежевић“ и ове године
организовала је наградни
ликовни конкурс у част и славу првог српског архиепископа и просветитеља, о чијој
се личности приповеда, пише, пева, компонује, слика и
разговара осам векова. Тема
је била „Свети Сава и деца“, а
право учешћа имали су предшколци и основци из убске
Миљан Станојевић
општине.
На конкурс, који је трајао од 13. до 26. јануара,
највише радова послала су
деца из Предшколске установе и ученици млађих разреда
о с н о в н и х ш к ол а . Ж и р и ,
састављен од библиотекара,
прогласио је најуспешније
учеснике овог ликовног
надметања, који су адекватно
одговорили на задату тему.
Победници конкурса су
Миљан Станојевић, ђак петак
у ОШ „Милан Муњас“, Милица Станојевић, ученица треМилица Станојевић
ћег разреда из исте школе,
као и шесторо малишана
Владан Јовановић
Припремног предшколског
програма у Такову: Лена Велимировић, Хелена Ђорђевић, Владан Јовановић,
Матија Живановић, Михајло
Марковић и Теодора Дебић,
чији је ва с п итач Ј е л иц а
Лештарић.
Због епидемилошке ситуације, неће бити организована пригодна свечаност за ауторе победничких радова, те
Градска библиотека „Божидар Кнежевић“ позива све
добитнике да дођу у ову установу по своје награде, у виду
књига.
Подсећамо, према пропозицијама конкурса, слањем
радова на конкурс аутори су дали сагласност Библиотеци
да их објављује у сврху промоције активности и рада те
културне институције.
Д.Н.
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ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

У СЕЋАЊУ СТАРИХ УБЉАНА

ПИК „УБ’’ ЈЕ БИО НАСТАВАК БОГАТОГ ИМАЊА
Алекса Алексић, предратни оснивач и власник великог пољопривредно-индустријског
комбината у Совљаку, био је родом из Мрчајеваца, а новац за велики комплекс земљишта
зграде, машине, радионице и све што је чинило то велико пољопривредно добро зарадио
је у Америци, а затим био први заступник Фабрике аутомобила ‘’Форд’’ на Балкану
Имао је велику вилу са фонтаном у прелепом парку
испред улаза са степеницама и стубовима у, како се у то
време говорило, америчком стилу. Средином деветнаестог века, према сачуваним документима и забележеним сећањима најстаријих Убљана, отпутовао је, са
породицом, бродом, преко океана, у потрази за послом и
зарадом која ће му, потом, омогућити да постане један од
најбогатијих Срба са ових простора. У Америци је радио
петанест година напорне послове, углаавном у рудницима,
али је успео да стане на ноге и да се врати у Србију, касније,
купи имање у Совљаку код Уба и започне пољопривредну
производњу. Био је први велики произвођач поврћа,
родоначелник баштованства у Тамнави.
Имао је авион са аеродромом у Совљаку, био
највећи увозник „Фордових’’ и „Пакардових’’ аутомобила у
Србији, лучоноша у развоју пољопривреде, баштован чије
поврће се извозило, власник сервиса аутомобила (кажу да
је први, још у Америци, патентирао аутогуме које се пумпају
ваздухом, уместо дотадашњих које су биле испуњене
гумом).

подигнут од новца који је са својом породицом зарадио у
Америци, а „ови који, сада, овако раде и газдују, узимаће
кредите од Амера само да одрже производњу, пре него што
све пропадне због нестручности и нерада’’.
Деведесетих година велики Пољопривредноиндустријски комбинат ‘’Уб’’ је распродао готово све
машине, тракторе, комбајне, сетвоспремаче... све у шта је
дотадашње социјалистичко друштво улагало. Дошли су,
коначно, ‘’домаћини’’ који су, под велом новог времена које
долази, а које је, наводно, подразумевало да се обавезно
иде у капиталистички систем (?)... Па, зашто све то
оставити тим новим капиталистима? Иначе, видели смо
како је изгледалоо и како се завршила она приватизација
млекаре из које је власник из Шапца одвукао све што је
вредело, укључујући и електромоторе...
Обистинило се, чак, и више од тога, оно што је
рекао Алекса Алексић, чији потомци живе у Америци, а
ранијих година су долазили да, као туристи, виде оно што је
остало од великог имања њиховог деде.
У Радојчићевим тексту, утемељеном на чињеницама, стоји да је Алекса, по повратку из САД у Југославију,
на почетку друге деценије 20. века, отворио стовариште
резервних ауто делова и гума. Запослио је осам радника
који су, поред рада у стоваришту, радили и на поправци
аутомобила. Бавио се и продајпом половних аутомобила,
да би, пред рат, постао главни застпник за продају
аутомобила марке ‘’Форд’’ и ‘’Пакард’’.
По наводима из поменутог Гласника ваљевског
архива, а на основу писања аутора Александра Станојевића (стари Убљанин који је написао књигу сећања о
старом Убу и издао 2007.године), Алексић је купио имање у
Совљаку уз посредовање Раде Митића, београдског
трговца коме је увезао из Америке „Форда“ кабриолет,
црвене боје (имали смо прилике да га видимо и у неким
серијама и старијим филмовима..

Вила Алексић - некад
Законом о спровођењу аграрне реформе у
Ваљевском округу, у јануару 1946.године, одузето је од
имућних поседника 5.387 хектара земље, од чега у
Тамнавском 1.353, највише од манастира Боговађа, а од
појединаца највише је, по том закону, конфисковано од
Алексе Алексића који је имао 150 хектара. По наводима
Милорада Радојчића, ваљевског истакнутог публицисте,
са низом признања и награда, од Тамнавца Алексића је,
1946.године, више земље имао само Живојин Нешић,
велепоседник из Скеле.
О Алекси Алексићу се, у послератно време (друга
половина 20.века), веома мало писало, па је истраживање
Милорада Радојчића, објављено у Гласнику Историјског
архива Ваљево (број 50), драгоцено за историју овог краја.
Радојичић је у свом темењном и научно заснованом тексту,
забележио да се „у једном многи слажу’’, а то је да „Тамнава
никада није имала, нити ће имати, таквог привредника’’.
Старији Убљани су се сећали човека који је, после
рата, по убским домаћинствима развозио млеко (па и питку
воду), да је делио бомбоне деци која су трчала за његовим
шпедитером са којим је стизао да развози своје баштованске производе у широком луку око Уба. Драгиша
Сретенпвић га се сећа, на пример, како је долазио у
Маркову Цркву, послом, а пре тога је поткивао коње у
чувеној ковачници у Словцу.
Умро је 1953. године у Америци, а живео је, пре
задњег одласка у Америку, у малој кућици у Совљаку,
недалеко од виле која му је одузета у аграрној реформи.
Кажу да је отишао пун једа због односа нових власти према
његовој имовини. Причало се да је једном Убљанину рекао,
пролазећи поред винограда на јужној падини брдашца на
којем је подигнута његова вила у којој је, касније, била
смештена управна зграда ПИК-а ‘’Уб’’, да је и тај виноград

Оглас из 1926. године
Око сто хектара плодне тамнавске земље Алексић
је купио уз посредовање банкара Мила Вукосављевића
(стара убска породица), а затим и све плодне површине
поред реке Тамнаве. Убљанин Слободан Марјановић,
професор књижевности и писац, забележио је о Алексићу:
„Научен раду, а понесен опсеном, која се тамо преко океана
зове велики сан, створио је, кажу, заиста чудо навиђено...’’
Јавно је рекламирано да је то једно од најугледнијих добара у Југославији. Лично Алекса Алексић је, тих
година, примао госте на свом имању и показивао напредну
баштованску и другу производњу. Своју робу, у време
економске кризе, продавао је на пијацама округа и у
Београду, у бесцење. То је зато што је био, речју, добар
човек.
Нажалост, у периоду самоуправног социјалисзма,
велики Комбинат настао на Алексићевом имању имао је
свој вели узлет (у време Мирослава Селаковића) али и свој
велики пад, нарочито крајем деведесетих прошлог и
почетком овог века.
М.М.

СЕЛУ У ПОХОДЕ
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ПУТЕВИМА КОЈЕ ОДРЕДИ СУДБИНА - ТАЈЛАНЂАНИН У ТАМНАВИ

ТАЈСКО, ЉУБАВИ МОЈА !
Велики мајстор, победник на такмичењу у прављењу намештаја од ратан бамбуса, пре око
30 година у Банкоку, на Тајланду, Сомсаб Канха, обрео се у Шарбанама код Бранка Гајића,
давне 1990.године. У далеком предграђу великог града остала је, за њим, једна од девојака
са којима се забављао... али, живот је хтео да и она дође баш
у Тамнаву, у Радљево, да купе кућу, изроде још троје деце...
Ексклузивни намештај од ратан
бамбуса, посебно популаран деведесетих
година, производио је Шарбанац Бранко
Гајић са својих седам радника доведених са
Тајланда, а од репроматеријала који је стизао
сваког месеца, великим бродовима, у
јадранске луке, а затим шлеперима до
Шарбана, где и данас стоје подигнути погони
за прозводњу плетених комада столица,
столова, сталажа, кревета и осталог.
Први Тајланђанин који је стигао био
је Сомсаб Канха, а за њим и остали. Они су
обучили раднике за производњу која је, тада,

Супаван са братом
Амоном и оцем Сомсабом
била веома тражена и популарна у оној
великој држави. Југославији...
Сомсаб Канха, који је у својој
отаџбини почео да ради са 14 и по година,
илегално, на тавану неке радионице у
Банкоку се одлично уклопио, као зрео човек
у 28 години живота, у нову средину, примао
добру плату у девизама, био веома поштован
у фирми, али су његови планови, у то време,
подразумевали повратак у родни крај...
Једног дана када заради довољно за
пристојан живот у свом родном крају на око
500 километара од Банкока. Али, судбина је
хтела да буде другачије.
- Моји родитељи и родбина,
започиње своју судбинску причу Сомсаб,
који је у међувремену добио српски надимак
- Бели, јавили су ми, по мом доласку овде,
1990.године, да се, тамо, појавила трудна
девојка тврдећи да носи моје дете. Послали
си ми и њену слику.
Имао је Бели у Тајску (тако он зове
свој Тајланд) више девојака пре одласка за
далеку Југославију, али поштено је признао
да је беба у стомаку његова и девојка је
остала у родитељској кући да сачека његов
долазак, а затим и да је одведе у своје ново
пребивалиште на Балкану. Прва ћерка
Дуогдао родила се на Тајланду 1991.године.
Супругу Орнсри, коју и данас Шарбанци памте као вредну радницу са којом су се
жене радо дружиле јер је била блага и
надасве поштена и вредана.
Изродили су Сомсаб и Орнсри
четворо деце, Поред Дуогдао, рођене на
Тајланду 1991.године, у Радљеву је на свет
дошла и Супаван 1993, а онда и Дина 1998.
године. Али, даровала је Орнсри и сина Со-

мсабу, 1999. године - Амона који сада „учи
вишу школу у Ваљеву’’...
У бурној животној причи овог брачног пара
пуно је обрта. Средином
деведесетих купили су кућу у Радљеву и
тада су ове новине донеле кратак чланак о
производњи ратан намештаја у Шарбанама,
али и о проблемима да Сомсаб постане
власник купљене куће (закон није дозвољавао да странац може да буде власник
некретнина)...
У међувремену деца су се рађала.
завршавала школе, најстарија Дуогдао се
удала (стигао и унук), Супаван и Дина су завршиле школовање на Убу и запослиле се у
трговини ‘’Трлић’’, где су цењене као добре
раднице. Али, задесила их је велика
несрећа, умрла је мајка Орнсри. Сомсаб је
остао сам да се бори за подизање деце.
Фабрика ратан бамбуса је престала са
радом, приходи су усахли, а он је кренуо у
надницу да се побрине за преживљавање
породице. Ангажују га комшије.
- Не жалим више за Тајском, ништа
ме више не вуче тамо иако имам родбину,
браћу и сестре- каже Бели Сомсаб пребирајући по свом скромном знању српског
језика. - Овде су сада моји корени, не тамо
где су моји преци сахрањени, већ овде где је
сахрањена супруга и где су моја деца започела неке нове животе. Припадам будистичкој вери, као и моја покојна супруга,
склопили смо грађански брак на Тајлканду,
али смо били и у будистучком храму као
искрени верници. Ипак, немам ништа против
да моја деца буду православни хришћани и
то нека одреде сами са својим будућим
животним сапутницима. Најстарија се удала,
а Супаван је већ изабрала Стефана.
И тако, земаљски дану теку, Бели
жали за својом драгом и вредном супругом,
брине о четворо деце, али као у некој злој
судбини, патње и проблеми не пролазе, јер
ево већ три деценије вредни и поштени
Тајланђанин нема важећи пасош. Кажу му да
недостају неки печати да би могла да се
продужи виза, а српско држављанство
никако да му одобре. Кажу, ништа није
спорно, али он нема докумената... Проблем
је да он добије држављанство земље у којој
су му одрасла деца, а троје њих, по месту
рођења, имају право на српски пасош.
Кажу му да се стрпи, да сачека, да се
чека нешто из неког конзулата, да због
короне нема ни поштанских пошиљки са
Тајланда...
А Бели Сомсаб, велики мајстор у
прављењу ратан Бамбус намештаја,
посебног и вредног дизајна, као неки
огроман бели кит, насукан у шарбанском
блату, чека да га уважи држава којој је
безгранично веровао када је дошао, сада
већ далеке 1990.године, да обучава српске
раднике у поговнима за производњу скупог
намештаја.
Посетили смо га почетком фебруара
у старој кући у Радљеву. Деца су добро,
задовољан је зетовима... и оним будућим,
Стефаном. Он му и јесте највећа нада да ће
проблем око држављанства ускоро бити
решен. Обећања оних који могу - су дата...
М.М.

Сомсаб Бели нам је
скувао кафу у свом
дому у Радљеву

Орнсри (сада покојна),
успомена са Тајланда
Успомене на зиду у кући

16

ОКО НАС

11.фебруар 2021.г.

ЈАГОДИНСКА ПРЕДСТАВА У ДОМУ КУЛТУРЕ

ОПЕТ ПЛАЧЕ,
АЛ' САД ОД СРЕЋЕ
Комедија о куповини новорођене деце пред
убском позоришном публиком 19. фебруара
Након вишемесечне паузе,
позоришна завеса Велике сцене
убског Дома културе биће
поново подигнута 19. фебруара,
када ће гостовати Градско
позориште Јагодина са представом Новице Савића „Опет
плаче, ал' сад од среће“, у режији Бранка Поповића. То је
комедија о озбиљној теми,
наручивању и куповини новорођене деце, у којој играју Петар
Митић, Виолета Пешић, Ненад
Петровић, Јелена Јовановић и
Бојан Милорадовић. Почетак
представе заказан је од 19 сати,
а цена улазнице је 300 динара.
Како је о наведеном Савићевом тексту написао др
Рашко Јовановић, ова комедија је написана драматуршки
вешто, уз несумњиво познавање маловарошког менталитета: разговор људи у чекаоници железничке станице и
открива готово све „тајне“ живота провинцијске средине.
- И све би то могло изгледати комедиографски
ишчашено и извитоперено кад не би било истинито и сасвим
могућно у нас током последње деценије прошлог и почетком
овог, 21. века. Разговор и све што се дешава у чекаоници
железничке станице провинцијске варошице смештене на
некој споредној прузи управо због очигледне истинитости
уздиже се до метафоричне слике не само једне средине, него
и читаве ове земље, написао је својевремено др Рашко
Јовановић, сматрајући комедију „Опет плаче, ал' сад од
среће” ефектним сценским делом.
Гостовање Јагодинаца на Убу организује Позориште
„Раша Плаовић“, док ће Установа културе предузети све
мере у складу са епидемиолошким препорукма, како би
посетиоци и глумци били безбедни. Пошто је број места
органичен, карте се могу резервисати на број телефона
064/8160-746 или раније купити у Установи културе.
Д.Н.

15.ФЕБРУАР- СВЕТСКИ ДАН ДЕЦЕ
ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА

ПОМОЗИМО ДЕЦИ
ОБОЛЕЛОЈ ОД РАКА
Сходно епидемиолошкој ситуацији и предвиђеним
мерама, у понедељак, 15. фебруара, биће обележен
Светски дан деце оболеле од рака. Постављањем
продајног штанда у 12,30 часова на Градском тргу у
центру Уба, убски НУРДОР ће се прикључити хуманитарној акцији. Такође, у вечерњим сатима биће организовано премијерно онлајн извођење представе Николе
Ђуричка „Све што сте хтели да знате о Џонију, а нисте
смели да питате“. Представа ће почети у 19 часова, на
платформи tickets.rs на којој се може купити карта по
цени од 1.000 динара. Целокупан износ биће дониран
НУРДОР-у.
Продајна акција убског НУРДОР-а биће усмерена на
прикупљање новчаних средстава за изградњу још једне
родитељске куће у Београду, намењеној деци оболелој
од најтежих болести. Национално удружење родитеља
деце оболеле од рака (НУРДОР), истиче да, без подршке и
помоћи хуманих грађана Србије, не би било могуће изградити родитељске куће у Београду, Нишу, Новом Саду, као
ни ново Дечије хемато-онколошко одељење у Нишу.
Тачно у 13 часова, традиционалним пуштањем
балона, пружиће се подршка сваком детету и особи
оболелој од рака, а посебна пажња биће усмерена на
нама драге особе, које су битку изгубиле и више нису са
нама.
Д.К.

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

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

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
ВИСОКА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
за стицање звања
СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА
- Трајање студија 3 година (6 семестара)
- Обим - 180 ЕСПБ
Смерови:
1) Рачуноводство и ревизија
2) Банкарство, осигурање и берзе
3) Порези и царине

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

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

АКТУЕЛНО
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Пише: Милован Миловановић

„ЕВРОПСКИ ЛЕТ“ УБЉАНКИ
- Искуство које нема цену. - Уб заузео значајно
место на одбојкашкој мапи „старог континента“.
Монца, италијански град познат по стази на којој се
одржавају трке „формуле 1“, Убљанкама ће остати у лепом
сећању као први такмичарски наступ ван граница Србије. И
то какав... Током само 24 сата одигране су две европске
утакмице које ће се дуго памтити и препричавати. Многобројни навијачи клуба, уз ТВ екране (RTV City и ТВ Арена
спорт), пратили су ове мечеве и грицкали нокте од узбуђења
које може да приреди само врхунска одбојка. На крају,
очекивања су испуњена, а Уб ће заувек остати уписан као
учесник четвртфинала ЦЕВ купа, другог по значају европског
клупског такмичења. Овај историјски моменат, на терену али
и ван њега, забележио је уредник „Гласа Тамнаве“, који је уз
председницу клуба Ивану Васиљевић и помоћног тренера
млађих категорија Жељка Грујића, био једини навијач ЖОК
Уба на празним трибинама велелепне хале спортова „Арене
ди Монца“.

Фотографија са посадом компаније „Air Serbia“ за успомену

ЖОК Уб пред утакмицу у Монци
Пут древног италијанског града кренула је двадесеточлана експедиција са аеродрома „Никола Тесла“. Управа
клуба се потрудила да за играчице обезбеди најбоље услове
путовања како би се сачувала енергија пред важне мечеве, па
је организован чартер лет. За млађе одбојкашице ово је био
први сусрет са авионом, који ће, захваљујући изузетној
посади компаније „Air Serbia“, свакако, памтити као веома
лепо искуство. Уосталом, као и цело ово путовање и боравак
у Италији, јер ЖОК Уб је добио нових шест навијача: пилоте
Горана Јовичића и Душана Мршића, механичаре Чедомира
Покрајца и Драгана Шобића, стјуарта Владимира Аритоновића и стјуардесу Јелену Стојановић Живковић. Након
победе над Чехињама, испред хотела у Монци, ова
„шесторка“ изненадила је наше одбојкашице специјалним
дочеком уз шпалир и овације, и понављање шаљивог питања
нашег новинара које је поставио разговору са Софијом
Медић након меча: „Јел морало овако?“.

Нису Убљанке, у том
тренутку, ни биле свесне успеха
који су постигле пласманом у
четвртфинале, јер су већ увелико главама биле окренуте ка
следећем противнику, са којим
су се састале само 18 часова
након исцрпљујућег маратона
са „хичкоковском завршницом“. У мечу против фаворизованих Италијанки и темпераментних Италијана поред терена (службена лица), који нису
могли да верују шта их је снашло у првом сету (Уб повео са
1:0), и поред коначног пораза, Убљанке су доказале да
припадају европској одбојкашкој елити. Одбојкашице
Сауђеле, клуба чији годишњи буџет износи невероватних 4,5
милиона евра, морале су на крају добро да се озноје и покажу
оно најбоље из свог репертоара, како би оправдале епитет
фаворита. На крају, циљ Уба у европском такмичењу је
испуњен, а у наредном делу сезоне тек следе велике утакмице
и узбуђења у домаћим такмичењима.
Током боравка у Монци свакодневно су рађени тестови
на коронавирус, маске су биле обавезне и на отвореном, а на
снази је био и „полицијски час“ од 22 до пет часова. Обавезе и
припреме за утакмице и тренинге нису убским одбојкашицама
дозволиле да уживају у чарима прелепе Ломбардије и
оближњег Милана. Ипак, уз помоћ остатка групе која је
путовала у Италију успеле су да дођу до сувенира које су
понеле на Уб, а онај најлепши и најважнији овековечен је
многобројим фотографијама које ће годинама сведочити о
„европском лету“ Убљанки до четврфинала ЦЕВ купа. Ово
можда јесте био последњи круг у Монци, али свакако не и
последњи у Европи.

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗА ИЗДАВАЊЕ- ЛАЈКОВАЦ
Код нове Зелене пијаце у Лајковцу, на главном путу Ваљево - Лајковац
Укупна површина
пословног простора: 104 m²
- Локал: 70 m² - Магацин: 34 m²
- Поседује малу канцеларију
и мокри чвор
- Поред пословног простора
је плац површине 6 ари
Могућност издавања
заједно и појединачно

064/331-77-67
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УБЉАНКЕ СЈАЈНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОЈ СЦЕНИ

- У трилер-завршници, ЖОК Уб савладао чешки Шелми и изборио пласман међу осам у Купу ЦЕВ.
- Фантастичан први сет против Сауђеле из Монце, Италијанке, ипак, потврдиле улогу фаворита у остатку меча.

ДРАМА СА СРЕЋНИМ КРАЈЕМ
ПРОТИВ ЧЕХИЊА
Арена ди Монца- место на коме су Убљанке рашириле
међународна крила и показале да су већ сада спремне за
озбиљне европске изазове! Ако су нејаке Румунке на убском
паркету донекле "окрњиле" шмек европске премијере, онда је
четвртфинални турнир у предграђу Милана имао и мирис и
укус интернационалне приредбе високог рејтинга! Наше
одбојкашице су на њој плесале као да су годинама присутне, у
овом тренутку остварили резултатски максимум и учиниле
поносним све којима је Уб у срцу.
Помало неоправдано, Убљанке су добиле епитет
апсолутног фаворита против Чехиња у осмини финала. Већ
први поени дали су сигнал да је паркет једно, а папир друго, а
чак ни повреда најбоље играчице није пореметила екипу
Шелмија из Брна. Ударале су из све снаге, користили
конфузију Уба у организацији напада и релативно лако повеле.
Улазак Катарине Лукић у финишу првог сета показао се
као одличан потез Владимира Васовића, било је касно тада за
преокрет, али је већ у другом сету девојка из Сремске
Митровице повезала игру Уба. Ас-сервис Софије Медић донео
је великих 20:14 пред финиш сета, без већих проблема је
поравнат резултат.
Уб је боље отворио трећи сет, али ништа на паркету Арене
ди Монца није ишло лако за чету Владимира Васовића.
Ширучкова везује пет поена на сервису, али Убљанке су имале
довољно снаге да одбију тај налет и на крилима Јелене Вулин
и Љубице Кецман дођу до преокрета. Није ту био крај отпора
екипе из Брна, средином четвртог сета поново Ширучкова са
сервис-линије прави велику серију за 14:9, та предност није
била ниједном угрожена до краја сета.
Сјајно је почео пет сет вођством Васовићеве екипе 3:0,
али се Чехиње експресно враћају у егал. Диктирао је Уб ритам,
Софија Медић је била најбоља нападачка опција за Катарину
Лукић, а Јелена Вулин је одлично решавала компликоване
ситуације. Прве две меч-лопте нису донеле крај, али је
промашај Микишкине означио крај трилера који је трајао више
од два сата:
- Честитам свима у клубу на великој победи, остварили
смо велики резултат, а ја не памтим да сам скоро био део овако
тешке утакмице. Чехиње су се показале као искусна и
дисциплинована екипа, много другачија од оне које смо
видели на видео-анализи, буквално ништа нису поклањале.
Међутим, девојке су остале стрпљиве, нису паничиле и нашле
начин да победе јаког ривала- рекао је после меча тренер ЖОК
Уба Владимир Васовић.

Осмина финала Купа ЦЕВ

Уб - Шелми (Брно)
3:2
(17:25,25:19,25:21,18:25,17:15)
Хала Арена ди Монца. Судије: Доминга Лот (Италија),
Алварез (Шпанија).
УБ: Божић 1, Глигорић 11 (3 блока), Вулин 25 (1 блок),
Тривуновић 15, Кецман 9, Медић 15 (2 блока, 2 аса), Ђурђевић
(либеро 1), Стојковић 1 (1 ас), Лукић 3 (1 ас). Нису играле:
К.Ђорђевић (либеро 2), Павловић, Митровић, А.Ђорђевић.

Преломни моменти:
Чехиње на коленима

Најбоља када је најтеже:
Александра Глигорић

Убојит напад Софије Медић
Софија Медић је одиграла утакмицу на нивоу свог
рејтинга и била један од главних адута у историјској победи:
- Ушле смо стегнуто, сигурно да нам је фалило европског
искуства за овакве мечеве, али је битно да смо показале
карактер. Истрајале смо, преживеле тешке тренутке и веровале
у победу, што је по мени било кључно за велики успех.

Амбијент у „Арени ди Монца“
и реклама општине Уб

ЧЕТВРТФИНАЛЕ КУПА ЦЕВ

У ЕВРОПСКОЈ ЕЛИТИ

Славље након победе над Шелмијем

САВРШЕН ПРВИ СЕТ,
МОНЦА ПОКАЗАЛА
КЛАСУ У НАСТАВКУ
Мање од 20 сати имале су Убљанке да се припреме пред
нови изазов, сувишно је трошити речи колика је била
потрошња у историјској победи, али је награда за труд била
нестварна- Уб у европској елити, међу осам најбољих у
другом по јачини европском такмичењу!
Овога пута улоге су биле обрнуте- "легија странаца" из
Монце је понела епитет апсолутног фаворита, а на
Васовићевој екипи био је задатак да покажу да су достојне и
овог изазова. Као да умор не постоји, као да су одиграле на
десетине мечева против таквих ривала- Убљанке су отресито
и без репекта ушле у битку за полуфинале.
Одмах је победник
Купа Србије ухватио талас
самопоуздања и повео са
3:0, а јако битна у том периоду била су два успешна
"челенџа" Владимира
Васовића након напада
расположене Љубице
Кецман. Већ на 10:6 за Уб
тренер Сауђеле Марко
Гаспари тражио је тајм-аут,
али безуспешан. Одбрана
на челу са репрезентативним "либером" Сањом
Ђурђевић је деловала
непробојно, а смеч Сање
Тривуновић за 20:16 најавио је вођство Уба. Јелена
ЖОК Уб
Вулин и Љубица Кецман
су, не толико силовито,
колико прецизно налазиле непокривне делове тарафлекса, а
Анђели Стојковић је припала егзекуција првог сета са сервислиније.
Свима се крај малих екрана у Србији тада јавила нада да
је ново чудо, нестварно чак и за стандарде убских
одбојкашица, на помолу. На жалост, у том тренутку и са
толико свежине, уз неспоран квалитет Сауђеле- био је то
максимум убске чете. Кренули су да "ударају громови" са
друге стране мреже, било да је сервис или напад у питању.
Белгијанки Ван Еке и Немици Ортман придружила се одлична
Босанка Едина Бегић, па је домаћи тим одбојкашки "мењач"
пребацио у пренос који је, ипак, тренутно недодирљив за
Убљанке.
Ни у моментима кад је Сауђела деловала нерањиво,
нису Убљанке деловале малодушно и истакле "белу
заставу". Часно, како доликује екипи са карактером, одвезле
су можда последњи круг Монци, али сигурно и не на
европским позорницама. Да енергија није била на измаку и да
је можда Љиља Ранковић била здрава за европске изазове,
намучиле би се Италијанке додатно да "овере" полуфинале
са ТЕНТ-ом, али нема спора да је бољи тим отишао међу
четири.
Понос је био доминантна емоција у убском табору и
поред пораза, потврђују то речи Љубице Кецман после меча:
- Велико искуство за нас које ће нам много значити у
наставку сезоне, посебно што је већини играчица ово
европска премијера. Мало смо и себе изненадиле игром у
првом сету, нисмо промашиле ништа, играле брзо и
агресивно, док су домаће доста грешиле. Ипак, италијански
тим је подигао игру на виши ниво и заслужено победио, али
се уздигнута чела враћамо кући јер мислим да смо достојно
репрезентовале Србију и Уб.
Б.Матић
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Четвртфинале Купа ЦЕВ

Сауђела (Монца) - Уб
3:1
(18:25, 25:19, 25:14, 25:18)
Хала Арена ди Монца. Судије: Вајнбергер (Шавајцарска),
Вудурис (Грчка).
УБ: Божић 2 (1 ас), Глигорић 6 (3 блока), Вулин 18,
Тривуновић 11 (1 блок), Кецман 10 (1 ас), Медић 6 (1 блок),
Ђурђевић (либеро 1), Стојковић 1 (1 ас), Лукић, Митровић.
Нису играле: К.Ђурђевић (либеро 2), Павловић, А.Ђорђевић.

Тројни блок:
Кецман, Глигорић и Вулин
Љубица Кецман у акцији
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ЖОК УБ НА ПРИЈЕМУ КОД ПРЕДСЕДНИКА ГЛИШИЋА

ПОНОС УБА И ТАМНАВЕ
Показале сте да можете да се носите и са најбољим тимовима у Европи, а пласман међу осам екипа,
у такмичењу које је друго по снази у одбојци, остаће вечно записан у аналима убског спорта
- поручио је први човек општине Уб.

Свечани пријем убских одбојкашица у скупштинској сали локалне самоуправе
Поводом највећег међународног успеха у историји
Женског одбојкашког клуба Уб, пласмана у четвртфинале
Купа ЦЕВ, за убске одбојкашице уприличен је свечани пријем
код председника општине Уб Дарка Глишића, који им је у име
локалне самоуправе уручио пригодне поклоне. Први човек
убске општине, у обраћању играчицама и стручном штабу,
није крио задовољство поводом постигнутог успеха.
- Желим да вам се захвалим у име свих нас који смо
били уз вас поред малих екрана, навијали и радовали се због
тога што сте своју земљу, али и своју општину и тим за који
играте, представили на најбољи могући начин. Показале сте
да можете да се носите и са најбољим екипама у Европи, а
пласман међу осам екипа, у такмичењу које је друго по снази
у одбојци, остаће вечно записан у аналима убског спорта.
Лепо је видети име наше општине на екранима у Монци и
мислим да ово тек треба да буде замајац и мотив за оно што
вас чека, да освајамо домаће трофеје и покажемо да смо
најбољи и постанемо шампиони. Знам да није било ни мало

лако, имали сте психолошки терет да се све то оправда, а није
лако ни изгубити од било кога после двадесетак утакмица у
којима победујете. Све то носи одређену врсту психолошког
стреса, што сте ви веома успешно пребродили и ја сам вам
због тога веома захвалан- закључио је Глишић.
Уз захвалност председнику општине Уб на пријему,
председница ЖОК Уб Ивана Васиљевић истакла је и важност
мечева који тек предстоје на домаћој сцени, у купу и
првенству.
- Искрено се надам да ће током ове сезоне бити још
оваквих прилика и лепих повода за окупљање. Направили смо
велики посао, сви смо поносни и задовољни, али у исто време
смо свесни да су најважније утакмице тек испред нас.
Захваљујемо се свим грађанима Уба на огромној подрци коју
осећамо на сваком кораку. Надам се да су уживали на
претходним утакмицама, а ми ћемо се трудити да им
приредимо још пуно радости и задовољства током ове
године- поручила је Ивана Васиљевић.
М.М.М.
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ГТ-1

Lajkova~ka
panorama
ЗАСЕДАЛО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ У ЛАЈКОВЦУ

У ФОКУСУ - ДОМ ЗДРАВЉА И СПОРТ
- Јабучје је једно од највећих села не само наше општине, већ и шире, људима треба услуга амбуланте
и то ће у наредном периоду бити исправљено- поручује председник Живковић.
- Локални буџет за спорт износи чак 24 милиона динара, што је дупло више у односу на пре десет година.
И поред тога, има незадовољних клубова.
На дванаестој седници Општинског већа општине
Лајковац, другој у овој години, расправљало се о десет
тачака дневног реда. Посебну пажњу привукле одлуке које
се односе на усвајање Извештаја о прошлогодишњем
спроведеном програму и утрошку средстава Дома здравља
Лајковац, као и разматрање коначне одлуке Стручне
комисије за одобравање програма у области спорта и
одређивању висине срадстава за реализацију програма за
2021.годину. Између осталог, прихваћено је и предложено
репење о постављању Живорада Шушњаревића из
Лајковца за локалног повереника за избеглице и миграције.
Председник општине Лајковац Андрија Живковић,
оценио је седницу као врло конструктивну, јер су се могла
чути различита мишљења, поготово када је реч о тачки која
се односила на утрошак средстава лајковачког Дома
здравља, а које финансира локална самоуправа, те да се из
њих могу извући смернице за бољи рад ове здравствене
институције у наредном периоду.

Општинско веће Општине Лајковац

УКИНУТА ВАНРЕДНА
СИТУАЦИЈА У ЛАЈКОВЦУ
Председник општине Лајковац Андрија Живковић
донео је, 3.фебруара, одлуку о укидању ванредне
ситуације на подручју Лајковца, која је била проглашена
28. новембра прошле године, услед погоршане
епидемиолошке ситуације због пандемије корона вируса.
Ванредна ситуација на територији Општине
Лајковац, која је трајала 67 дана, укинута је због
побољшане епидемиолошке ситуације, односно значајно мањег броја нових случајева короне. На подручју
ове локалне самоуправе на снази остају све мере које је
прописао Кризни штаб Републике Србије.

ЧЕТРНАЕСТ НОВИХ
СЛУЧАЈЕВА У ФЕБРУАРУ
Према последњим подацима лајковачког Дома
здравља, од почетка месеца закључно са 9. фебруаром, у
овој општини је евидентирано 14 нових случајева инфекције корона вирусом, док је једна особа преминула, што
је осамнаести смтрни случај од почетка пандемије. Закључно са 6. фебруаром, у процесу масовне имунизације,
вакцинисано је 570 становника лајковачке општине.

Андрија Живковић,
председник општине Лајковац
- По речима директорке Дома Здравља у 2020.години од
укупно 12 милиона динара, потрошено је свега 10,5 милиона,
што није за похвалу, јер се то понавља из године у годину.
Буџет који општина издваја за рад доктора и техничког
особља у сеоским амбулантама никада се не потроши, па се
поставља питање да ли је буџет за ту сврху добро планираннагласио је Живковић. - Исто тако, нека горућа питања која се
тичу рада сеоских амбуланти нису добро регулисана,
поготово амбуланте у Јабучју, где је издвојено 1,5 милиона
динара а није потрошено. Тај новац је могао да се определи на
другу позицију, где би био утрошен. Амбуланта у највећем
лајковачком селу је остала неадаптирана, што је промашај, јер
у том случају највише трпе грађани који ће у наредном
периоду бити сигурно ускраћени за неку услугу из области
здравствене заштите. То ће у наредном периоду бити
исправљено.
Са друге стране, први човек Лајковца похвалио је
запослене у лајковачком Дому здравља, јер су, током
пандемије, даноноћно радили на сузбијању ширења вируса
КОВИД 19 и трпели последице.
Контсруктивна расправа вођена је и по питању
финансирања трошкова спортских клубова са територије
општине Лајковац, а председник Живковић је, том приликом,
истакао и низ нелогичности везаних за очекивања клубова,
који би хтели да готово све њихове трошкове финансира
локална самоуправа, а да у исто време постоје приватни
клубови који наплаћују чланарину, док термине у Спортској
хали користе бесплатно.
- Јавност треба да зна да смо за спорт издвојили 24
милиона динара, што је више него у било којој општини у
Колубарском округу. Поређења ради, пре десетак година
буџет за спорт је био 12 милиона, док је сада дупло већи. Мој
утисак је да је још толико издвојено, да би опет било
незадовољних клубова. У околним општинама има клубова
које из буџета својих општина добијају новац само за
трошкове суђења и котизације, а за остало се сами сналазе.
Код нас је пракса да целокупан програм, првенства и играчки
кадар падне на терет општине и њен буџет, што се у будуће
мора мењати. Новац се мора прерасподелити на млађе
категорије, јер је данас такво време да се све мање деце бави
спортом а ми смо ту да то променимо на боље. Лично мислим
да спорту треба да се придаје још већа пажња, али не треба
занемарити и друге сфере живота као што су здравство,
образовање и пољопривреда- нагласио је Живковић.
Након седнице, председник општине Лајковац позвао је
чланове већа да се одрекну својих дневница и преусмере их у
хуманитарне сврхе, за наставак лечења и рехабилитацију
Петра Батрићевића из Ћелија.
М.М.М.
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НЕОБИЧАН ХОБИ

ПРОИЗВОДЊА САПУНА
По занимању хемијски
технолог, Драгана Шкундрић
из Горњег Милановца, у потрази за послом обрела се у
Лајковцу. Поред тога што
ради у својој струци, млада
горњомилановчанка решила
је да своје знање и вештине
које је стекла на смеру неорганска хемијска технологија
Хемијског факултета у Бору
реализује и у свом дому правећи сапуне у домаћој радиности.
"Дуго сам размишљала
шта бих могла да радим у
слободно време, па сам тако
дошла на идеју да правим
сапуне због тога што су
једноставне израде, а пре

Драгана Шкундрић

НА ПРОПАГАНДОМ МАТЕРИЈАЛУ
ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈЕ ЊЕГОВ ЛИК

ЧОВЕК ОРКЕСТАР
Драган Јоксимовић (63), ради у ЈП Градска чистоћа у
Лајковцу, али његови суграђани га знају као хармоникаша,
гитаристу, клавијатуристу и не само то.
- Кад сам био у војсци фалио је трубач, одмах сам се
пријавио за то место а када је стигао војник који зна да
свира трубу, мене су пребацили у војни оркестр јер је
фалио гитариста, па хармоникаш, бубњар и тако редом.
Практично сам измењено сва места у оркестру до краја
војног рока- каже овај талентовани Лајковчанин и присећа
се како је све почело.
- Као сасвим мали, још док ни у школу нисам пошао,
узео сам виолину мог оца, чувеног виолинисте Зорана Црног дијаманта, па засвирао коло које сам чуо на радију.
Уплашио сам се да ме тата не грди што му дирам инструмент, али кад ме је чуо како радим, није веровао својим
ушима, па је одмах хтео да ме шаље код мог ујака хармоникаша Миће Димитријевића, да учим "дугметару".
Међутим, тада су музичари крили свој занат и не радо
преносили на друге, па ме је и рођени ујак одбио. Зато сам
се ослањао на слух и тако је остало до данашњих дана.
Свирао сам свадбе, вашаре, славе и преславе, певао у
кафани. Дуго сам пратио мог покојног оца, али дошла су
друга времена и плату зарађујем у комуналном, а у слободно време свирам, најчешће "на ладно", без разгласа.

Јединствени сапуни
свега природни. Сам процес прављења не траје дуже од пола
сата, највише времена одузима изливање. Улагања за сада
нису велика зато што сав потребан прибор већ имам у кући:
штапни миксер, вага, пластичне посуде, калупи, а сировине су
масти и уља, дестилована вода и натријум хидроксид.
Приликом мешања сировина треба водити рачуна и о
температури, као и о испарењима. Проучавањем израде
домаћих сапуна, нашла сам и тајни састојак који убрзава
процес сушења, па су тако моји сапуни спремни за употребу
већ након два до три дана".
Како би имала свој лични печат, у одабиру калупа за
сапуне Драгана је изабрала да то буду калупи у облику слова.
"Код нас се сапуни направљени у домаћој радиности
израђују у облику цветића и кругова, док сапуне у облику слова
до сада нико није производио. Занимљиво је то што од слова
могу да се комбинују речи и да то буде леп, а уједно, и користан
поклон. Деци су најзанимљивији, јер садрже и хималајску со
која се пресијава, а и врло су практични јер су мали. Магија
ручног прављења сапуна огледа се у томе што знам колико сам
рада и труда уложила у њихову израду, постоји могућност
бирања мириса разних етеричних уља која се додају, као и то
што су направљени од природних састојака који уопште не
штете кожи. Када оперете руке са овим сапунима не долази до
исушивања коже, поред тога што постану чисте, руке су и
неговане".
Ј.Жујовић

Драган Јоксимовић: Нема инструмента
на којем не зна да засвира, а уме и да пева
Драган Јоксимовић постао је омиљен међу колегама
у "Градској чистоћи", те је менаџмент овог предузећа,
његов лик штампао на кесама и пропагандом материјалу.
Иначе, и Драганов син ради у лајковачком комуналном
предузећу, а има индиција да му и унук ту започне ради
век, па би то био својеврсни куриозитет, да три генерације
једне породице истовремено раде на истом послу.

КАЛЕНДАР ОК „ЖЕЛЕЗНИЧАР“

овогодишњег календара је са трофејем првог
освојеног Купа Србије који се одржавао у
пуној сали Установе за спорт и омладину, као
и са капитеном екипе Александром Гајић и
репрезентативком Аном Бјелицом која се
скоро прикључила нашем тиму. Нашло се места и за чланове стучног штаба и то на свакој
страници", навео је Драган Миловановић,
идејни творац календара, дугогодишњи
доктор клуба.
На страницама календара налазе се и
остале перјанице Бранка Ковачевића: Вања
Ивановић, Тамара Марковић, Барбара Батинић, Маја Савић, Александра Узелац, Нада
Митровић, Сара Ранковић, Милана Рајлић,
Јована Миросављевић, Марина Вујовић,
Аница Кутлешић, Рада Перовић.
Ј.Ж.

У СКЛАДУ СА ЕПИДЕМИОЛОШКОМ СИТУАЦИЈОМ
Обележаање 27. јануара, дана
посвећеног првом српском архиепископу аутокефалне Српске православне
цркве Светом Сави, протекло је у нешто
другачијим условима него претходних
година у васпитно-образовним установама на територији општине Лајковац,
због епидемиолошке ситуације.
Малишани лајковачке Предшколске установе "Лептирић", у оквиру
својих група, упознали су се са ликом и
делом Светог Саве и реализовали низ
активности посвећених овом светитељу.
Деца су остала ускраћена за традиционалан одлазак на литургију и рецитовање светосавских песмица у Храму Св.
Вел. Димитрија због поштовања епидемиолошких мера. Старија група деце,
васпитача Драгане Туфегџић и Јованке
Радовановић, припремила је својеврсну
приредбу где су деца одиграла два кола
и рецитовала песмице, док је припремнопредшколска група деце васпитача
Александре Милутиновић и Јасмине
Спасојевић Мићић у костимима народне
ношње обележила сам чин резања славског колача уз звуке светосавске химне,
после чега су уследиле рецитације.
У централној основној школи
"Миле Дубљевић" у Лајковцу, као и у
издвојеним сеоским школама обележена
је школска слава доста скромније у
односу на претходне године. Лајковачко
свештенство је, у присуству запослених
у основној школи, ученика који су били
део програма и општинских представника, обавило свечан обред резања
славског колача. Директорка ове образовне установе Биљана Жујовић честитала
је присутнима празник речима:
"Свети Сава је знао вредност
знања и образовања, поставио је јаке
темеље школства. Славећи Светог Саву,
славимо себе. Он нас је учио да трајемо,
да верујемо, да се надамо, па се стога
надамо да ћемо следеће године школску
славу обележити уобичајено, као и
претходних година".
Након светосавске беседе коју је
говорио професор историје Рајко Сарић,
ученици основне школе извели су кратак
драмски приказ о животу Св. Саве.
Традиционални ликовни и литерарни
конкурс на тему светосавља у школи није
изостао, па су победници конкурса на
дан њиховог свеца и награђени. Прво
место на литерарном конкурсу освојила

је Даринка Пажиновић, друго место
Анђела Брдарић, а треће место Сара
Ивановић. Конкуренција на ликовном
конкурсу је била јача, жири је имао тежак
задатак, па су за прва три места одабрали по два рада. Награђени ученици
ликовног конкурса су: прво место Лука
Ивановић и Данило Жунић, друго место
Нина Митровић и Ђурђа Стефановић, а
треће место Андреј Ђокић, Милица
Пантелић и Маша Павловић.
Горан Милинчић, директор Основне школе "Димитрије Туцовић" у Јабучју навео је да и у овим временима и
околностима лик и дело првог српског
просветитеља не смемо да заборавимо,
и да су упркос актуелној епидемиолошкој ситуацији свечано и достојанствено обележили школску славу, као и

Награђени ученици на ликовном
конкурсу Удружења „Бази Мили“

Предшколска установа „Лептирић“
да су желели да прваци буду присутни
како би осетили дух светосавља.
У реконструисаној средњој школи
"17.септембар" директорка Косана Грчић, у присуству неколико ученика и
запослених, обележила је Светог Саву.
"Свој допринос одржавању овог
празника дали су ученици који су спремили видео презентацију под називом
"Од принца до монаха", у нади да ћемо
следећег 27. јануара своју школску славу
прославити у новом уређеном простору
и у нормалним околностима".
Удружење за помоћ оболелима са
аутизмом "Бази Мили" организовало је

ПОНОВО РАДИ ТЕРЕТАНА

Ове године
у још већем туражу
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ШКОЛСКА СЛАВА - СВЕТИ САВА У ЛАЈКОВАЧКИМ ОБРАЗОВНИМ И ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА

УСТАНОВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ЛАЈКОВАЦ

ТРАДИЦИЈА КОЈА СЕ НЕ МЕЊА
Публика на утакмицама, због епидемиолошке ситуације, још увек није дозвољена, а
како би сачували контакт са својим верним
навијачима у ОК "Железничар" досетили су
се да штампају годишње календаре у знатно
већем броју.
"Иако су календари нашег клуба већ
традиција, ове година нам је то била једина
веза са навијачима. Прошле године нисмо
стигли да направимо промоцију календара,
он је био специфичан јер смо тада у тиму
имали две кинеске репрезентативке, па сам
њима у част дизајнирао календар који почиње Кинеском Новом годином. Поред тога што
играчице у клубу негују позитивну атмосферу
на тренинзима, фотографисање представља
вид забавног тимског дружења. Прва страна
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Након укидања ванредне ситуацији на територији општине
Лајковац, теретана у склопу Установе за спорт и омладину, почела је са
радом 4. фебруара, уз поштовање свих епидемиолошких мера.
"Радно време теретане је од 9 до 20:30 часова, у терминима од сат и
по. Особље установе у паузама између термина дезинфикује теретану
како би корисници били безбедни. С обзиром да је број особа у теретани
ограничен, потребно је позвати на контакт телефон и заказати свој
термин дан раније. При уласку у установу ношење маске је обавезно, а на
свим потребним местима у хали, као и у теретани постављени су
бесконтактни дозатори за дезинфекцију руку", навела је директорка ове
установе Драгана Јеленић.
Сви корисници који нису у потпуности искористили уплаћену
месечну чланарину у моменту када је објекат престао са радом, имају
могућност да исту искористе у наредном периоду према евиденцији
лајковачке спортске установе.
Ј.Ж.

ликовни конкурс на тему "Свети Сава".
Пристигло је 110 радова, а победници су
изабрани на основу броја лајкова на
друштвеној мрежи фејзбук. Награђеним
учесницима конкурса пригодни поклони
уручени су у просторијама удружења.
Прво место освојила је Анђела Митровић
из Диваца, друго место Милица Пантелић
из Лајковца, а треће место Марко Живановић, такође, из Лајковца. Порука ове
деце је:"Свако дете које има таленат за
било коју врсту уметности, треба и да га
прикаже тако што ће учествовати на
разним конкурсима. Битно је учествовати,
није важно победити".
Ј.Жујовић
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ЛАЈКОВАЦ

ПУТЕВИМА УСПЕХА - НАТАЛИЈА РАДИВОЈЕВИЋ

АМБАСАДОР ЛАЈКОВЦА
Лајковчанка Наталија Радивојевић је, између осталог, студент докторских
студија Правног факултета Универзитета у Београду, студент магистарских
студија на Руској председничкој академији за националну економију и
државну управу, студент амбасадор Финансијског Универзитета при Влади
Руске Федерације, стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије...
И још много тога...

Парада Бесмртног пука
у Москви

Лајковчани могу бити поносни на своју младу
суграђанку Наталију Радивојевић која ову варош, крај реке
Колубаре, представља у најбољем светлу широм света. Сада
већ утабана стаза успеха почела је још из најмлађих дана у
основној школи.
"Захваљујући својој учитељици Марини Ивковић
Пажиновић, а касније и разредној Соњи Миловановић у
основној школи, које су биле изузетни предавачи и педагози,
своје осмогодишње школавање завршила сам као ђак
генерације. Након тога сам уписала Гимназију у Лазаревцу,
природно-математички смер где сам била вуковац, већ тада
сам била учесница окружних и републичких такмичења. Иако
сам увек била окренута природним наукама, на завршној
години гимназије приликом посета факултетима у Београду
имала сам прилику да завирим у сваку професију помало,
али пресудан моменат да упишем право био је Дан отворених
врата на Правном факултету", почиње разговор за „Глас
Тамнаве“ млада Лајковчанка Наталија Радивојевић.

На Светском омладинском форуму у Шарм ел Шејку

Наталија Радивојевић
За неког ко долази из унутрашњости Србије у престоницу на студије, Наталија сматра да се у први мах Београд
може учинити као џунгла, али да је то град који пружа безброј
могућности за лични развој и професионални напредак.
"Студирати на Правном факултету је велика част, али и
одговорност, а у мору од 1500 студената било је потребно
пронаћи своје место под сунцем. Са првим студентским
данима учествовала сам на разним неформалним едукацијама, семинарима, конференцијама, такмичењима, похађала сам бројне студијске групе. У организацији Европског
удружења студената права са својим тимом освојила сам
прво место симулације у области кривичног права. Једно
време сам била и део дебатног клуба и сматрам да сваки
студент треба да прође курс или реторике, или дебате, јер је
јако важно да оно што мислите и искажете на прави начин".
Основне студије на факултету завршила је са просеком
9,57, а присуство на Студентском омладинском форуму који
се одржавао у Сочију у Олимпијском селу, код младе
правнице, пробудио је жељу за иностраним студирањем јер,
како истиче, Русија јој се допала на "први поглед".
„Темом `Арктик и његови природни ресурси као фактор
међународних односа` одбранила сам мастер рад на
међународноправном смеру. Али, како би створили ширу
слику и боље образовање, потребно је да поред домаћег
законодавства, правила и прописа студент искуси и правну
легислативу неке друге земље. Изабрала сам да следећа
станица на мом путу усавршавања буде Руска федерација.
Поред тога што је образовање у Русији скоро два пута више
обухватније што се тиче теорије, на Руској председничкој
академији има много више дисциплина, Руси су велики
практичари што значи да поред теоријског знања кроз праксу
сваком студенту право буде више доступно и мање

комплексно", истиче своје импресије из Русије ова двадесетпетогодишња правница.
На релацији Београд - Москва, Наталија живи већ три
године, а склапање нових познанстава и ангажовање на
новим пројектима у Русији помогло јој је да преброди
носталгију за Србијом.
"Имала сам прилику да будем представник српске
делегације на Паради Бесмртног пука 2018. године у Москви,
као и то да је мој есеј написан у част претка који се борио за
слободу буде награђен. Такође, присуствовала сам и на
церемонији инаугурације руског председника Владимира
Владимировича Путина. Као студент Руске председничке
академије заједно са колегом који је по националности
Бугарин, оформили смо успешан тим који је заслужио
пласман на светско првенство у области Космичког права".
Због честих путовања у Египат, пријатеља из те земље
и учешћа на Светском омладинском форуму у Шарм ел
Шејку као представник српске делегације, Наталија је почела
да учи и арапски језик, а поред тога говори још два страна
језика.
"Иако се бавим међународним правом и дипломатијом, тренутно радим као приправник у адвокатској
канцеларији. Могу слободно рећи да је то за мене велики
изазов, али да и даље нисам одлучила да ли ћу остати само
у приватној пракси или у међународним односима. Оно што
је ипред мене је, свакако, полагање адвокатског и
правосудног испита, завршетак докторских и магистарских
студија. Често волим да се нашалим да треба да заокружим
процес студирања у Русији, па да упишем Московски
државни универзитет Ломоносов".
За својих двадесет пет година млада Лајковчанка је
успела да до сада својим радом, трудом и одрицањем
стекне богато искуство како професионално, тако и
животно,а њена порука младим студентима права је:
"Право није само гомила књига и хрпа папира, када се
погледа мало шира слика нема животније науке од права.
Студенти не треба да се воде стереотипима да је право само
теорија, потребно је читати доста да би могао да се
формулише став, да би могао да се има аргумент. Да би се
одбранила било која позиција у животу неопходно је
разумети ситуацију, да бисмо разумели ситуацију потребно
је читати што више факти и владати материјом и тек онда
може да се формира аргумент који ће бити "за" или "против"
неке ситуације. Право је сасвим једноставно, животно и
логично. Не треба се плашити ниједне дисциплине, и сваки
човек треба да има своју дозу храбрости да иде у сурет свим
изазовима који су испред њега".
Ј.Жујовић

ЛАЈКОВАЦ
У ПОСЕТИ МЛАДОМ ПОЉОПРИВРЕДНИКУ
ЂОРЂУ ВИЋЕНТИЈЕВИЋУ

МОРАВКА
- ЗАБОРАВЉЕНА РАСА
- Њена предност у односу на друге сорте
свиња је у томе што је потребно много мање
хране, а много брже стасава од мангулице,
и производи од њеног меса, попут кобасица,
пршута и шунки су квалитетнији и здравији
за исхрану- истиче Вићентијевић
Моравка је аутохтона раса свиња која је настала укрштањем домаће расе шумадинке са енглеским беркширом.
На самом почетку се гајила на простору Поморавља, док је
данас распрострањена на територији целе Србије. Једини
који ову врсту свиња узгаја на лајковачкој територији је
домаћин Ђорђе Вићентијевић.
- Одлучио сам да се
бавим пољопривредом да
бих производио здраву
храну. Моравка је заборављена раса, а њен квалитет меса је знатно бољи у
односу на белу свиње. У
селу Словац нашао сам
адекватно имање за гајење моравке, више од
хектар ограђеног простора са аутохтоним врстама воћа је за њих
Ђорђе Вићентијевић
идеално станиште. Њена
предност у односу на
друге сорте свиња је у томе што је потребно много мање
хране, а много брже стасава од мангулице, и производи од
њеног меса, попут кобасица, пршута и шунки су квалитетнији и здравији за исхрану. Ради се о једној сорти врло
отпорној на болести која је врло питома и која се лако држи и
чува- истиче Вићентијевић.

Морвка, црна раса свиње
С обзиром да је познато да бела свиња даје и до десет
прасића, код моравке је тај број знатно мањи. Овај млади
пољопривредник наглашава да тек након три до четири
године селектоване крмаче могу дати тај број младунаца.
- На имању за сада имам два вепра, као и две крмаче.
Шест прасића ћу да гајим за своје потребе, као и да припремам за даљи приплод, јер планирам да проширим производњу. Најбитније је да се хране са што више траве, детелине и кукуруза, а у летњем периоду да су на паши. Због тога
им је месо мраморисано, што значи да је свако мишићно влакно проткано капљицама масноће, самим тим је и укусније.
Ђорђе своју будућност види на селу, а поред тога што
се бави узгојем свиња, на имању има и свој пчелињак.
- Још једна лоша година за нас пчеларе је била 2020-та,
било је јако мало меда, много селидби, а била је и веома
кишна година. Генерално слаба су друштва, видећемо шта
ће бити у марту и да ли ћемо стићи на багремову пашу, што
се тиче снаге друштва. Да би наставили размену искустава,
као и да се надокнади недостатак предавања које смо имали
сваке зиме до сада, пчелари су организовали разне дебатне
клубове путем интернета- каже Ђорђе Вићентијевић, иначе
члан Пољопривредне задруге Лајковац, где имају и све
производе од пчела: перга, прополис, млеч и мед, а
претходне године су први пут засадили хељду. - Принос је
био око тоне по хектару, али је квалитет на високом нивоу.
Једини проблем је љуштилица за хељду, јер исплативост је
већа када се хељда ољушти.
Ј.Жујовић
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ПСД „ЋИРА“ ЛАЈКОВАЦ

СТАЗАМА
ЖИВОЈИНА МИШИЋА
Планинарско-смучарско друштво "Ћира" у Лајковцу
организовало је, поводом стогодишњице смрти војводе
Живојина Мишића, 24.јануара, шетњу од Рајца до родне куће
славног српског војсковође у Струганику.
- Већ традиционално планинари нашег друштва сваке
године ходају "Стазама Колубарске битке", то смо започели
на стогодишњицу завршетка Првог светског рата. С обзиром
да је наш колубарски крај богат историјом, ове године смо
покренули акцију у част нашем славном војводи. Група од
двадесет планинара кренула је испред планинарског дома
"Душко Радовић" на Рајцу, а сама стаза до Струганика дугачка је непуних 20 километара - навео је Владан Јаковљевић,
председник ПСД "Ћира".

Лајковачки планинари у Струганику
испред куће славног војводе

У родној кући Живојина Мишића планинаре је дочекао
један од његових потомака који чувају историјско наслеђе
славног војводе. Миодраг Мишић причом о детињству,
школовању, улогом у Првом светском рату, па све до саме
смрти ближе је упознао лајковчане са животом легендарног
стратега српске војске.
- Иако је акција привукла доста пажње и других планинарских друштава, ове године због епидемиолошке ситуације нисмо могли да позовемо и друга друштва да нам се
придруже. Планирамо да нам ово постане стална зимска
акција, а јесења "Стазама Колубарске битке" је ове године
републичка манифестација - закључује Јаковљевић.
Лајковачки планинари на овај начин чувају од заборава
богату историју колубарског краја, јер без поштовања
прошлости нема ни будућности.
До краја фебруара планинари имају још две акције које
се организују крајем месеца. Једна од њих је одлазак на
Фрушку гору и обилазак манастира, а друга је на Повлену,
обилазак спомен плоче истакнутог планинара "Ћире"
Милана Јовановића који је преминуо пре три године.
Ј.Ж.

КУП СРБИЈЕ ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ

ЖЕЉА БОЉИ ОД ТЕНТ-а
Одбојкашки клуб Железничар је у размаку од четири
дана забележио и другу узастопну победу против ТЕНТ-а,
овог пута знатно лакше и убедљивије. У Хали спортова
Лајковац, 3.фебруара, у првој утакмици полуфинала Купа
Србије за одбојкашице, Лајковчанке су победиле ТЕНТ са
3:0, по сетовима 25-14, 26-24 и 25-23. Жеља је стекао велику
предност пред реванш меч, који је планиран за 16. фебруар
у Обреновцу. Овај сусрет могли су да прате љубитељи
одбојке широм Србије захваљујући преносу на другом
програму РТС-а.
Лајковачке одбојкашице су потпуно доминирале у
првом сету, да би у наредна два Обреновчанке пружиле
озбиљнији отпор, али недовољан да спрече убедљиву
победу Железничара. Играч утакмице дефинитивно је
била Ана Бјелица која је, осим репрезентативног квалитета, у екипу унела и додатну позитивну енергију.
Бјелица је освојила 23 поена, Батинић 9, Савић 8,
Кутлешић 7, Миросављевић 6 и Перовић 4.

Qig
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ЉИГ

ИСТОРИЈА ОКРУГА

КУЛТУРНО
НАСЛЕЂЕ ЉИГА
У убском Дому културе отворена изложба
која сведочи о једновековној историји,
традицији и култури љишке вароши
Уз поштовање свих епидемиолошких мера, протеклог
петка у холу Дома културе отворена је изложба Удружења за
неговање културног наслеђа „Челник“ под називом „Историја
округа: Љиг у протеклих 100 година”, која сведочи о
једновековној историји, традицији и култури овог места,
Поставку чини један део сачуваних предмета и докумената о
прошлости Љига и животу њених грађана, прикупљаних за
будући завичајни музеј. Експонати су разврстани у неколико
различитих збирки, а прва садржи осам панела, који се баве
историјом Љига од средњег века до социјалистичког периода,
као и заоставштину међуратног трговца Будимира Савића
(дозвола за рад, писма из заробљништва, медаља заслуга за

Округи сто о културном наслеђу Љига:
Александар Ђукић, Немања Максимовић
и Радован Пулетић

У ЉИШКОЈ ШКОЛИ, ВРТИЋУ
И МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

ПОДЕЉЕНИ
СВЕТОСАВСКИ ПАКЕТИЋИ

Изложба у холу убског Дома културе
народ, фотографије). Други сегмент збирке је наоружање,
односно остаци муниције и ратне опреме из Колубарске
битке, која се водила на територији Љига и последњи, трећи
заоставштина Савке Ристић, прве апотекарке у Љигу (вага и
апотекарске посуде, књиге,...). Такође, изложен је и план ове
варошице из 1920. године.
После отварања изложбе, организован је округли сто у
сали Дома културе, на коме су уз модерацију убског писца
Радована Пулетића, археолог Александар Ђукић и историчар Немања Максимовић из Удружења „Челник“ стручно и
занимљиво говорили о материјалној и нематеријалној
културној баштини Љига, необичним људима, догађајима и
обичајима из тог краја, демографском полету и историји
варошице, која је настала издвајањем једног малог засеока у
селу Гукош. Удружење је превасходно основано ради
прикупљања грађе за завичајни музеј у Љигу, као и промовисања културног наслеђа, најпре Колубарског округа, а
затим и осталих делова Србије. Према њиховим речима,
музеј за ову варошицу је битан јер би био копча која повезује
две области које су кроз историју увек биле одвојене. Наиме,
половина љишке територије припада Западној Србији, а
друга половина Шумадији, овде је била граница између
Дринске и Дунавске бановине, а у данашње време између
жичке и ваљевске епархије.
- Ми полазимо од тога да је на граници формирана
варошица, а сам музеј би био фокусиран на развоју Љига
крајем 19. и почетком 20. века. Имамо збирку од око хиљаду
предмета и све што скупљамо и што је именовано као
Челникова збирка, то је будућа збирка завичајног музеја у
Љигу, који је потпуно неистражена област, рекао је археолог
Александар Ђукић.
На округлом столу први пут је званично представљена
и књига групе аутора „Три јубилеја у Љигу“, која обрађује
теме везане за стогодишњицу варошице, 90 година од
освећења темеља љишке цркве и пола века Косидбе на
Рајцу. Сва три јубилеја Љиг је обележио током 2020. године.
Како је истакао историчар Немања Максимовић, Уб је за прву
промоцију изабран „због историјске везе, с обзором да први
становници Љига долазе одавде“. То су Симићи, прва
позната породица ове варошице, који су у тадашњи Гукош
дошли из Уба, који им је био успутна станица од Шапца.
Млади, пуни ентузијазма и планова везаних за своје
место и његов напредак Ђукић и Максимовић најавили су и
издавање научне монографије о Љигу под називом „Вечити
граничник“.
Д.Недељковић

УКИНУТА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА У ЉИГУ

Општинско руководство
у посети ОШ „Сава Керковић“ Љиг
Традиционално, поводом школске славе Светог
Саве, подељени су пакетићи за малишане из вртића и
школску децу узраста од првог до четвртог разреда. Тим
поводом председник општине Љиг, Драган Лазаревић,
начелник Општинске управе, Милан Јанићијевић, заменик
председника Миломир Радојичић и помоћница председника општине за месне заједнице Даница Јовановић
поделили су преко 800 пакетића деци у матичној ОШ "Сава
Керковић" и Предшколској установи " Каја " , док су
председници месних заједница преузели пакетиће који су
обезбеђени да децу у љишким селима.

ПАД БРОЈА
ИНФИЦИРАНИХ
Због тенденције сталног смањења броја заражених и оболелих од Ковида 19, 1.фебруара, укинута је
ванредна ситуација на територији општине Љиг.
Ванредна ситуација, која је уведена 20.новембра
прошле године, укинута је на предлог локалног Штаба
за ванредне ситуације, након процене ризика и константног пада броја заражених вирусом Корона.
По подацима завода за Јавно здравље Ваљево,
од почетка пандемије до 7.фебруара у Љигу је укупно
потврђено 871 случај Ковид 19 инфекције, опоравило
се 620 заражених, док је 21 особа преминула. До сада је
у овдашњем Дому здравља вакцинисано преко 600
Љижана.

Vladimirci
na dlanu

ВЛАДИМИРЦИ

ГЕОТЕРМАЛНА БУШОТИНА У ВЛАДИМИРЦИМА

СВЕ БЛИЖИ
РЕАЛИЗАЦИЈИ
У кабинету председника општине Владимирци
Горана Зарића, у присуству његовог заменика Милорада
Милинковића, 4.фебруара, одржан је састанак поводом
реализације Пројектне документације геотермалне
бушотине. Састанку су присуствовали начелник
Мачванског управног округа Владан Красавац, као и
Проф. др Дејан Миленић, руководилац Лабораторије за
геотермалну енергију и енергетску ефикасност.
Укупна вредност овог пројекта износи 30 милиона
динара, а општина Владимирци ће са израђеном
Пројектном документацијом конкурисати код Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Предвиђа
се бушотина од 500 метара дубине и температура воде
која достиже 40 степени.
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СТРЕЉАЧКО СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ „САВА“
МЕСАРЦИ НА ПРИЈЕМУ КОД ПРЕДСЕДНИКА

ГОДИНА
ВЕЛИКИХ РЕЗУЛТАТА
Општина Владимирци, на челу са председником
Гораном Зарићем, уприличила је, почетком фебруара,
пријем за чланове Стрељачког спортског удружења
„Сава“ Месарци, поводом досадашњих изванредних
резултата који су постигнути.
На недавно одржаном Финалном турниру Купа
Стрељачког савеза Србије, у Новом Саду, освојено је
друго место, у категорији такмичења стандардним
ваздушним пиштољем. Током претходне године, чланови
Стрељачког Спортског удружења „Сава“ Месарци,
освојили су укупно седам медаља, док су пионири и
кадети били прваци државе.

Поводом остварених пласмана, локална самоуправа
је удружењу донирала таблет рачунар. Према речима
председника Зарића, општина Владимирци је изузетно
поносна на остварене резултате и у наредном периоду
настојаће, као и до сада, да у оквиру свог буџета, додели
средства за суфинансирање потреба у области спорта на
територији општине.

КРНИЋ
Реализацијом идејне поставке, корист за грађане
општине Владимирци била би вишеструка. Постојећи
ресурси могли би се користити за грејање станова и
објеката унутар целе варошице, као и за сам развој
бањског туризма.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ

РЕКОНСТРУКЦИЈА
КРОВА ДОМА КУЛТУРЕ
Председник општине Владимирци Горан Зарић
одржао је, 3.фебруара, састанак састанак са представницима Месне заједнице Крнић, поводом реконструкције
крова Дома културе у овом посавотамнавском селу.

ИМУНИЗАЦИЈА
СТАНОВНИШТВА
Вакцинација становништва општине Владимирци,
против заразне болести Ковид-19, спроводи се у посебно
припремљеном и издвојеном пункту Дома здравља.
Имунизација Владимирчана почела је 20.јануара 2021.
године, а до сада је вакцинисано близу хиљаду грађана. За ову
намену, обезбеђен је простор за пријем становништва, где су
тимским радом и професионалном ангажованошћу, створени
услови, како би се овај посао несметано и ефикасно спроводио.

Лекари владимирачког Дома здравља
Одлуком Штаба за ванредне ситуације општине Владимирци, од 29.јануара, вакцинација становништва у Дому
здравља „Владимирци“ неће се вршити недељом. Ради
безбедности грађана, овим даном ће се радити дезинфекција
просторија пункта за вакцинацију.

Договор је постигнут у делу финансирања извођења радова, и то на тај начин што ће локална самоуправа
учествовати са 50 посто средстава у његовој адаптацији,
док ће другу половину обезбедити мештани.
Извођењем неопходних радова, допринеће се већој
функционалности ове зграде, која се простире на 40
дужних метара.

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

Mionica
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ОБЕЛЕЖЕНА СТОГОДИШЊИЦА СМРТИ
ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА

ХРАБРО СРЦЕ
СТРУГАНИКА
На дан Светог Јована 1921. године са животне сцене је
сишао један од највећих синова које је Србија икад изнедрила, војвода Живојин Мишић. Поводом стогодишњице
његове смрти општина Мионица је 22.јануара у присуству
представника Војске Србије, Српске православне цркве и
других гостију приредила свечаност у Културном центру,
одајући почаст свом најславнијем суграђанину. Присутнима
се у својству домаћина најпре обратио председник општине
Мионица Бобан Јанковић:
- Војничка слава војводе Живојина Мишића је обишла
цео свет, а у дивовској борби српског народа за слободу
војводи Мишићу заслужено припада једно од најистакнутијих места. Мишић је добро познавао своју земљу, свој
народ, ћуд и карактер српског војника. Данас се Мионица
обавезује да ће се сећање на његову највећу победу неговати у „Кући Колубарске битке“, модерном музеју за чување
историјског аманета-рекао је председник општине Мионица
Бобан Јанковић.

Драмски приказ „Храбро срце Струганика“
Програм је настављен драмским приказом „Храбро
срце Струганика“ по мотивима из књиге војводе Мишића
„Моје успомене“ у којем су учествовали ваљевски глумци
Љубомир Бубе Марковић и Маја Лукић у улогама Живојина и
Анђелије Мишић, млади мионички драмски уметници Иван
Милутиновић и Лазар Живановић, етно група „Мионе“ и
плесни пар РМП-а из Лазаревца.
А.Ковачевић

МИОНИЦА
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ
ПРАЗНИКА СВЕТОГ САВЕ

НАГРАЂЕНИ ПОБЕДНИЦИ
СВЕТОСАВСКОГ КОНКУРСА
Поводом празника посвећеном првом српском архиепископу Светом Сави, општина Мионица је у Културном
центру организовала свечану академију. Уметнички програм
је обележило извођење драмске игре „Симеон Немања и
Свети Сава“, по мотивима из дела Игора Бојовића у којој су
учествовали глумци Градског позоришта из Ваљева Бранко
Антонић и Петар Нинић, солиста Марко Томић, инструменталиста Лука Јездић и етно група „Мионе“ под вођством
уметничког руководиоца Милене Урошевић. Емитован је и
видео перформанс мионичких основаца, који је осмислила
мултимедијална уметница из Београда Загорка Стојановић.

Светосавска академија у Мионици
На крају свечаности је председник општине Мионица
Бобан Јанковић уручио награде победницима Светосавског
наградног конкурса за најбољу песму или прозни рад посвећену Светом Сави, који је организовала Средња школа
„Мионица“ уз подршку Општине и локалних предузећа. У
конкуренцији ученика седмог и осмог разреда основних
школа прво место за поетски рад освојила је Јелисавета
Ковачевић из ОШ „Милан Ракић“ Мионица, а за прозни рад
Нађа Мијаиловић из ОШ „Десанка Максимовић“ Ваљево. Код
средњошколаца награде за најбољи поетски и прозни рад
уручене су Александри Ћировић и Ђурђи Ракић из Средње
школе „Мионица“.
- Свети Сава је оставио огроман и неизбрисив траг у
образовању, вери, духовности и историји српског народа.
Заједно са својом лозом Немањића је поставио темеље
српске државе. Широм наше земље сутра ће одјекнути
Химна Светом Сави, која ће нас подсетити на јединство
нашег народа, ма где он био. Породица као стуб државе јесте
његова животна филозофија коју је проповедао и којој нас
кроз своја дела и данас учи. Са задовољством га следимо и
настављамо његов пут, пут заједништва. Морамо наставити
да градимо и обнављамо наше школе, да учимо нашу децу
правим вредностима, како је то чинио и Свети Сава-истакао
је председник Општине Мионица Бобан Јанковић у свом
обраћању на Светосавској академији.
А.Ковачевић

ЗА СРЕЋАН ПОЧЕТАК НАСТАВЕ

ПОКЛОНИ ЗА МАЛЕ ОСНОВЦЕ
Општина Мионица је и ове године за све ученике
млађих разреда основних школа обезбедила поклонепакетиће са слаткишима, које је малишанима поводом
почетка наставе у другом полугодишту уручио председник
Општине Бобан Јанковић. Јанковић је основцима пожелео
срећне протекле празнике и успешан наставак школовања.
- Деца су наше највеће богаство. Потрудили смо се да
сви мионички малишани добију поклоне. Такође, поносан
сам што смо реконструисали зграду матичне Основне
школе у Мионици. Школа сада, поред осталог, има модерну
и потпуно опремљену кухињу и обновљену фискултурну
салу. Улагањем у образовање наше деце осигуравамо
будућност и захваљујући подршци Владе Републике
Србије наставићемо обнову школа на територији Општине нагласио је председник општине Мионица Бобан Јанковић.

Бобан Јанковић у посети
мионичкој основној школи

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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Наш драги супруг, отац, свекар и дека, преселио се
у Небеско царство баш на Богојављење

МИРКО НИНКОВИЋ
Ни тешка болест није те променила до задњег откуцаја
срца твог. Ти сам си био једно велико и племенито срце,
Твој бол је престао, а нама за тобом остао.
Хвала ти што си био наш добри и нежни супруг, тата,
свекар и дека, наш добри Самарићанин !
Твоји најмилији: супруга Љуба,
синови Дене и Дане, снахе Маја и Јеца,
унуке Сара и Таша и унук Вук
27.01.2021.г. навршило се
осам година од смрти
нашег драгог

ЗАХВАЛНИЦА

БОРЕ
ЂУРЂЕВИЋА

Овим путем желимо
да се захвалимо
Служби хитне помоћи
Дома здравља у
Убу, на несебичном
залагању да олакшају
задње дане у тешкој
болести нашем драгом
Мирку

из Слатине
(1948 – 2013)
Пролазе године, али туга,
бол и сећање на тебе,
никада неће проћи...
Остаћеш заувек
неодвојиви део нас, јер
вољени никада не умиру!
Вечно захвални твоји
најмилији:
супруга Милена, син
Живорад, ћерка Славица,
снаја Гордана и унуци
Дејан и Марија

Породица Нинковић

pogrebna oprema

"KRIN 2"

cve}ara

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

КОМПЛЕТНЕ ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

КАПЕЛА ХЛАДЊАЧА

!
во

Но

Како је боравак покојника у кући све ређе заступљен,
нудимо Вам смештај покојника у нашој хладњачи до
термина сахране. Наша капела - хладњача се налази
поред убског грoбља у улици ЈНА бр.55

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

ОРГАНИЗОВАЊЕ
САХРАНА
СПРЕМАЊЕ
И ОБЛАЧЕЊЕ
ПОКОЈНИКА
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9.02.2021.г. навршило се шест
месеци од смрти наше драге

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
9.02.2021.г. навршило се шест
месеци од смрти наше драге

МИРЈАНЕ ИЛИЋ
из Брезовице (1979 – 2020)

МИРЈАНЕ ИЛИЋ
из Брезовице (1979 – 2020)
Твоја племенита душа, остаје
звезда водиља у нашим
животима. Заувек остајеш
у нашим срцима и успоменама,
вечном љубављу! Волимо те...
Мајка Милеса, сестре Биљана
и Славица са породицом

11.02.2021.г навршава се
осам година од како нас је
напустила наша

Живиш сваког дана у нашим
мислима. Како време одмиче,
недостајеш све више,
а туга и бол за тобом је
све већа и већа.
Сећање на тебе и твој лик,
остаће вечно у мислима и
срцима нас који те волимо.
Почивај у миру!
Тетка Лепа, теча Мића, сестра
Јелица и зет Драган
9.02.2021.г. навршило се шест
месеци од смрти наше драге

МИРЈАНЕ ИЛИЋ
из Брезовице(1979 – 2020)

ЉИЉАНА
МАКСИМОВИЋ
(1964 – 2013)
С поносом и љубављу
чувамо сећање на тебе...
Твоји најмилији Бора
и Слађа са породицом

Негде дубоко у нашим душама,
надамо се да ћеш се однекуд
појавити и све нас топло загрлити.
Али, узалуд. Сећање на твој лик и
све људско што си имала враћају
нас у прошлост, када смо са тобом
доживљавали све лепе породичне
догађаје и били срећни.
Сада и без тебе морамо даље.

Супруг Зоран, свекар Томислав
и свекрва Драгица Илић
9.02.2021.г. навршило се шест
месеци од смрти наше мајке

МИРЈАНЕ ИЛИЋ
из Брезовице
(1979 – 2020)
Са тугом, љубављу и поштовањем,
доживотно ће те носити у срцу
твоја два бела голуба, која су те
много волела, воле и волеће те!
Постоји љубав коју смрт не
прекида и туга коју време не лечи.
Чуваћемо те од заборава драга
мајко! Била си и остала наш анђео
чувар!Мајко, поносни смо што смо
те имали а тужни што смо те
прерано изгубили.Туга се не мери
временом, ни речима.
Сећање на тебе је увек присутно
а љубав вечна, мајко наша!
Ћерка Катарина
и син Бранислав Илић

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

11.фебруар 2021.г.

27

11.јануара 2021.г. навршило се
годину дана од када смо
остали без нашег драгог

СЕЋАЊЕ

ВОЈИСЛАВА
СТАНКОВИЋА
- ТРБЕ
(1953-2020)

АЛЕКСАНДАР АЦА
МИЛИНКОВИЋ
(18.09.1966 - 21.02.2018)
Три године бола и туге...
Неутешни твоји: мама,
тата, Страхиња, Марина,
Горан, Коста и Гајка
5.02.2021.г. навршило се
две године од смрти наше
мајке и баке

Бол коју осетимо када те се
сетимо, кроз ових годину
дана, није прошла, нити
нестала. Боли нас још више,
јер овај живот није исти
од када тебе нема
Супруга Драгица,
син Томислав и ћерка
Маријана са породицама
11.јануара 2021.г. навршило се
годину дана од када смо
остали смо без нашег драгог
оца, свекра и деде

ВОЈИСЛАВА
СТАНКОВИЋА
- ТРБЕ
(1953-2020)

МИЛЕНЕ
ЈОВАНОВИЋ
(1938 – 2019)
Бескрајно недостајеш...
Твоји: Нена, Гаги, Мила,
Ивана, Сандра и Јана

Годину дана је прошло,
али још увек је тешко
поверовати да те нема и да
ниси са нама. Заувек ћеш
бити у нашим срцима
Син Томислав, снаха Данијела
и унуке Емилија и Елена
На Сретење Господње 2021.
године навршава се друга
година од одласка наше
вољене мајке и супруге

8

14

ЈЕЛЕ
ЖИВКОВИЋ
(1956 – 2019)

Не постоји тренутак у којем
ниси и у којем те нема.
Сећања и успомене чине
да је твој лик вечно жив

Захвални и поносни
твоји Нале и Драган
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ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ
ДРАГОМ КОЛЕГИ

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
19.02.2021.г. навршиће се
пет година од смрти

МИРЈАНЕ
ЈЕЧМЕНИЦЕ
(1960 – 2016)

БРАНИВОЈУ
ЈАКОВЉЕВИЋУ

Мајко, хвала за све.
Заувек у мом срцу...

(1933 - 2021)
Од колектива
ОШ ‘’Душан Даниловић’’
Радљево
31.01.2021.г. навршило се
40 дана од смрти нашег
вољеног супруга, оца и деде

Ћерка Весна
19.02.2021.г. навршиће се
пет година од смрти

МИРЈАНЕ
ЈЕЧМЕНИЦЕ
(1960 – 2016)

ДРАГУТИНА
КРСТИЋА
(1954 – 2020)
Време пролази а бол
и туга се не смањују...
Твоји најмилији: Славица,
Марија, Никола, Сања,
Данило и Тијана
31.01.2021.г. навршило се
40 тужних дана од смрти
нашег зета

Мики, недостајеш
бескрајно...
Ђоле
19.02.2021.г. навршиће се
пет година од смрти

МИРЈАНЕ
ЈЕЧМЕНИЦЕ
(1960 – 2016)

ДРАГУТИНА
КРСТИЋА
(1954 – 2020)
С љубављу и поштовањем
чувамо успомену на тебе
Милојка и Зорица
Милошевић

Сећање на тебе никад
не бледи. Ни најмање.
За мене си ти и даље ту.
И знам да ме волиш
и ја волим тебе.
Наше душе су спојене.
Тај савез је јачи од смрти.
Та љубав је сам живот.
Највише и најјаче мама.
Макица

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
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НАДЕЖДА РАКИЋ
(1954 – 2021)

Са поносом ћемо чувати
у нашим срцима сећање
на тебе, твоју доброту,
љубав и племенитост
коју си нам пружала.
Почивај у миру

МИРКО
НИНКОВИЋ
Genose, нисмо се довољно
испричали, а умели смо, некад,
једним погледом...све!
Мишко и друштво из Ловца

Твоји супруг Јордан,
син Александар, ћерка
Јасмина, унуци Страхиња
и Анђела и снајка Роса
19.01.2016 - 19.01.2021.

ВЕЛИЧКО ЈЕРЕМИЋ

8

14

(1955-2016)
из Радљева

Године не умањују бол и сећање
на твоју доброту, племенитост
и лик анђела

Брат Славко са породицом
и Зоранова деца
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ЗИМСКИ ПРЕЛАЗНИ РОК НА ТЕРИТОРИЈИ ОФС УБ
МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА "КОЛУБАРА" - ИСТОК
ШАРБАНЕ
ДОШЛИ: Радојичић (Бргуле), Марић
(Рудар 1945), Сарић (Тулари), Зујаловић (Раднички (К))
ОТИШЛИ: Илић (Сењак), Новаковић
(Совљак)

октобар), Радомировић (Вреоци), Ракић
(Стубленица), Симанић (Бањани),
Симић (Докмир)

ОМЛАДИНАЦ (Калиновац)

ДОШЛИ: Ашковић, Павловић (Брезовица), Петковић (Комграп), Стојановић
(Локомотива), Николић (Барајево)
СТУБЛЕНИЦА
ДОШЛИ: Продановић, Н.Марковић, ОТИШЛИ: Чолић (Младост 2013)
ПАЉУВИ
Ивковић (Гуњевац), Ракић (Рудар 1945)
ОТИШЛИ: Бабић (Колубара (Ј)), ДОШЛИ: Тадић (Стубленица), Поповић
Јечменица (Совљак), Новаковић (Вре- (Трлић), Ковачевић (Попадић), Вићенло), Радојичић (Тврдојевац), Тадић тић (Слога (К)),
ОТИШЛИ: Ракић (Пепељевац)
(Паљуви)

ЈОШЕВА

ЧУЧУГЕ

ДОШЛИ: Пантелић (Посавина), Којић
(Полет Грабовац), Марић (Јединство
(Об)), Илић (ГСП Полет-Дорћол),
Анђелковић (011)
ОТИШЛИ: Мишић, Радовић, Салашки,
Живановић (Памбуковица)

ДОШЛИ: Радовановић (Брезовица),
Ст.Павловић, Сл.Павловић (Докмир),
Стељић (Рудар Жагубица)
ОТИШЛИ: Новаковић (Будућност 1995),
Раковић (Тамнава), Видаковић (Искра)

КАЛЕНИЋ

ДОШЛИ: Спасојевић (Гуњевац), С.Живановић (ЗСК), М.Живановић (Победник-Пироман), Ћурчин (Поштар 1930)
ОТИШЛИ: Јанковић, Цветић, Миловић
(Рудар 1945), Арсенић (Јединство 2014),
Цикотић (Стрелац), Јеремић (Житковица)

ДОШЛИ: М.Ђорђевић, Миладиновић,
Петровић (Бргуле)
ОТИШЛИ: Ивановић, Ђорђевић (Рудар
1945)
Отишли: Ђуричић Горан, Допуљ Милан, Радовановић Слободан, Алексић
Филип.

РУДАР 1945 (Радљево)

ЦРВЕНА ЈАБУКА

ЗВИЗДАР 2012

ДОШЛИ: Ненадовић (Совљак), Ђурић
ДОШЛИ: Ђурић, Д.Ђорђевић (Бргуле), (Пролетер (Б))
Јанковић, Цветић, Миловић (Црвена ОТИШЛИ: Урошевић (Извиђач), Вујић
Јабука), Ивановић, М.Ђорђевић (Кале- (Љубинић)
нић), Максић (прва регистрација)
ПОЛЕТ (Таково)
ОТИШЛИ: Давидовић, Ивковић, Марин- ДОШЛИ: Радовановић (Тврдојевац)
ковић (Бргуле), Ђорђевић (Радник), ОТИШЛИ: Миливојевић (Врело)
С.Марић (Шарбане), Сл. Марић (20.

ОПШТИНСКА ЛИГА "УБ"
ОТИШЛИ: Милић (Гуњевац), Карапанџић
(Поповић)
ДОШЛИ: Стевановић (Гуњевац), Јечеменица (Стубленица), Мијатовић, БУДУЋНОСТ 1995 (Слатина)
ДОШЛИ: Новаковић (Чучуге)
Тадић (Трлић), Новаковић (Шарбане)
ОТИШЛИ: Ранковић (Извиђач)
ОТИШЛИ: Ненадовић (Звиздар 2012)

СОВЉАК

КОЛУБАРА (Лисо Поље)

ВУКОНА

ДОШЛИ: Богићевић (Бргуле), Радојевић (Раднички (Л))
ОТИШЛИ: Галић (Муња Барич), Милутиновић (Омладинац), Петронијевић
(Будућност)

ОТИШЛИ: Дамњановић (Бањани), Марковић (Тамнава), Влаховић (Стојник)

ГУЊЕВАЦ
ДОШЛИ: Дишић (Мургаш 2012), Милић
(ОФК Таково), Бошковић (Слога (В)),
Урошевић (Верко), Виторовић (Пепељевац), Нешић, Несторовић (Д.Туцовић), Јевђеновић (Слога (О))
ОТИШЛИ: Спасојевић (Црвена Јабука),
Ивановић (Ратковац), Продановић,
Н.Марковић, Ивковић (Стубленица),
Митровић (ОФК Таково), Радовановић
(Извиђач), Тадић, Ранковић (Слобода),
Симић (Љубинић), Стевановић
(Совљак)

СЛОГА (Врховине)
ДОШЛИ: Д.Теодосић, Н.Теодосић
(Тамнава), Станковић (Палилулац),
Станојевић, Ближњаковић (Слога (О)),
Поздер (Уровци)
ОТИШЛИ: Бошковић (Гуњевац), Мићић
(Мургаш 2012)

МУРГАШ 2012
ДОШЛИ: Мићић (Слога (В)), Радојичић
(Врело)
ОТИШЛИ: Дишић (Гуњевац)

ДОКМИР
ДОШЛИ: Симић (Рудар 1945), Ранковић
(Тулари), Матић (прва регистрација)
ОТИШЛИ: Сл.Павловић, Ст.Павловић
(Чучуге)

ВРЕЛО
ДОШЛИ: Радиновић (Памбуковица),
Миливојевић (Полет), Новаковић (Стубленица)
ОТИШЛИ: Марковић (Тамнава), Радојичић (Мургаш 2012)

ЈЕДИНСТВО (МИЛОРЦИ)
ДОШЛИ: Бојић (Брезовица), Сокољански (Полет (ВА)), Петровић (ГСП
Полет-Дорћол), Живановић (Раднички
(ВА))

ТАМНАВА (Совљак)

ДОШЛИ: В.Марковић (Врело), Љ.Марковић (Вукона), Раковић (Чучуге),
Филиповић, Марковић (прве региОФК ТАКОВО
ДОШЛИ: Митровић (Гуњевац), Танасић, страције), Марјановић (Борац (БТ))
Илић, Ненадовић, Милићевић, Манда- ОТИШЛИ: Д.Теодосић, Н.Теодосић
(Слога (В)), Јордановић, Трнинић
рић, Павловић (Пролетер (Б))
(Шумадинац)

ЈЕДИНСТВО (Уб)
ДОШЛИ: Маринковић (Таково), Додеровић (Слога 33), Обрадовић (Шабац),
Павловић (Раднички Ниш), Митровић
(Тврдојевац), Јолачић
ОТИШЛИ:Филиповић,П.Радојичић (ТЕК),
Михаиловић (Мачва 1929), Павловић
(Дивци), Вићентијевић (Железничар (Л))

ЗОНА „КОЛУБАРСКО-МАЧВАНСКА“
ВРЕЛО СПОРТ
- без одлазака и долазака

ОКРУЖНА ЛИГА
"КОЛУБАРА"
БРЕЗОВИЦА
ДОШЛИ: ОТИШЛИ: Ашковић, Павловић (Омладинац), Богојевић (Дубоко), Бојић
(Јединство (М)), Дабижљевић, Крстић,
Митровић, Пантић (Памбуковица),
Драговић (Тврдојевац), Гошић (Раднички
(Шабац)), Јанковић (Трлић), Младеновић
(Ројковац), Радовановић (Чучуге)

ПАМБУКОВИЦА
ДОШЛИ: Дабижљевић, Крстић, Митровић, Пантић (Брезовица), Д.Живковић
(Бргуле), Мишић, Радовић, Салашки,
Живановић (Јошева), Цвијић (Трлић),
Јовановић (Пролетер (Б)), Видосављевић (БСК 1926)
ОТИШЛИ: П.Башовић, М.Башовић,
Далифи (Пролетер (Б)), Илић (Ракац),
Миливојевић (Трлић), Милутиновић
(Жабари), Радиновић (Врело), Жарковић
(Нови Београд)

ТРЛИЋ
ДОШЛИ: Јанковић (Брезовица), Миливојевић (Памбуковица), Л.Маринковић
(Стари другари), Н.Маринковић (ОФК
Јабучје)
ОТИШЛИ: Цвијић (Памбуковица), Мехинагић (Пепељевац), Мијатовић, Тадић
(Совљак), Пантелић (Јединство (ВЛ)),
Поповић (Паљуви), Ћесаревић, Икић
(Извиђач)

ТВРДОЈЕВАЦ
ДОШЛИ: Драговић (Брезовица), Радојичић (Стубленица)
ОТИШЛИ: Митровић (Јединство), Радовановић (Полет (Т)), Тејић (Непричава)

РАДНИК (УБ)
ДОШЛИ: Ђорђевић (Рудар 1945)
ОТИШЛИ: Бабић (Пепељевац), Угреновић (Полет (ДЛ))

БАЊАНИ
ДОШЛИ: Симанић (Рудар 1945), Дамњановић (Вукона)
ОТИШЛИ: Митровић (Јединство (Дрен))

БРГУЛЕ
ДОШЛИ: Давидовић, Ивковић, Маринковић
(Рудар 1945), Дамњановић (Пролетер (О))
ОТИШЛИ: Д.Живковић (Памбуковица),
Богићевић (Колубара (ЛП)), Ђурић, Д.Ђорђевић (Рудар 1945), М.Ђорђевић, Миладиновић, Петровић (Каленић), Радојичић
(Шарбане), Б.Ранковић (Слога), Станисављевић (Трешњевка), И.Живковић (Уровци)

Податке обезбедио:
Драган Ђокић Ђоле

ФУДБАЛ
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ЈЕДИНСТВО ПОЧЕЛО СЕРИЈУ ЗИМСКИХ ТЕСТОВА

ПОБЕДА НА СТАРТУ ПРИПРЕМА
- Головима Ђурића и новајлије Додеровића, Убљани савладали Напредак из Медошевца са 2:1.
- Наредни тестови Лозница и Смедерево. - Шака поново ван строја, повратак Јолачића.
Комплетиран је зимски прелазни рок на "Џајином"
стадиону- уз два прекаљена српсколигашка играча
Маринковића (Таково) и Додеровића (Слога 33), црвенобели дрес задужили су и повратник Вукашин Павловић
(2003., Раднички из Ниша) и Давид Обрадовић, годину дана
млађи, доскорашњи играч ОФК Шапца. Списак појачања
закључује Синиша Јолачић, млади везиста није имао среће
да направи интернационални трансфер и ставио се поново
на располагање Милошу Обрадовићу. Када је реч о
одласцима, стадион Јединства напустио је после девет
година штопер Стефан Филиповић (99.), ново појачање
српсколигаша ТЕК-а. Још раније, из клуба су отишли
нападачи Радојичић, Павловић и Михаиловић, а Мирко
Андрић из пословно-приватних разлога одлази у Немачку.
Први меч у зимским припремама, Убљани су имали
против београдског зонаша Напретка из Медошевца на
чијој клупи седи Драган Грчић. Обрадовић је за први део
спремио ултра-младу поставу где само голман није "бонус"
годиште: Ивановић- Стевановић, Владисављевић,
Бошковић, Давидовић- Обрадовић, Милутиновић,
Јолачић- Јаџић, Руњајић, Ђурић, а само десетак минута
игре било је довољно за вођство. Милутиновић је
правовремено упослио Ђурића, а брзоноги крилни нападач
био сконцентрисан у идеалној позицији.
Гости, са неколико преискусних фудбалера,
преузели су контролу у финишу првог дела, а изједначили
са "беле тачке" у 41. минуту. Стевановић, на новој позицији

Давид Обрадовић

Милош Маринковић

Вукашин Павловић

Немања Додеровић

десног спољнег, неопрезно је стартовао на Макића, а
Карадиновић не греши са 11 метара. У наставку је тренер
Убљана изменио целу поставу, изузев Обрадовића, а на
терену су се нашли: Јовановић- Додеровић, Рајовић,
Ранисављевић, Вуковић- Синђић, Обрадовић, Радојичић,
Ђокић- Маринковић, Милановић. У финишу је шансу добио
и Павловић, а лоша вест је да Милош Шака није залечио
повреду пете и поново одсуствује са тренинга, уз
вероватно, неизбежну операцију.
Могли су Убљани брзо до вођства у наставку,
Додеровић је изнудио пенал, али је Синђић са 11 метара
непрецизан. Добар покушај Рајовића одбранио је голман
гостију, али је био немоћан после идеалног центаршута
Николе Радојичића и лаке реализације Додеровића. Могао
је новајлија из Слоге и до новог поготка, такође и Маринковић и Синђић, али је меч завршен резултатом 2:1 за Убљане.
Наредни испит за пулене Милоша Обрадовића била
је прволигаш Лозница (10. фебруар), а у суботу на СЦ "Матић" долази Смедерево. Први тест су пропустили Зоран Радојичић и Сајић, ускоро и њих треба очекивати на терену.
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ВРЕЉАНИ ПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ ЗА НАСТАВАК СЕЗОНЕ

ГЛАЗУРА У ОХРИДУ
И ове зиме, Врељане чекају врхунски услови за
припреме, не само у свом дому на СЦ "Матић". Експедиција
Врело спорта 19. фебруара креће пут Охридског језера где
ће осам дана бити гости хотела "Аквалин" и користити погодности природних и вештачких терена на југозападу Македоније. Већ су уговорена три меча за пулене Милоша Гаврића- 21. фебруара одмериће снаге са локалним трећелигашем
Воском, три дана касније путују у Битољ на мегдан комбинованом тиму Пелистера, а у повратку 27. фебруара зауставиће се у Скопљу и одиграти меч против још комбинованог
тима Работничког.

Тренинзи на СЦ „Матић“ под надзором новог
кондиционог тренера Кристине Миливојевић
Пре одласка, Врељани су већ одрадили тест са Трлићанима, а окружни лигаш није успео да пружи озбиљнији
отпор. Головима Ђурђевића (3), Радовановића, Милошевића, Симеуновића, Јечменице и Антонића зонаш је
славио са 8:0, у недељу на Матићевом "вештаку" гостоваће
београдски окружни лигаш Стрелац из Мислођина.
За 7. март заказана је "генералка" са Радником, већ
седам дана касније очекује нас фудбалска посластицасудар две водеће екипе на стадиону "Мирко-Жаки Матић", а
Врељани ће нову победу против лидера из Крупња тражити
без суспендованих Ивице Матића, Милошевића и Симића.
Тренер Гаврић је 31. јануара означио крај зимске паузе,
а новина је да је стручном штабу прикључена Кристина
Миливојевић, студенткиња Факултета за физичку културу
која ће бити задужена за кондициону припрему. Клуб из
Врела расте из дана у дан, најновија вест је да је формирана
и женска секција, а главни и одговорни за тај део посла биће
Ненад Сандић, бивши играч старијег врељанског клуба. За
сада је већ регистровано 20 девојчица пионирског и млађег
узраста, а све заинтересоване могу се пријавити свом
будућем тренеру на телефон 065/5292468.
Б.Матић

СПОРТ
КМФ КАРЕЛИ СЛАВИО У ЛАЈКОВЦУ (5:1)

ПРВА ПОБЕДА
НА СТРАНИ
Убљани су у Лајковцу од првог минута ставили
домаћима на знање да су дошли по три бода, а "браву" је
откључао Панић из казненог ударца са 6 метара. Врло брзо је
Невен Митровић дуплирао предност после лепе акције, а
Мирко Ћургуз се побринуо да неколико опасних напада
Зенона не донесу смањење до паузе.
Разиграо се у наставку Милош Мијатовић, са два гола
практично решио питање победника, а између његових
голова домаћи су успели да матирају Ћургуза. За крај,
мајсторија Николе Хаџића и вероватно најлепши гол који је
Карели постигао у сезони- лоб са центра терена украсио је
прву победу Убљана на гостујућим паркетима- 5:1. Вреди
истаћи и појачања у зимској паузи, Немања Брадоњић и
Дарко Пурешевић ће много значити екипи Александра
Аћимовића, а последњег дана прелазног рока екипу је
појачао и бивши интернационалац Милан Лукић.

КМФ Карели пред утакмицу у Лајковцу
И претходни резултат је за похвалу, мада је онај
најнепопуларнији- 0:0 у убској хали, али остварен против
неприкосновене Бајине Баште којој су то први изгубљени
бодови у сезони!
Викенд на Златибору није донео наставак серије,
Златибор је у својој сали нестандардних димензија (краћа 12,
ужа 6 метара) искористио несналажње ослабљених Убљана
(недостајали Брадоњић, Благојевић, Пурешевић, Мијатовићи
Лукић) и повео са 5:0! Карели је поправио игру у наставку,
Ивковић и Павић по 2 пута и Лукић једном су тресли мрежу
Златибораца, али је домаћин славио са 7:5. И осврт на
последњи меч у прошлој години- 9 пенала и 3:3 против
Безбедности, уз два гола Благојевића и један Панића.
Б.М.

Табела Регионалне футсал лиге Запад- Група А,
после 14.кола: Бајина Башта 37, Златибор 28,
Браћа Недић (Осечина) 21, ПП 192 (Пријепоље) 20,
Безбедност 192 (Ваљево) 19, Карели (Уб) 17, Зенон
(Лајковац) 12, Флеш (Ваљево) 5.

ОДБОЈКА
НЕМА ПРЕПРЕКА ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ УБА

СРЕМ РАВАН
ЗА УБЉАНКЕ
- Без изгубљеног сета до 14. тријумфа у низу.
- У уторак одигран заостали меч са Црвеном
звездом. - У суботу првенствени окршај са
Јединством, па у среду и реванш Купа против
истог ривала.
Срем је био потенцијална "мина" за непораженог
лидера, повремено је и деловало да новајлија у лиги може да
нанесе штету Убљанкама, али је тим Владимира Васовића на
професионалан начин уписао 14. "рецку".
Први сет је био изједначен до самог финиша, али када
је било најбитније- пребациле су Убљанке на виши ниво
одбојке. Љубица Кецман је мајсторски решила неке компликоване ситуације, Јелена Вулин имала висок проценат
реализације, а Софији Медић је припала егзекуција првог
сета.
Други сет је био још убедљивији за лидера, већ на пола
сета било је великих 12:6, а тренер Васовић је у "ватру"
послао и Катарину Лукић која је одрасла на паркету
митровачке гимназије. Вреди истаћи и најбоље серверско
вече Александре Глигорић, као и одлично уштопован главни
нападачки тандем домаћих Марија Јовановић- Наташа
Савовић. Морао је Владимир Васовић да тражи тајм-аут на
23:19 чисто из предострожности, али није било дилеме да ће
Уб повести са 2:0.
Трећи сет је показао зашто су Сремице у горњој
половини табеле, али је налет домаћих заустављен до
техничког тајм-аута. Следи тада серија Срема од 4:0 и
домаће су држале предност до 18:16. На сервис Сање
Тривуновић уследила је серија од 6:0 од које домаће нису
могле да се опораве, па је за 75 минута завршена прича у
Сремској Митровици:
- Професионално и одговорно одрађен посао, честитке
девојкама што су максимално озбиљно схватиле ривала и
славиле победу без превише трошења енергије. Добро смо
играли у одбрани, сервис је био на високом нивоу и сада смо
већ близу стартне позиције 1 која много значи пред плеј-офрекао је после меча тренер Владимир Васовић.
Суперлига Србије за одбојкашице, 15. коло

Срем- Уб 0:3 (21:25, 19:25, 19:25)
Сала Гимназије у Сремској Митровици. Судије:
Јовановић, Зотовић (Београд).
УБ: Божић, Глигорић 8 (1 блок, 1 ас), Вулин 17 (1 блок, 1
ас), Тривуновић 8 (1 ас), Кецман 10 (1 блок), Медић 11 (4
блока, 1 ас), Ђурђевић (либеро 1), Стојковић, Лукић 1.
Нису играли: К.Ђорђевић, Павловић (либеро 2), Митровић, А.Ђорђевић.
Убљанке су већ у уторак играле заостали меч 14. кола
против Црвене звезде, а у суботу на убски паркет стиже
Јединство из Старе Пазове (18 часова). Већ у среду реприза
тог дуела, само друго такмичење- реванш меч полуфинала
Купа Србије, Убљанке носе предност 3:1 из првог сусрета.
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СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
14
Ub
13
TENT
@elezni~ar 12
9
C.zvezda
8
Srem
Jedinstvo(SP) 7
5
Partizan
3
Spartak (S)
3
Klek
0
Beograd

0
2
3
5
7
8
10
12
12
15

42:5 42
42:15 36
37:20 33
30:21 27
31:25 24
28:29 22
29:38 17
17:40 10
15:39 10
6:45 1

Одличне партије убских одбојкашица

ПОЛУФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ

УБЉАНКЕ СИГУРНЕ
У СТАРОЈ ПАЗОВИ
Одбојкашице Уба направиле су нови снажан корак у
одбрани трофеја Купа, на никад пријатном пазовачком
паркету налетеле су на инспирисаног домаћина, али је
победа од 3:1 потпуно задовољила апетите тренера
Владимира Васовића.
Знало се да после међународне презентације и
великог пражњења следи незгодан меч, а Јединство је у
првом сету потврдило да увек има конкурентну екипу да се
испрси пред фаворитима. Незаустављива Вања Савић
водила је Пазовчанке ка освајању првог сета, 23:18 била је
превелика залиха за финиш сета, мада Убљанке нису биле
далеко од потпуног преокрета.
Други сет је већ добио жељене контуре игре, а
кључну улогу у промени ритма утакмице имала је Александра Глигорић са чак пет блокова у том периоду. Сања Тривуновић је била најбоља нападачка опција, а када се разиграла и Љубица Кецман- било је јасно ко ће славити. Повремено су се девојчице Јова Цаковића враћале на ниво из првог сета, али је овога пута бранилац трофеја имао спремне
одговоре на све нападачке опције домаћих. На крају,
прилично убедљива победа и у односу освојених поена, за
екипу квалитета Уба- требало би да буде сасвим довољна
залиха за реванш 16. фебруара на убском паркету.
Б.М.
Полуфинале Купа Србије, први меч

Јединство (Стара Пазова)- Уб 1:3
(25:23, 20:25, 17:25, 17:25)
Хала у Старој Пазови. Судије: Градински (Београд), Леко
(Нови Сад).
УБ: Божић 5 (2 аса, 1 блок), Глигорић 13 (6 блокова), Вулин
15, Тривуновић 19 (3 аса, 1 блок), Кецман 18 (2 блока), Медић
6, Ђурђевић (либеро 1), Стојковић. Нису играле:
К.Ђорђевић, Павловић (либеро 2), Лукић, Митровић,
Ранковић, А.Ђорђевић
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РАЗВОЈНИ ТИМ РК УБА СТАСАВА У ДРМЛ "ЦЕНТАР"

БЕЗ БРИГЕ ЗА БУДУЋНОСТ
Пројекат развојног тима РК Уба показао се јесенас као
ПРВОТИМЦИ ОДЛИЧНИ
одличан потез, млади играчи су одиграли осам озбиљних
утакмица у рангу у коме су дуго играли њихови старији
У ПРИЈАТЕЉСКИМ МЕЧЕВИМА
саиграчи и стекли огромно искуство за сениорски тим. Иако
резултат није примаран, вреди истаћи да су млади Убљани
Под командом новог тренера Бранка Филиповића,
били непобедиви на домаћем паркету где су редом падали
први тим Уба је забележио пет победа у припремном
Гучево, Мачва, Умчари и Лозница, а бригу о тиму водили су
периоду- побеђени су развојни тим Црвене звезде (30:20),
Ненад Рогић и Милан Зарин.
Студентски град (33:28), Академија Лечић (33:22), МеталопПроменом управе у зимском периоду, донета је одлука
ластика 2 (35:31) и Раднички (Обреновац) са 31:26, а две
да се о развоју ових дечака надаље брине Дејан Лукић,
најјаче провере су у овој недељи- Шамот и Црвенка.
тренер који је и био њихов рукометни "отац". Носећи део
Убљани наредног викенда (20-21. фебруар) настављају
екипе је генерација 2003. са којом је млади стручњак био
такмичење у Супер-Б лиги против Лавова као домаћини, а
шести на првенству Србије у Аранђеловцу, други у Србији
доласци Дарка Павловића, голмана Владисављевића и
на Републичком школском такмичењу, три пута првак
браће Жарковића капитална су појачања за убску екипу.
Колубарско-мачванског региона, учесник ЛМК и Интер лиге...
- Био сам близу одласка у Словенију, тачније у Изолу где
Лукић се после мало више од годину дана вратио у свој
матични клуб где ће, осим те, обављати и функцију бих радио са млађим категоријама, али је баш тада почело ово
лудило са короном. Било је још понуда након тога, али је позив
помоћника у стручном штабу првог тима:
новог председника Немање Јовановића био довољан да се
ставим на располагање свом клубу. Циљ је јасан- да наши
клинци кроз утакмице врло квалитетене лиге напредују и
обезбеде себи минуте и простор у савезном рангу такмичења.
Убедљиво смо најмлађа екипа у лиги, а с обзиром на то да сам
са овом децом и ја растао као тренер- са великом мотивацијом
прилазим новом задатку- рекао је некада средњи бек, потом и
успешан тренер првог тима убских рукометаша.
За предводника генерације јасно се профилисао Лука
Мандић, средњи бек, а велики потенцијал најавио је левокрилни нападач Никола Зељић (2005). Уз момке који већ имају
значајан стаж у првом тиму- Пајовића, голмана Матића,
Вилотијевића, Старчевића, Богићевића, Цонића, Ранковића
који излази и повреде... намеће се плејада голобрадих момака
рођених 2006. и 2007.године у којој су голмани Капларевић,
Леонтијевић и Спасојевић, потом Милошевић, Миливојевић и
Радовановић, а списак играча који су на списку будућих нада
клуба закључују тек нешто старији Иконић, Поповић, Крсмановић, Јанковић и Лазић. База за велика очекивања, уз реалне
проблеме које ће доносити упис на факултет, али не мења то
чињеницу да се на ову екипу ставља примарни акценат у
РК Уб 2
наредним годинама.
Б.Матић

„МЛАДОСТАШИ“ 014 ПОРАЖЕНИ НА СВОМ ПАРКЕТУ

Урош Васиљевић (са лоптом)

ШАБАЦ ПРЕЛОМИО
У НАСТАВКУ
Искусна екипа Шапца оправдала је епитет фаворита у
убској хали, мада су пулени Владимира Урошевића пружили
јак отпор. Одлична нападачка рола Милошевића поништила
је проблеме у дефанзивном скоку, две "тројке" Матића
донеле су минималну предност на малој паузи, а резултате
је дала и зонска одбрана. Играло се у серијама, Убљани су
налетом од 7:0 у режији браће Васиљевић повели са 36:35,
па се на велики одмор отишло у егалу.
Већ после 53 секунде и серије Шапчана 5:0, тренер
Владимир Урошевић је тражио тајм-аут, а на 49:58 и други.
Пред крај треће четвртине, Шабац стиже до двоцифрене
предности, у тим тренуцима само су Урош Васиљевић и
искусни Глушац налазили пут до коша. Вреди истаћи
борбеност центра Владе Марковића, али је серија гостију од
8:0 одвела Шапчане на +18 и преломила меч.
Пре тога, успешнији од Убљана били су играчи
Студента у сали основне школе- 114:89, а наредног викенда
Младост гостује Миксу кога је у првом делу савладала са
90:54.
Б.Матић
ДРМЛ "Запад", 9. коло

Младост 014- ОКК Шабац 77:90
(17:16, 24:26, 16:25, 20:23)
Хала спортова на Убу. Судије: Петровић, Марковић
(Чачак).
МЛАДОСТ 014: Милуровић 3, У.Васиљевић 17, Иванов
1, Ђурић, Матић 8, Стошић, Милошевић 16 (4 скока, 2
ас.), Божанић, Глушац 14 (3 скока), Марковић 6 (6 скокова), Симић 2, Ђ.Васиљевић 10 (5 скокова, 3 ас.)
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VREME JE ZA ZIMSKE GUME !
МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА
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ЈОВАНА МАРКОВИЋ- ДИСКРЕТНИ УБСКИ РАТНИК !
- Млада Убљанка постала првак Балкана у Јагодини, пре тога и двоструки првак Србије!
- Година без резултатских императива, почиње јуниорски стаж.
- Одлична ученица Техничке школе, тренер Кандић инсистира на менталном тренингу.
Ако би неко после неколико минута разговора са
Јованом Марковић помислио да та девојчица крије "громове"
у рукама и ногама, могао би слободно да се пријави за статус
видовитог. Тиха и скромна девојчица рођена 2004.године,
беспрекорно васпитана и јасна у изражавању, вешто крије
"ватру" у себи, али када она крене напоље- ривалке не
размишљају више о победи, већ о безбедном повратку кући...
Љубав између кик-бокса и наше јунакиње родила се
2016.године (први пут гледала борбе у убској хали, Првенство
Београда), може се рећи- "на други поглед". Наиме, њена
старија сестра Николина се већ бавила овим борилачким
спортом, док су Јовану заокупљали балет (дуго) и кошарка
(кратко). Нису баш отац Мирослав и посебно мајка Драгана
били одушевљени што и друга ћерка жели у ринг, али за њену
нову страст није било препрека. Добро памти и датум, 8. март
2018-те, када је први пут постала део КБК "Соко" Уб и дошла
на обуку код тренера Александра Кандића.

Златна медаља на Државном првенству у Сенти
Младом тренеру, а по искуству и знању "старом вуку"
Кандићу, није промакао несвакидашњи таленат који се
ушетао у клуб. Стасита девојчица од 177 центиметара и
тежине од 52-55 килограма (зависно од тренинга и такмичења), дебитовала је на првенству Београда у Лазаревцу
2018.године, а већ у априлу наредне године на истом месту
постала првак Београда у дисциплини К1 до 48 килограма.
Да парафразирамо један домаћи филм: "Прошла година
је можда била тешка за човечанство, али сјајна за Јовану
Марковић!". Круна је стигла на незваничном Првенству
Балкана у Јагодини, убска "ратница" је почистила
конкуренцију у категорији К1-до 52 кг, а пре тога је већ у
власништву имала титулу првака Србије из Сенте- фулконтакт и два "злата" са првенства Београда! Више него
довољно да без дилеме понесе епитет спортисткиње Уба за
2020.годину, а иако тренер Александар Кандић тврди да је

Александар Кандић и Јована Марковић
његова ученица тек на 30 посто потенцијала, апсолутно јој не
намеће резултатски императив за 2021. годину:
- Јована Марковић ће у наредне три године бити
јуниорка, бориће се са снажнијим ривалкама, а медаље и прва
места неће бити приоритет. Радимо, пре свега, на менталном
тренингу, посвећености, одрицању..., а њено тело јој
омогућује да се ниједног тренутка не осећа инфериорно.
Имала је 12 борби у каријери, три је изгубила, на сличан начин.
Дозвољавала је противницама да диктирају темпо, без
могућности да је озбиљније угрозе, а онда би се будила у
трећој рунди када је обично прекасно. Због тога свакодневно
радимо на психолошкој припреми, почела је трему да
каналише у правом смеру, а у техничком смислу чека нас
озбиљан рад на предњој левој руци и још неким финесамакомбинује похвале и критике Јованин тренер.
Ову младу Убљанку из "Ламела" видећемо на делу већ у
марту на међународном такмичењу „Сербиан Опен“, а и ван
ринга Јована је дете за пример:
- Одличан сам ученик друге године Техничке школе- ИТ
смер, разредна ми је Јелена Тимотић, а друштво из одељења
је било пресрећно када сам постала најбоља спортисткиња
Уба. Родитељи јесу били скептични на почетку, сада и из куће
иде безрезервна подршка, а од домаћих кик-боксерки
посебно ми се свиђају Марина Спасић и Нађа Милијанчевић.
Уживам у сваком тренингу, профи-конкуренција јесте нека
далека амбиција, али првенствено желим да из дана у дан
будем све бољи борац. Наш тренер улаже велики труд да
достојно презентујемо клуб и у рингу, а посебно ван хале, па
ми је велико задовољство да будем део таквог клуба. Хвала
онима који су препознали мој труд и наградили ме оваквом
почашћу, то је само додатна мотивација да у овој години
будем још боља- закључила је девојчица која ће у октобру
напунити тек 17 година.
Б.Матић

