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ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ АКВА ПАРКА

НОВИ ЗАМАЈАЦ ЗА УБСКУ ПРИВРЕДУ
Очекује се да радови буду завршени почетком летње сезоне купања
Капитални пројекат изградње аква парка на
проширеном комплексу Градских базена ближи се крају и
очекује се да буде завршен почетком летње сезоне. Реч је о
најмодернијем објекту те врсте у Србији, који ће у свом
саставу имати три базена са ефектима и воденим атракцијама
и систем од десет различитих врста тобогана, са посебном
зоном за малишане до три године.
Градилиште на комплексу Градских базена обишао је
председник општине Уб Дарко Глишић не би ли убрзао
извођача радова да у наведеном року заврши започети посао.
„Динамика радова мора бити боља, желимо да видимо
већи број радника на градилишту, јер нам је веома стало да
посао буде завршен до сезоне купања. Хоћемо да наши
грађани од почетка лета уживају у свему ономе што су
благодети овог грандиозног и веома скупог пројекта, који смо
приуштили нашој средини.“
Глишић је додао да се после отварања аква парка
очекује пораст туристичких посета, што ће допринети и
Градилиште будућег убског аква-парка
развоју привреде.
„Реализација пројекта треба не само да Уб позиционира
као лепу туристичку дестинацију и пружи грађанима садржаје привреду и свеукупни развој наше општине. Најбољи
каквих нема нигде у околини, већ и обезбеди нови замајац за показатељ су радови на некадашњем хотелу „Тамнава“, који
ће ускоро бити један велелепни објекат и доносити профит,
као и покуповани плацеви у непосредној близини аква парка.
Креће интензивна градња стамбених објеката, што довољно
говори колико је он локомотива нашег развоја, па сам сигуран
да ће свако лето, али и пре и након купалишне сезоне, бити
центар дешавања, привлачити људе и новац који ће се овде
трошити, што ће се позитивно одразити на привредни
амбијент и допринети већем запошљавању“, оценио је
Глишић.
Поред изградње аква парка, у склопу истог пројекта већ
је извршена комплетна реконструкција постојећих градских
базена (олимпијског и дечјег). Захваљујући томе што ће се
вода у свим базенима догревати, сезона купања биће
продужена са уобичајена три на пет месеци, односно од 1.
маја до 1. октобра, уколико време дозвољава. Дечји базени ће
се грејати на 32 степена, а остали на 28 степени. Цео комплекс,
са новосаграђеним и реновираним објектима, дневно ће моћи
Глишић у разговору са извођачима радова
да прими до 4.000 посетилаца, а укупна вредност пројекта је
око шест милиона евра.
Д.Н.

ЈОШ ЈЕДНА ИНВЕСТИЦИЈА НА УБСКОМ СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ

„ШКОЛАРАЦ“ ДОБИЈА БАЛОН ХАЛУ
Пројекат вредан близу 70 милиона динара, који ће бити реализован током 2021.године,
подразумева изградњу балон хале и вештачког терена у оквиру постојеће атлетске стазе
На седници Општинског већа општине Уб, одржаној
26.фебруара, донета је одлука о давању одобрења за закључивање уговора за реализацију јавне набавке изградње
Балон хале и вештачког терена у оквиру атлетске стазе на
СРЦ „Школарац“, чија је вредност 69.996.874,78 динара. Посао
је додељен конзорцијуму који чине београдска предузећа
„Artech Inženjering“ и „Пејком“, а финансијска средства су
обезбеђена од стране Електропривреде Србије на основу
Споразума поводом отварања Површинског копа „Радљево“.
Рок за завршетак овог пројекта је шест месеци од момента
увођења извођача радова у посао.
- Најављивао сам још прошле године почетак радова на
изградњи балон хале, али нас је корона спречила да у потпуности реализујемо своје планове, па је тај део остао да се
реализује у 2021.години. Закључили смо уговор и релативно
брзо, у наредних 10-15 дана, отворићемо радове на балон
хали. Циљ нам је да рестеретимо Спортску халу, да све већи
број деце и младих у њој тренира, док ће рекреативци своју
разоноду моћи да практикују у новом балону, који ће се грејати зими и давати све услове које је има хала- истиче Дарко
Глишић, председник општине Уб.
Овај пројекат подразумева и изградњу још једног терена
са вештачком травом, који ће се налазити унутар постојеће
атлетске стазе.
- Одлучили смо се за овај потез из два практична
разлога. Први је лакше одржавање, а други много важнији је

Балон хала, као нови садржај на СРЦ „Школарац“
(илустрација, фото:www.mimaxtende.com)

да омогућимо нашим млажим категоријама да тренирају на
модерној вештачкој подлози, јер се велики терен већ
интензивно користи. Викендима је терен „Жозе Мурињо“ пун,
јер долазе људи из читавог овог дела Србије, закупљују
термине, па је Школарац преплављен људима од јутра до
мрака. Зато желимо да додатно оплеменимо овај простор и
повећамо капацитете нашег спортског центра на који смо
изузетно поносни. Цео овај део Уба добија неку нову
димензију, а посебно се радујем и неким новим приватним
инвестицијама у окружењу Школарца, које ће улепшати овај
простор- поручује први човек убске општине.
М.М.М.
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У ТОКУ ОБНОВА ХОТЕЛА „ТАМНАВА“

СИМБОЛ УБА ДОБИЈА НОВО РУХО
Радови обухватају реновирање и проширење постојећег објекта,
као и изградњу додатних садржаја, поред осталог и панорама лифта
Један од некадашњих симбола и препознатљивих
обележја Уба, хотел „Тамнава“, биће комплетно реконструисан до почетка лета, када ће поново отворити врата за госте.
Радови који су у току обухватају реновирање и проширење
постојећег руинираног објекта, модификовање хотелских
капацитета на 70 лежајева у 12 апартмана и девет соба, али и
изградњу додатних, пратећих садржаја, поред осталог и
панорама лифта, са кога ће се видети цео Уб.

Будући изглед убског хотела „Тамнава“
Дарко Глишић са инвеститорима
у обиласку радова на реконструкцији хотела
Здање у подножју брда Шепковац, које заузима ексклузивну локацију, поред Градских базена и Фудбалског стадиона „Јединство“, део је историје бројних генерација, које
су у њему прослављале венчања, матуре, одласке у војску,
присуствовале чувеним забавама,... Након обнове, добиће
луксузно рухо, а град нове смештајне капацитете, који су му
све потребнији, истакао је председник убске општине Дарко
Глишић приликом обиласка радова на хотелу „Тамнава“.
- Објекат је деценијама, или бар последњих десетак
година, био у веома лошем стању, запуштен и пред пропадањем, те више није био оно место које на прави начин представља нашу општину и привлачи госте. Сада је на путу свог
новог живота, због чега сам, пре свега, захвалан инвеститору
који је одлучио да уложи не мали новац да се објекат надогради, обнови и модернизује. Реновирани хотел ће улепшати
и учинити репрезентативнијим нашу општину и понудити низ
других садржаја који су нам, како се развијамо, све више
неопходни, а то је повећање смештајних капацитета. То нам,

као локалној самоуправи, омогућава да организујемо разна
дешавања на Убу и територији општине, а подједнако је важно
и што ће овде бити отворена нова радна места, па ће још људи
моћи да се упосли, указао је Глишић.
Према његови речима, општина континуирано улаже у
уређење и развој града, како би побољшала услове и квалитет
живота својих грађана, али и створила што бољи пословни
амбијент за инвеститоре.
„Битно је да смо постали атрактивни за људе који желе
да улажу, да својим новцем направе нешто ново и тиме
помогну свеукупни привредни развој наше општине. И ми, као
локална самоуправа, пажљиво бирамо садржаје у које ћемо
да улажемо и који ће, као окидач, да подигну приватни сектор
и покрену нове инвестиције. Изградња аква парка је била тај
окидач за реконструкцију хотела „Тамнава“, који је одавно
изгубио свој смисао и сврху, а ускоро ће поново бити на понос
свих Убљана“, поручио је Дарко Глишић.
Поред реконструкције објекта, планирано је и уређење
прилазних путева ка хотелу, паркинга и парковских површина.
Сви радови требало би да буду окончани упоредо са завршетком изградње аква парка на проширеном комплексу Градских
базена, односно почетком сезоне купања.

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА

У ФЕБРУАРУ 133 ЗАРАЖЕНА НА УБУ
Сваки дан се у Ковид амбуланту јављају заражени пацијенти, а у фебруару само два дана без новооболелих.
У Колубарском округу, током фебруара, забечежено је
око 1.000 ковид позитивних, а на Убу, на основу података из
ЗЗЈЗ Ваљево, до 1. марта, дијагностификовано је 133 новооболелих особа.
- До петка, 26.фебруара, у Ковид амбуланти Дома
здравља 'Уб', прегледано је 1.200 пацијената. Од тога је 107
било позитивно, преко 90 пацијената је тестирано антигеним
тестом, а 14 PCR тестом. У односу на претходна три-четири
месеца, то је доста мањи број, али оно што је алармантно,
само два дана нисмо имали ниједног зараженог. Углавном,
сваки дан нам долазе пацијенти који су позитивни. Требало
би бар пет дана да имамо нулу, па да кажемо да се број
заражених драстично смањује – рекла је прим. др Биљана
Николић, директорка Дома здравља „Уб“.
Већина лекара и медицинског особља ДЗ „Уб“ већ је
прележала корона вирус, остали који то нису, примили су
вакцине. Тренутно је четворо особа на боловању због
Ковида. До сада је у општини Уб, због заразе, преминуло 35
особа.
Од почетка епидемије до 1. марта 2021. године, на Убу је
1.347 особа прележало корона вирус, у Лајковцу 1.097 особа,

Ковид амбуланта убског Дома здравља
Мионици 1.026, Љигу 918, док је у Осечини корону имало 880
особа. У Ваљеву као највећем граду Колубарског округа,
вирус је имало 8.339 људи, а укупно је у целом округу, до 1.
марта вирус Covid-19 потврђен код 13.607 особа.

IN MEMORIAM

4.март 2021.г.
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Пише: Милован Миловановић

ЂОЛЕ,
ХВАЛА ТИ
ЗА СВЕ !
„Лаку ноћ, даме и господо. Ето, и ова представа
је завршена. Надам се да сте уживали у њој.
Било је задовољство глупирати се за вас све
ове године. Надам се да ћемо се још видети,
у неком другом граду, на некој другој
представи, у неком другом циркусу...“, Ђ.Б.
„Прича о Васи Ладачком“, „Не ломите ми багрење“,
„Свирајте ми јесен стиже дуњо моја“, „Неки нови клинци“,
„Само да рата не буде“, „Живот је море“, „Лепа протина кћи“,
„Ћалетова песма“, „Одлази циркус“, „Д-мол“, „Словенска“,
„Не волим јануар“, „Блуз мутне воде“, „Божа звани Пуб“, „Па
добро где си ти“, „Намћор“, „Син јединац“, „Ја лузер“, „Прва
љубав“, „Песма о једном петлу“, „Провинцијалка“, „Рингишпил“ „Напослетку“, „Кад одем“...
... и тако у недоглед, пребирам песме Ђолета
Балашевића и не могу да се одлучим која ми је омиљена. На
неки посебан начин, а верујем и други, све ове песме
прихватам као своје и проналазим се у њима. Док их слушам,
осећам велику захвалност према човеку који је оставио
огромну заоставштину за собом и деценијама својим
стиховима оплемењивао наше „народе и народности“, али се
истовремено питам: Зашто га боље разумемо и осећамо сада,
када више није ту?
„Неко то од горе види све, повлачи те конце, игра се..“,
отпевао је својевремено Панонски морнар, како су га звали
сви они који су га волели широм бивше Југе. А има их, заиста,
много... Нико, али баш нико, није био толико омиљен у свих
шест република, од Триглава до Ђевђелије. Ових дана успео
је у још нечему што пре њега нико није учинио- да, бар на
кратко, избрише те балканске национализме и границе између
ових држава, и пробуди у људима, ма које вере били, искрену
и праву емоцију. Његова смрт спојила је све оно што политике
конфликта и сталне производње мржње не желе да знамо
једни о другима: да свуда постоје добри људи, они који умеју
да цене уметнике и одају им почаст, нормални људи који не
носе нож у зубима и мржњу у срцима. Зато се надам да је он
„негде горе“ могао да види све оне скупове који су организовани њему у част и да чује речи високоумних људи који о
њему говоре са пијететом.
„Када се догоди овако нешто, то је као елементарна
непогода којој нема помоћи“, изјавио је у свом обраћању
јавности чувени Раде Шербеџија.
Зашто се ја осећам као да ми је умро блиски рођак, којег
сам бескрајно волео? Вероватно зато што сам уз његове
песме закорачио у живот одраслих, иако можда, као „сасвим
млад“, и нисам у потпуности разумео све његове скривене
поруке и сву ту игру речима, али сам разумео суштину и
емоцију, коју је умео да покрене. Касније, уз његове песме сам
и волео и туговао, и плакао и лумповао... Оне су обележиле
сваки део мог живота, сваки мој емотивни статус. Уз њих сам
стасао, сазрео и изградио, бар се надам, исправан поглед на
свет и живот уопште. Данас, тачније у последњих десетак
година, све ређе сам га слушао и тражио на Youtube, јер,
изгледа, што сам старији, све више ме емотивно погађају
његове песме, које хирурши прецизно убадају у најрањивије
делове срца. Ипак, последњих дана, након Ђолетове смрти,
своје срце сам поново отворио преслушавши читав његов
музички опус, по неколико пута. И пријало ми је, како
емотивно, тако и духовно. Зато препоручујем свима, па и
онима који га критикују и извлаче његове изјаве из контекста,
да оплемене своју душу слушајући неку од песама са почетка
овог текста. Можда мало разбистре своје усијане умове,
„покрену рингишпил у својој глави“, погледају на свет око
себе из неког другог угла и дају шансу животу са правим
емоцијама, без мржње и подела.
А ти Ђоле, док пловиш у сусрет свом небеском
Панонском мору, чувај уз себе сву нашу неизмерну љубав и
вечну захвалност за све твоје неописиво сјајне, звездане
стихове и бескрајно тужни Д-мол, који заувек остају урезани у
нашим душама и срцима.

Ђорђе Балашевић
(11.05.1953 - 19.02.2021)

УБЉАНИ ОДАЛИ
ПОЧАСТ БАЛАШЕВИЋУ
Песме Ђорђа Балашевића неизоставно су
биле део седељки, весеља, романтичних
окупљања и кафанских дружења на Убу,
у којем, нажалост, никада није гостовао.
Спонтаним окупљањем и паљењем свећа на Градском тргу код фонтане, Убљани су одали почаст великом
југословенском и српском текстописцу, композитору и
певачу Ђорђу Балашевићу, који је преминуо у петак 19.
фебруара, од последица корона вируса. Од Ђорђа Балашевића, данима су се опраштали грађани Новог Сада,
Београда, Сплита, Загреба, Бањалуке, Пуле, Подгорице,
Никшића, Цетиња… Тако је било и у недељу, 21. фебруара,
на Убу.

Звуци добро познатих Балашевићевих песама, уз
које су волеле, патиле, славиле, одрастале и сазревале
генерације, тихо су лебделе убским плочником на којем су
свећама били исписани Балашевићеви иницијали, остављајући за собом мук неверице и сете, јер се живот
великог уметника напрасно угасио.
Иако никада није гостовао на Убу, песме Ђорђа
Балашевића неизоставно су биле део седељки, весеља,
романтичних окупљања и кафанских дружења на Убу.
Њему у част, Убљани су палили свеће, а поред њих нашла
се и исписана порука: „Срце се свуда каже срце и ту Бога
нема! Ђоле, хвала за боје!“.
Поштоваоци Балашевићеве поезије, проткане
једноставним, певљивим мелодијама, формирали су круг
око почетних слова његовог имена, загледани у пламен
свећа, с прећутним обећањем да ће га се увек сећати.
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ЖИВОТНА ПРИЧА - УБСКИ ПРОДАВАЦ ЦВЕЋА ШИРОКОГ СРЦА

ТУЉА - ЛЕГЕНДА УБА
- Већ 45 година свакодневно обилази бројне убске кафане
и ресторане, и представља омиљеног госта. - Ако нисте купили
или добили цвет од популарног Туље, као да нисте живели на Убу.
Ако вам поменемо име Милорада
Пајковића, тешко ћете знати о коме је
реч, али ако кажемо просто и јасноТуља, свакако ћемо вам измамити
осмех и лепа сећања на времена када
сте се удварали својим лепшим половинама шаљући им букете мирисних
ружа или каранфила. Причу о овом
занимљивом убском продавцу цвећа,
рођеном давне 1949.године у Богдановици (где и данас живи), немогуће је
испричати, а не поменути читаву галерију убских кафана и ресторана, које
већ 45 година свакодневно обилази и
представља омиљеног госта, којем, готово по правилу, следују гратис чашице
пића. Некада су то били чувени угоститељски објекти Јадран, Бегеш, Шумадија, Једанаест лампиона, Зеленгора,
Чардак, Опленац, Шиљина кафана, Шобина кафана, Стопина кафана, Ђидина
кафана, Убска капија, Убски замак, хотел
„Тамнава“..., нешто касније Цишов
кафић, Васин кафић, кафе „Пуб“,
дискотека „Таш“, Кепин „Шкорпион“,
„Леонхарт“ код Цвела, Жељин кафић,
Шицар, Рулов „Кабаре“..., а данас су то
Лондон, Асторија, Мајдан, Тошина
кафана, Шкорпион, Јелић, дискотека
„Империја“, Фирма, Пасаж, Амнезија,
Порто бело...
Према његовом казивању, са
продајом цвећа на Убу почео је сасвим
случајно, седамдесетих година прошлог века, на наговор једне жене која је
на Зеленом венцу продавала каранфиле.
- У то време људи на Убу готово да
нису знали за каранфиле, које сам први
пут донео у чувене кафане „Развод
брака“ (данашњи хотел „Тамнава“) и
Шумадију и одмах их све распродао.
Када сам видео да продаја добро иде,
почео сам да обилазим и остале
угоститељске објекте, којих је тада на
Убу било заиста много и тешко да бих
могао све да их набројим. У то време
посебно је била популарна дискотека у
тадашњем Дому омладине, коју је
водио чувени Жика Жабац, где сам радо
свраћао и правио одличне пазаре. Тада
се цвеће на Убу продавало само у још
две цвећаре, које су држали Гоца
цвећарка и покојни Дадула- започиње
своју животну причу за „Глас Тамнаве“
популарни Туља, који и дан-данас, у
седамдесетпрвој години, не одустаје од
свог посла и припрема нове аранжмане
за предстојећи Осми март.
Ипак, како истиче, дошла су нека
нова времена, завладала је корона, па
му и продаја слабије иде. Цвеће
набавља у Крњачи, а углавном продаје
руже, каранфиле, цикламе, јагорчевину
и понеко саксијско цвеће.
- У последње време, тачније док
опет није кренула епидемија, најбоље
сам пролазио у кафићу код Цвела, на
спрату, где се окупља данашња омладина, затим у Шкорпиону, Асторији,
Лондону, а највеће пазаре имао сам у
новоотвореном кафићу „Порто бело“,
где се окупљају, слободно могу да
кажем, највећи каваљери- каже Туља и

Милорад Пајковић- Туља
у карактеристичној пози

Убски Дени ДеВито:
Туља неодољиво подсећа
на чувеног америчког глумца
посебно наглашава да му недостају
весеља у ресторанима код Бече,
Пезејца, Трбе, у Милици у Таловима, на
Фазанерији. - Много сам људи оженио, а
неке свадбе и дан-данас памтим као
посебне, попут оне код Рада Алексића и
Жиће Гавриловића, кад су удавали
ћерке, затим весеља код Жоје у Трлићу,
код Цишове ћерке и Ракиног сина, код
Парцанових синова и многе друге.
Обилазио је, како каже, и игранке
које су се некада одржавале под
шатрама у Трлићу, Брезовици, Врелу,
Бањанима, Такову, Црвеној Јабуци...
Умео је дневно да препешачи и по 10-15
километара, док је за даље дестинације
користио такси, или евентуално познанике који су му радо стајали колима
када га угледају поред пута. Стизао је и
до „Голфа“ у Лајковцу, „Чабе“ и
„Грозде“ у Врелу, некадашње дискотеке
у Бањанима...
Помагали су му многи, а посебно
истиче Гоџана који му је дао новац да
уведе градску воду. Волели су га и
помагали и Мика Краљ, Рака са Вучијака, Рошке, Звонко Ракић... Одлична
муштерија му је, како каже, био и Немања Матић, који му је често давао и по
100 евра, а да није узимао цвеће. Са
друге стране, често је имао проблема са
разним инспекцијама, које су га више
пута кажњавале, а додаје и да га је, у
неколико наврата, спасао његов пријатељ Веса Капларевић.
Данас је лошег здравственог
стања. Срчани је болесник, треба да
оперише жуч, али се не да. Како каже,
иако му деца бране, мора да ради,
навикао је.
- Пре неколико година, када сам се
враћао са једног весеља, код Гинчетове
продавнице, ударила су ме кола. Дватри сата сам без свести лежао под
камионом, јер нису смели да ме померају. Сви су мислили да сам мртав.
Након тога четири месеца сам провео у
ваљевској болници, а последице осећам и дан-данас. И поред тога комисија
ме је одбила за бању, социјалну помоћ
не примам, а за пензију немам довољно
радног стажа, иако сам један период
живота провео као физички радник у

неколико београдских грађевинских
фирми, па и у нашој циглани. Прележао
сам и корону у мају прошле године, лежао
сам у Ваљеву 20 дана. Примао сам
кисеоник и инфузију, али сам успео да се
извучем- јада се популарни Туља. - Имао
сам и две провале у кућу, последњу пре
око четири месеца. Тада су ми украли 250
евра, штедну књижицу и документе. Ја
претпостављам ко је лопов, а љут сам на
полицију што још ништа није учинила на
овом случају.

Из породичног албума
Са бившом супругом има петоро
деце и 13 унучади. Једна ћерка у живи у
Каленићу са породицом (муж јој ради у
„Колубари“), док су му два сина и две
ћерке у Аустрији. Раније је, да би прехранио породицу, сем тога што је продавао
цвеће, гајио и краве, коње, овце и свиње.
Учестовао је и на чувеним изложбама
крава некадашњег комбината „Света
Поповић“ и освајао награде. Стоку је,
каже, распродао. Деца га помажу и недају
му да ради због здравља, али он и даље
не може без свог Уба и Убљана, па га
свакодневно можете видети у центру
града са бар неколико цветова у руци.
- Уб ми много значи. Омладина ме
воли, а и ја једва чекам поново са њима
да се дружим. Испратио сам многе генерације и веселио се са њима. На свадбама су ме дочекивали као да сам им родрођени. То се не заборавља. Проћи се и
ова корона, а ми се видимо већ на следећем весељу- поручује Милорад ПајковићТуља, продавац цвећа и легенда Уба.
Милован Миловановић

ОКО НАС
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РАДИОНИЦА СИРА У ТАКОВУ

ШВАЈЦАРСКИ КАЧКАВАЉ НА ТАМНАВСКИ НАЧИН
Инспирисан здравом храном, Јовица Радовановић је хоби претворио у бизнис
и за кратко време направио палету од двадесетак деликатеса од млека
Професионални кувар Јовица Радовановић из
Такова, који је преко двадесет година током летње туристичке сезоне радио у Солуну и на Криту у тамошњим
ресторанима, остао је без прихода када су прошле године
границе затворене због пандемије. У родном селу није
седео скрштених руку, чекајући да све ово прође, већ је
инспирисан здравом храном, хоби претворио у бизнис и
посветио се производњи сирева. У својој радионици у Такову за кратко време је развио богат асортиман, са мноштвом
варијанти и укуса качкаваља - од традиционалних и
класичних, до необичних и комбинација и текстура.
Сиреве прави од свежег крављег и козјег млека, које
купује у комшилуку, а по старој швајцарској рецептури
породице Хајнца Питера Телмана, без икаквих адитива,
осим соли.

- Трудим се да направим нешто ново, али не желим да
изађем из тог здравог круга, тако да у производњи не
користим конзервансе, појачиваче укуса нити било какву
другу хемију. Покушавам да се вратим назад, да бисмо
кренули напред и јели здраво, па се придржавам старих
начина припреме сира, прича Радовановић.
Радионица му мирише на медитеранско и зачинско
биље, јер сиревима додаје жалфију, коријандер, мајчину
душицу, шафран, оригано, куркуму, туцану паприку,...
Јовица каже да му је у овом послу много помогло грчко
искуство, јер је након две деценије рада у кухињи стекао
осећај шта може са чиме да комбинује. Приликом припреме,
користи све зачине и природне додатке који могу да
побољшају укус и здравствену страну производа, па у
његовој палети од двадесетак сирева врхунског квалитета,
налазе се и деликатеси попут димљених и качкаваља са
сремушем и тартуфима, оних који сазревају у пепелу и
вину, а најатрактивнији је свакако са јестивим златом.
„Сир се гаји, пошто је све време жив. Нема рок
трајања, само се временом мења. У почетку је благ и мекан,
а старењем добија на чврстини, јачини и снази, губи влагу,
тако да укус зависи од времена и температуре. Због тога се
мора знати кад и на колико се загрева млеко да би се
засејала култура, мора се знати време кад се посирава и

Јовица Радовановић
у свом погону за производњу сирева

сече груда да би испустила вишак сурутке и када се сир пресује,
као и температура и време сазревања на јеловим даскама. Сир
је за продају спреман након месец дана, објашњава наш саговорник, додајући да у ручној мануфактури користи чисто кравље млеко, помужено пола сата или сат пре припреме и посира.
У свом послу, где се води старом грчком изреком „Све што
је у мери је савршено“, Јовица Радовановић је спојио љубав
према кувању и сиру, те пронашао неизмерно задовољство, а
финансијску добит тек очекује. Купаца има, који најчешче
долазе по препоруци. Тренутно су му најбоље муштерије
пилоти и лекари, као и поједини српски кафићи, ресторани и
винарије. Покушава да оствари већу продају робе на домаћем
тржишту, али и да направи пробој ка страном.
„Не сањам авионе, камионе и остала богатства. Желим да
остварим материјалну добит са којом могу да усавршавам
постојећу производњу, оплеменим своје сиреве и обогатим
понуду. Када се посири 50 литара млека, колико ја дневно
купујем, то може да се одради ручно, али ако хоћеш да радиш са
количином од хиљаде литара, ту већ мора да уђе хемија, да се
набаве машине, други је начин чувања. Због тога не планирам
да проширујем производњу, како не бих због квантитета изгубио
квалитет и основни смисао“, наводи Јовица Радовановић, који
би желео да у родном Такову осим сира, ускоро почне и да
прави хиландарски хлеб и слатко од поморанџине коре.
Д.Н.
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ХИТНОЈ СЛУЖБИ ДОМА ЗДРАВЉА „УБ“

ОБЕЗБЕЂЕНА ДВА ДЕФИБРИЛАТОРА И РЕСПИРАТОР
Председник општине са својим сарадницима обишао радове у Дому здравља „Уб“.
Уручени апарати за поступање у хитним случајевима и реанимацију.
Радови на реконструкцији Дома
здравља „Уб“ теку по плану, а недавно
је председник општине Уб Дарко Глишић, са својим сарадницима, обишао
Дом здравља. Служби хитне медицинске помоћи донирана су два дефибрилатора швајцарскoг произвођача
„Schiller“, укупне вредности 1.349.257
динара.
Један од дефибрилатора поседује ЕКГ мониторинг, опцију пулсног
оксиметра и пејсмејкер функцију, док је
други аутоматски, спољашњи, са интегрисаним ЕКГ дисплејем, намењен и
немедицинским радницима. Апаратом
могу руковати и необучени корисници,
на јавним местима и установама, у
тржним центрима, на улици. Приликом
постављања електрода, апарат сам анализира синусни ритам. Користиће се у
сеоским амбулантама. Хитна служба
добила је од Фонда за здравствено осигурање и један транспортни респиратор
(вентилатор) за омогућавање вештачког
дисања.

Убски Дом здравља
добио је и лифт

- Ово је један изузетан пројекат, на
корист свим грађанима, јер сви, пре или
касније, морамо да се обратимо Дому
здравља за неку врсту помоћи. Потрудили смо се, не само грађевински да га
надоградимо, добијемо довољно простора, учинимо и постојеће просторије
функционалнијим, већ и да га добро
опремимо. Данас смо један део те опреме уручили. У претходном периоду смо,
сваки пут, када бисмо нешто вредно
набавили, обилазили и гледали колико
то значи нашим суграђанима, који овде
долазе. Данас смо допремили два
дефибрилатора – истакао је Дарко
Глишић, председник општине Уб.
Завршетак радова се очекује за
два месеца и тада ће све службе функционисати у новим, реновираним просторијама, са модернизованом опремом, која се ретко може срести у другим
здравственим установама овог типа.
Дом здравља „Уб“ поседује и лифт, што
ће умногоме унапредити квалитет и
функционисање ове установе, а слабије
покретним грађанима олакшати кретање. Очекује се уређење некадашњег
простора Хитне службе, која ће бити
припојена згради Дома здравља.
- Хитна служба ће бити повезана
са зградом Дома здравља. Биће ту и
лифт који је за старије и теже болеснике
неопходан. Видели сте како изгледа
Дечије одељење, како изгледају
одељења која су већ сада стављена у
функцију. Видећете, када завршимо,
како ће одељење Хитне службе изгледати. Када је у питању здравље грађана
и место где се они обраћају за помоћ,
када имају неки здравствени проблем,
онда нема изговора да нешто не можемо
да урадимо. Морамо и можемо, све оно
што је потреба људи у здравственом

Нови дефиблиратори:
Глишић у обиласку Дома здравља
систему. Јасно вам је колико смо били
посвећени овом послу, да наше здравство буде, заиста на врхунском нивоу –
додао је председник Глишић.
Примаријус др Биљана Николић,
директорка Дома здравља „Уб“ захвалила се на донираним дефибрилаторима
и замолила грађане за стрпљење док се
радови у Дому здравља не заврше.
Поједине специјалистичке амбуланте су
привремено премештене.
- Општа пракса је проширена и то је
једна новина коју смо најављивали. Изабрани доктор и сестра. Немамо шалтере,
већ смо тим доктора и медицинске сестре
обележили на вратима – објаснила је
прим. др Биљана Николић.
Д.К.
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МАТИЧНА СЛУЖБА „УБ“

ЗА ТРЕЋИНУ МАЊЕ ВЕНЧАЊА У 2020.ГОДИНИ
У 2019. години склопљена су 172 брака, а у 2020. години било их је 112, што је за трећину мање.
Раскинута су 52 брака, за половину више него у 2019. години
Како кажу убски матичари – када вам се дешавају
најважније и најлепше ствари у животу, они су ту. Да се искрено радују кад вам се рађају деца, да уживају у вашој заљубљености и да крунишу вашу љубав венчањем. Међутим,
епидемија корона вируса, променила је ову церемонију у
свечаност без великог броја људи, славља с музиком,
интимног честитања и дугих белих венчаница. У 2020. години
дошло је до знатно мање закључених бракова, него што је то
био случај у 2019. години.
- У зависности од мера које је Влада Републике Србије
налагала, у прошлој години је био дозвољен различит број
присутних на венчању. Могли су да буду присутни само младенци, кумови и матичар, а касније је дозвољен мањи број
присутних у зависности од процене ризика заражавања. Све
ово је утицало, између осталог, и на опуштенији стил облачења код већине младенаца – навео је матичар Синиша Велимировић.
У 2019. години склопљена су 172 брака, а у 2020. години
било их је 112, скоро за трећину мање. Немогућност да се
свадбе и венчања обављају у ресторанима, са жељеним
бројем гостију, уз музику, заједничка фотографисања и путоУбски матичари са Маријом Новаковић,
вања на медени месец, многе је навело да померају заказана
начелницом Општинске управе Уб
венчања и по неколико пута. Нека венчања одлагана су и због
тога што су се младенци заразили корона вирусом.
- Посао матичара је изузетно леп и веома битан за сваког
Слободан Којић из Бргула, матичар је од 1984. године.
човека. Ко год се роди и ко год се венчава мора бити уписан у
Провео је цео свој радни век у Матичној служби.
матичне књиге. Нажалост и када неко премине, уписује се у
матичну књигу умрлих. У прошлој години, евидентно је више
преминулих уписано у матичне књиге умрлих, на територији
општине Уб. Што се тиче венчања, венчавали су се само они
који су морали. Они који су желели свадбу и весеље, отказали
су за нека лепша времена, тако да је број закључених бракова
у прошлој години био много мањи него у 2019. години.
Прошле године разведена су 52 брака, док је претходне
2019. године било 29 развода. Умрле су 292 особе, што је
озбиљна разлика у броју, у односу на 2019. годину, када је на
Убу умрло 258 особа. У ову бројку нису урачунати они који су
умрли у здравственим центрима у Ваљеву и Београду, тако да
преминулих особа има много више. Многима од њих живот се
угасио због пандемије опаког корона вируса.
Матична служба Уб обухвата матично подручје Уб са
матичарима: Синишом Велимировићем, Сањом Петковић,
Славицом Јовановић, Љиљаном Тешић, Јованком Новаковић
и Слободаном Којићем. За матично подручје Памбуковица
Венчање под маскама у јеку епидемије
задужен је Драган Миросављевић, а за матично подручје Бакорона вируса: Марија и Александар Ивановић
њани, Томислав Милановић. Активно ради и матично подручје Врело, где посао матичара обавља Јованка Новаковић.
Трошкови венчања нису се мењали већ неколико
година. Радним даном, у току радног времена, од 7 до 15
ОШ „МИЛАН МУЊАС“
часова, венчање је бесплатно. После радног времена и
викендом цена је 4.000 динара, а када матичар мора да изађе
на терен, венчање се плаћа 8.000 динара.
- Прошла година почела је лепо. Међутим, за време
короне, како су мере предвиђале, у сали су могли да буду
само матичар, младенци и два сведока. Затим се тај број
Пријаве за упис ће се вршити у периоду од
повећавао на десет, двадесет и тридесет особа, сходно
15. марта до 2. априла 2021. године, од осам
мерама. Било је тренутака када су сви били под маскама,
до 13 часова. Потребно је доставити на увид
касније нешто флексибилније, а сада су поново матичар,
младенци и сведоци под маскама. Младенци су по обичају
дететов Извод из матичне књиге рођених
дотерани, али сада нема венчаница, нема одела са краватама,
Основна школа „Милан Муњас“ обављаће пријацвећа и осталог, као што је уобичајено. Све је скромно,
вљивање за упис деце у први разред, за школску
вероватно са жељом да се једног дана венчања обаве у цркви
2021/2022. годину. Упис је обавезан за децу рођену 2014.
и да буде свадба у ресторану, са више гостију. Није се десило
године и децу која су рођена до 28. фебруара 2015. године.
ни да музика исрати венчања. Чак ни локални музичари нису
Родитељи деце рођене од 1. марта до 31. августа
свирали. По томе се видело, колико људи поштују мере –
2015. године, уколико желе да им деца крену у први раздодао је матичар Слободан Којић, чији је најупечатљивији
ред, могу да их пријаве за проверу спремости за полазак у
тренутак у каријери био када је венчавао један пар пред камешколу. Упис за ову децу није обавезан.
рама Телевизије „Пинк“, као и венчање Јеленића из СтуУпис ће се вршити у просторијама административне
бленице, у „Пезејцу“, када је пре венчања одсвирана Химна
службе ОШ „Милан Муњас“, од осам до 13 часова, сваког
Србије.
радног дана, у периоду од 15. марта до 2. априла 2021.
Иако су се поштовале све мере, матичари нису били исугодине. За упис је потребно доставити на увид дететов
више строги да спречавају да тек венчани парови исказују
Извод из матичне књиге рођених. Уколико родитељи нису
своју љубав, па су се, ипак, виђали традиционални пољупци
у могућности да доставе Извод, није потребно да ваде
младог брачног пара, након обављеног венчања. Ипак, строго
нови. Школа ће наведени документ прибавити електронсу поштоване мере, да се венчања искључиво обављају у
ским путем по службеној дужности.
општинској свечаној сали, а не на неком другом месту.
Д.К.
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НА ПОДРУЧЈУ УБСКЕ ОПШТИНЕ

ПШЕНИЦА У ДОБРОМ СТАЊУ
У зависности од времена сетве и примењене агротехнике,
усеви се налазе у различитим фазама бокорења
Смена хладних и топлих дана у претходном периоду није
у већој мери угрозила озима стрна жита у Тамнави. Садашње
стање пшенице, као и њен сам потенцијал су задовољавајући.
Жутило које се појавило на понеким њивама није болест, већ
последица наглог пада температуре половином фебруара,
што је довело до измрзавања надземне масе листова. Страдале су биљке које су биле јако бујне, али и усеви који су најкасније посејани. Иако изгледа забрињавајуће, стручњаци кажу
да нема места паници, пошто биљке имају способност регенерације.
Стање усева је, пре свега, условљено временом сетве,
које је прошле године махом било развучено од прве декаде
октобра, па све до краја новембра. С тим у вези, усеви се
тренутно налазе у различитим фазама бокорења, што зависи
и од примене агротехнике. Пшеница засејана у оптималном
року добро се избокорила, јака је и здрава, те за сада нема
разлога за бригу.
Драган Марјановић,
„Имали смо у једном делу јесени повољне услове за
пољопривредни произвођач из Бањана
сетву жита. Ми смо је започели 10. октобра и у оптималном
року успели да посејемо 30 хектара, које смо већ прихранили,
док смо 20 хектара сејали у новембру. Та пшеница мало заоПрема његовим речима, топло време крајем фебруара
стаје у развоју, али и она изгледа добро“, каже Драган највише је погодовало пшеници посејаној касније, а што се
Марјановић, пољопривредни произвођач из Бањана, који са тиче стања са водним залихама, и оно је задовољавајуће.
својом породицом обрађује 130 хектара земље.
„Недавно смо радили анализу земљишта на 30 и 60
центиметара дубине и ту има довољно влаге. Још падавина
би добро дошло, па би нам одговарало да март не буде сушан
ИЗМЕНОМ УРЕДБЕ О ПОДСТИЦАЈИМА
и ветровит. Такође је важно да се усеви заштите, јер пшеницу
свашта напада. У Тамнави најмање половина произвођача
сеје пшеницу из магазе, која је незаштићенија, због чега се
после прве прихране, а пре друге мора третирати од свега, од
корова па до болести класа,“ објашњава Марјановић, додајући да је крајњи рок за другу прихрану почетак априла.
Цена пшенице тренутно је повољна за произвођаче,
Уместо досадашњих 5.200 динара, износ
али ретко коме су остале залихе након предаје жита током
подстицаја за биљну производњу у овој
жетве. Проблем је у томе што је цена хлебног жита у откупу,
години је 4.000 динара по хектару
када ратари скидају усеве и када већина мора да га прода
доста нижа него сада.
На седници одржаној 18. фебруара, Влада Србије
„Пшеница доноси прве приходе селу, прву добит ратадонела је измене Уредбе о подстицајима у пољопривреди
рима. Прошле године цена у откупу је била око 18 динара, док
и руралном развоју за ову годину, којим је износ такозваје тренутно 22-23 динара, што је прихватљиво, али је мало
них основних подстицаја за биљну производњу са 5.200
остављено прошлогодишње пшенице на чување. Јер, када се
динара смањен на 4.000 динара по хектару. За ову меру
у репроматеријалу задужите у јесењој сетви, онда то морате
подршке обезбеђено је близу 7,5 милијарди динара.
да вратите у лето, не можете да чекате бољу цену“, напомиње
Подсетимо, до ове измене износ подстицаја био је
наш саговорник.
5.200 динара по хектару, од тога 4.000 динара основни подГаздинство Марјановића, које се успешно бави и стостицај у биљној производњи, а 1.200 динара регрес за
чарском производњом и сваке године у шталама има око 50
дизел гориво.
грла крупне стоке, започело је и припреме за пролећну сетву.
Свим пољопривредницима који су прошле године
„Кренули смо у затварање зимске бразде, како бисмо
добили основне подстицаје по хектару, у 2021. биће аутосачували влагу у земљишту. Радимо тешким дрљачама, убаматски исплаћен новац на рачун, без подношења захтева и
цујемо мешано ђубриво тамо где можемо и састављамо га са
то већ од 10. марта, саопштено је из Министарства пољоазотним ђубривима АН и КАН. Пошто планирамо да пролећне
привреде.
културе засејемо на 78 хектара, у њиве морамо ући већ
Нови корисници субвенција, који у претходној
почетком априла“, каже Драган Марјановић. Овај угледни
години нису остварили право на основне подстицаје, а
пољопривредни произвођач и домаћин из Бањана на повруписани су у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ)
шини од 40 хектара у пролеће ће сејати сунцокрет, а на препре 30. септембра 2020, довољно је да за добијање
осталих 38 соју и кукуруз.
Д.Недељковић
поменуте субвенције пошаљу следеће податке: име и
презиме, број пољопривредног газдинства (БПГ) и ЈМБГ
на мејл: podsticaji.pohektaru@minpolj.gov.rs. Рок за слање
је од 1. марта до 30. априла.
Д.Н.

СМАЊЕНЕ
СУБВЕНЦИЈЕ

МАЛИ ОГЛАСИ

Продајем или издајем недовршен објекат
од 150 m² (хала 100 m² + 50 m²) са 32 ари плаца,
250 метара од Липњака поред асфалта према језеру.
Легализација у поступку. Инфо тел. 065/2000-581
На продају плац површине 26 ари у Убу,
Ул. Славољуба Миливојевића бр.22
(код Крњине перионице)! 064/561-96-96

Ново !!!
ГЕОДЕТСКИ БИРО
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ

ИНФРАСТРУКТУРА / ЗДРАВСТВО
БОЉА СТРУЈА У ВРХОВИНАМА

4.март 2021.г.
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ИЗ ГИНЕКОЛОШКЕ СЛУЖБЕ ДОМА ЗДРАВЉА „УБ“

НОВА НН МРЕЖА
У ДУГОМ ПОЉУ

ПРЕГЛЕД КОЈИ
СПАСАВА ЖИВОТ

У последњих годину дана у реконструкцију
електромреже у Врховинама уложено је
око 40 милиона динара

Жене на Убу заинтересоване су за своје
превентивно здравље. Од карцинома грлића
материце све чешће обољевају млађе жене.

Акција унапређивања снабдевања електричном
енергијом убских села настављена је, током прошле недеље,
у Врховинама, на трафо станици број 5. Квалитетније
напајање струјом добили су мештани засеока Дуго поље у
којем је десетак домаћинстава „кубурило“ са лошим
напоном и честим нестанцима електричне енергије.
- Oво село је добар пример свеобухватних улагања у
нисконапонску мрежу на територији убске општине. Само у
последњих годину и по дана ми смо равно 40 милиона динара уложили у Врховине, онда вам је јасно које су проблеме
мештани овог села имали у снабдевању елeктричном енергијом до тада. Овим улагањима смо успели да стабилизујемо
ситуацију, не до краја да је решимо, али се свакако не може
поредити са оном од пре годину дана. Данас смо подигли још
47 стубова и настављамо даље, све док свеобухватно не
решимо проблем нисконапонске мреже на територији целе
општине- казао је Глишић током обиласка радова.

Колико пута сте чули изговоре појединих жена, да
немају времена да оду на гинеколошки преглед, јер су
превише заузете, чак наводе да су родиле децу и, тада,
завршиле са одласком код гинеколога, да се осећају здраво
и да немају тегобе. Међутим, статистички подаци показују,
да када је рак грлића материце у питању, овај подмукао
карцином је по учесталости на другом месту у Европи,
одмах иза карцинома дојке.
- Жене на Убу су јако заинтересоване за своје здравље. Имамо велику посећеност жена које саме долазе са
потребом и представом да се одраде превентивни прегледи,
како колпоскопија, тако и ултразвук и класични гинеколошки
преглед. Уколико је колпоскопски налаз добар, онда се он
ради једном годишње. Гинеколошки ултразвукови би требало да се раде бар два пута годишње, а класичан гинеколошки преглед, бар једанпут годишње. Овом приликом
позивам жене, уколико нису долазиле на редовне превентивне прегледе, да се јаве у Диспанзер за жене – рекао је др
Душко Антонић, специјалиста гинекологије и акушерства.

Глишић у разговору са мештанима Врховина
Председник Савета месне заједнице Врховине,
Радивоје Васовић, истиче да је ово само наставак
свеобухватних радова на решавању пробелма снадебавања
електричном енергијом мештана овог таманаског села, који
су започети прошле године.
- Све што је започето у Врховинама прошле године је и
урађено, а тога је заиста много. Од трафо-станице 4 до
трафо-станице 7, урађено је око шест километара новог
далековода. Тренутно се ради реконструкција далековода
старог око четрдесет година, трафо-станица 1 Гвозденовић и
трафо-станица 1 Врховине, а при крају смо и постављања
самоносећих каблова, од трафоа 7 до засеока Словац.
Сарадња са представницима општине и председником
Глишићем је на изузетном нивоу, јер све што је обећао до
сада, то је и испунио. Предали смо план рада за ову годину и
надам се да ће радова у нашем селу бити још пуно- поручује
Васовић.

Радови у засеоку Дуго поље
Током обиласка Врховина, председник Глишић обећао
је мештанима нове радове на пуној инфраструктури, као и
помоћ приликом санације спортског објекта на фудбалском
игралишту.

Др Душко Антонић, специјалиста гинекологије и акушерства
Карцином грлића материце се све чешће јавља и код
млађих жена, између 25. и 35. године живота. У Србији се
годишње дијагностификује више од 1.300 новооболелих и
приближно око 500 смртних случајева. Безболним прегледом, од само десет минута, може се спречити његов настанак, а у већини случајева оболелих, спасити живот, јер карцином грлића материце не настаје преко ноћи.
- Постоји више узрочника карцинома грлића материце.
Улогу има и наследни фактор, али у неких 97 одсто случајева, настаје као последица хуманог папилома вируса. Код
свих жена код којих је био регистрован карцином и које су
испитиване, примећено је да је био присутан неки од високо
онкогених папилома вируса. До сада је откривено око 150
типова овог вируса. Поделили смо их у три групе: високо
онкогене, средње онкогене и ниско онкогене. Хумани папилома вирус добија се незаштићеним полним односом. Честе
промене партнера, без употребе заштите, доводе до пребацивања ХПВ-а. Сви ми бар једном дођемо у контакт са овим
вирусом, а код кога ће направити проблем зависи од имунитета. Кад уђе у организам, не значи да ће кроз дан-два, направити проблем, већ постепено оштећује грлић – објаснио
је др Антонић.
Промене на грлићу откривају се Папаниколау тестом,
који је безболан. Са површине грлића узима се брис који се
анализира под микроскопом. Колпоскопски преглед потребно је обавити годину дана после првог полног односа. Сам
преглед траје десетак минута и обично се уз колпоскопију
ради и Папа тест.
- Проблем је тај, што се граница код жена померила.
Пре десетак година, промене на грлићу јављале су се код
жена око четрдесете године, а сад већ имамо случајеве, да
имамо жене од двадесет и нешто година, код којих је дошло
до развоја карцинома. Имамо ситуацију да нам се процентуално повећава број карцинома, а старосна граница спушта.
Колпоскопија је преглед који траје десет минута, а то може да
вам спаси живот – истакао је др Антонић.
Д.Капларевић
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НАШИ АУТОРИ

11.фебруар 2021.г.
Пише: Радован Пулетић

СМРТ БАЛАШЕВИЋА
Политички, офтамолошки, и свакако, кратковиди "нацинални телохванитељ и душебвижник" са тим
котрљајућим шпрехфелером и стомачином познатог садржаја, који нас је довео
довде, сриче да се за "Ђовђем Балашев`ћем пветевано
жали"(!?) Па, пошто ми је одлазак песника заиста пресео,
решим да послушам војводу. И, да мисли са Ђолетових тек
израслих анђеоских крила скренем на неке хорор бајке.
Рецимо ону, Карловац-Карлобаг-Огулин-Вировитица. Ал` не
иде. Јер, у коју год улицу минулог рада завирим - оно "Јована
Цвијића", пуна деце која се играју.
ЈУЛИ ЈЕ МЕСЕЦ ВРУЋ КАДА ПУТУЈЕ ПОЛА НАЦИЈЕ, У
ВОЗУ НИ ЗА ЛЕК НЕМА МЕСТА БЕЗ РЕЗЕРВАЦИЈЕ, А ЈА САМ
ГЛЕДАО КАКО ПРОМИЧУ НЕКИ ПЕЈЗАЖИ И ТАДА ВИДЕО
ЈЕДАН ПОГЛЕД КОЈИ МЕ ТРАЖИ: Када се на море одлазило
без пара а враћало са успоменама, и све било толико чаробно
као да се никада неће завршити.
ПРВА ЈЕ ЉУБАВ ДОШЛА ТИХО, НЕЗВАНА, САМА, ЗА
СВА ВРЕМЕНА СКРИЛА СЕ ТУ НЕГДЕ, ДУБОКО У НАМА: Када
смо возили своје треће, четврте и пете кругове и незаустављиво постајали свесни колико је, у ствари, она забачена клупа
градског парка била наше свето место.
ВИШЕ НЕ ПРОЛАЗИМ УЛИЦОМ ДОСИТЕЈЕВОМ И
НЕМАМ ПОЈМА КАД НЕКО ПИТА ГДЕ ЈЕ ТО, ТИХ 206 КОРАКА
ДУЖИНЕ ТОГ СОКАКА - НИКАДА НИСАМ БРОЈАО: Када смо
решавали да је најбоље за све ако "потпишемо изјаву" како се,
на крају крајева, ништа није десило. Да ту малу Аморову
фигурицу велике густине заврљачимо у најдубљи вир где ће о
свему ћутати до краја времена.
СВАКО ЈЕ ЈУТРО НОВО УШЋЕ, ПОТЕЦИ КАО РЕЧИЦА,
НЕКА СЕ ТРЊЕ ПЛЕТЕ ГУШЋЕ, НЕБО ЈЕ ТВОЈА ПРЕЧИЦА:
Када ти свет дође као лака ловина и када извучеш онај парфем
за ретке прилике, пре него додаш цвике за сунце да у
ретровизору још једном провериш обараш ли с ногу.
ДОЛАЗИМ, СТО ДУКАТА ДОНОСИМ И КАШМИРСКУ
МАРАМУ ЧУДЕСНИХ БОЈА, ДОЛАЗИМ ДА ТЕ ОПЕТ ЗАПРОСИМ
ДОК ТЕ ДРУГОМ НЕ ДАЈУ, ЉУБАВИ МОЈА: А дукате позајмио и
мазнуо ћалетов ауто (то се може само једном).
СВИРАЈТЕ МИ ЈЕСЕН СТИЖЕ ДУЊО МОЈА, ДА МИ НЕ
БИ КОЈА РЕЧ ПРОМАКЛА, СКЛОН`ТЕ ЧАШЕ И БОКАЛЕ,
РАЗБИО БИХ СВЕТ ОД ШАЛЕ, ДА ЈЕ САМО СЛУЧАЈНО ОД
СТАКЛА: Када се вратиш из ЈНА и схватиш да кевина писма у
којима "сви питају за тебе" баш у тим фрагментима заобилазе
истину.
ОДЛАЗИ ЦИРКУС ИЗ НАШЕГ МАЛОГ ГРАДА ШИРОКИМ
ДРУМОМ ШТО ИЗЛАЗИ НА МОСТ, ОДЛАЗИ ЦИРКУС И ЈА СЕ
ПИТАМ САДА - КО ЈЕ ДОМАЋИН А КО ЈЕ БИО ГОСТ: Када се
намешта кравата пред огледалом за следећу рунду квалификација за опстанак у овом животу који, понекад, "баш не зна
кад је доста".
ЏАБА БИЛО КОЊА ВРАНИХ, ПО ЛИВАДИ РАЗИГРАНИХ,
ЏАБА БИЛО САТА И САЛАША, ЏАБА БИЛО ЊИВА ПЛОДНИХ,
ВИНОГРА ДА БЛАГОРОДНИХ, У КАРУЦЕ ПРЕГНУТИХ

Пише: Верољуб Бабић

СПОНЕДЕЉКА
- -Славили смо и велике победе и
славне поразе. После Милана почећемо и ремије.
-Завршен је још један Аустралиен опен. Деветом победом Ђоковића. Увек непристрасни Еуроспорт је све
време турнира вртио снимке са неких других турнира
својих омиљених ликова Рафе, Роџера и Серене.
-Увек ће бити оних који ће тражити зло и у Новаку из
Србије и Ђолу из Новог Сада и Дари из Јасеновца.
-Ајде што не воле Ђоковића и да их схватим, ал онолико познавање његових здравствених проблема не.
Као да су специјализирали интерну медицину, бре.
-Ценим оне људе који ме не воле. Бар не морам да
бринем шта мисле о мени!

ЧИЛАША: Када се у кафанских четири ујутро слуша
локални Фауст који одбија
позиве са скупог Самсунга и
пуши Црно Собрање, а ви
мислили да му баш добро
иде.
ХЕЈ, САДА ЗНАМ ГДЕ
САМ ГРЕШИО И ГДЕ САМ, НА
ЖАЛОСТ, БИО ГАД, А ГДЕ НА
ЖАЛОСТ НЕ, И ДА ЗНАШ,
СВЕ САМ РЕБУСЕ РЕШИО,
А Л` ИПАК СЕ ПОНЕКА Д
ЗАЛЕТИМ НА ВЕТРЕЊАЧЕ:
Ово док возиш дуплим тракама за Београд поручујеш у
небо одакле ће рикошетирати
на тачну, теби непознату, адресу.
НАЈБОЉИ МОМЦИ С КОРЗОА, МЛАДИ ЛАВОВИ,
МАНГУПИ, УГУРСУЗИ, САДА СУ ШОФЕРИ, МАГАЦИОНЕРИ,
КРИЈУ ИХ ТАМНИ БИРЦУЗИ: После средњедобног приземљења на плацеве без комуналне повезаности, на које тек
треба преселити дворце са седмих неба у којима се лако
плаћала кирија.
ШТА ТИ ЈЕ ТРЕБАЛО ТО, МАЛИ МИШУ МОЈ, ДА ПОЂЕШ
ЗА ТАКВУ БАРАБУ, ШТО НИСИ ПАЗИЛА, ШТО СИ ПРИНЦА
ПРЕОБРАЗИЛА У ОВУ ЖАБУ?: Када тамо где си кратко
становао а дуго волео, после сто година, упознаш њеног
мужа и помислиш да те је лично ђаво довео ту, уместо да си
пред Земуном скренуо лево.
ДА Л` БИ ИКАД БИЛА МОЈА ТИ ДА САМ ВОЈНИК У
АРМИЈИ ЉУДИ? РЕКЛА СИ ДА БАШ НЕ УМЕМ НОВЦЕ
БРОЈАТИ И ДА ЈЕ НИШТА СВЕ ШТО НУДИМ: Бар два пута у
скоријем животу, у јутро првог дана викенда, док пијете
брачну кафу, постићи ћете консензус о предлогу да није
преостало ништа друго сем да се воли због мана. Ако има
памети.
БРОЈАО САМ ЉУДЕ С КРСТА, ПРАВИЛА И ИЗУЗЕТКЕ,
ПОСВУД ПРОМАШЕНА ВРСТА - САМО РЕТКИ НАЂУ РЕТКЕ:
Када се деси онај тренутак тишине у ком је сасвим О.К. да
својој деци шапнеш - не пристајите на мање од заслуженог,
сањајте без страха од јаве, не враћајте се на прошле
рскрснице, будите најсавршенији ви, и тражите док не
нађете.
КО ДРВО НИЈЕ РАЗУМЕО ПРВО ПА ТЕК ОНДА САДИО,
ТАЈ НИЈЕ НИШТА УРАДИО: Кад ти из . . . . . . дође у главу.
ОДЛАЗЕ ЗАДЊИ ВОЗОВИ, БИРАЈУ ЉУДЕ ЛОЗОВИ, И
СВЕ У СВЕМУ НЕМАМ ЛЕПЕ РЕЧИ, А ЈА БИ` БАШ У ИМЕ ТО
ЈОШ ЈЕДНУ ПОПИО И ТЕШКО ДА ЋЕ НЕКО ДА МЕ СПРЕЧИ:
Кад ти дође преко главе...
Тако да ми баш не иде препорука да жалост због смрти
далеког рођеног брата смањим на "кеца", као ринглу. Мени
никада одвојено нису ходали срце и памет, али су ходали тим
редоследом. Не знам, биће да сам тај у хороскопу.

-Овај фебруар је веома слојевит: ред сунца, ред
снега, ред за вакцине.
-У току је борба за очување српског језика. Зар то није
кул и фенси?
- Већ видим теме будућих доктората: Како брзо
успети у глуми (политици, навијању...)
- Шта ли би тек они неурозни квизомани урадили са
мишом у Слагалици да награде нису овако мизерне?
- Сазнали смо шта је Невоља фузбалског клуба
Партизан. А осталих?
- A може ли неко већ једном да поједе и водитељку у
квизу Стигни ме ако знаш?
- Ако Вам неко каже да је Коцељева мала да би имала
регистарске таблице замолите га да на карти Црне
Горе пронађе ПЕТЊИЦУ.
-Молим градоначелника престонице да и Златибор
прогласи за елитно београдско насеље.

КУЛТУРА
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ПОЗОРИШТЕ „РАША ПЛАОВИЋ“

АМБИЦИОЗНИ ПЛАНОВИ
Уколико епидемиолошка ситуација дозволи, у марту следи поновни сусрет
ансамбла са публиком, а до краја године три премијере
После готово четири месеца застоја у раду, позориште
„Раша Плаовић“ започело је пролећну сезону бројним
активностима. Судећи по амбициозним плановима, неће
имати предаха у наредном периоду, а да ли ће се све
дешавати онако како је „зацртано“ умногоме ће зависити од
епидемиолошке ситуације, каже Владимир Тадић, директор
убског Позоришта.
„Од краја октобра до средине фебруара смо имали
паузу, када смо се поново окупили. До ње је дошло што због
пандемије коронрируса што због немогућности рада, јер је
позоришна сала Дома културе била у фази реновирања, па
нисмо могли да је користимо. Међутим, ми смо једно од
ретких позоришта у Србији које је прошле године успело да
изађе бар са једном премијером. У питању је комад „Давитељ
против давитеља“ и са задовољством могу да кажем да смо
га два пута играли на страни и три пута на Убу. Представа је
прошла веома запажено код публике, изузетно је добро и
медијски испраћена, и то не само код локалних, него и регионалних и београдских медија“, укратко сумира прошлогодишњу сезону Владимир Тадић.
Напомиње да је прошле године пандемија короновуруса
угрозила планове, пошто је Позориште најавило три нове
премијере, а реализована је једна, али се надају да неће
морати да „одступе“ од нормалног функционисања и нових
пројеката и у 2021, иако је епидемиолошка ситуација углавном остала непромењена.
- Ми се радујемо новом почетку јер имамо велике планове, упркос околностима и томе што је, како сам информисан, локална самоуправа драстично смањила програмски
буџет Позоришта због пречих „коронских“ проблема. Међутим, ми нећемо одустати од наших идеја, па докле стигнемо“,
каже наш саговорник.
Уз све ризике и изазове, ускоро следи поновни сусрет
ансамбла са публиком, уз поштовање свих препоручених
мера заштите. Наиме, први подухват који би требало да
унапреди културну понуду града је манифестација Месец

Детаљ из представе
„Давитељ против давитеља“
дана „Позоришта Раша Плаовић“ на Убу, где ће у марту представити три дела са постојећег репертоара. Убљани ће бити у
прилици да виде „Давитеља“, „Представу Хамлета у селу
Мрдуша Доња“ и обновљену „Урнебесну трагедију“, а уколико
околности буду захтевале, ова манифестација биће одложена
за наредни месец.
У плану су и три нове премијере. Почели су пробе за представу „Бајка о позоришту“, по тексту Владимира Ђурђевића и
у режији Душка Ашковића, која би први сусрет са публиком
требало да има у мају. Положај културе, пре свега позоришта, и
како културу и уметност доживљава наша политичка елита су
главне теме којима се ова комедија бави. До краја године жеља
им је да изађу са још два нова наслова: премијером представе
Омладинске сцене, по тексту и у режији Сање Лалић, почетком лета, а ако све буде текло по плану на јесен би пред поклоницима театра премијерно могла да буде изведена и плесна
представа „Буђење пролећа“, по мотивима истоимене драме
Д.Н.
Франка Ведекинда и у режији Бориса Радовановића.

ОТВАРАЊЕ ПОЗОРИШНЕ СЕЗОНЕ НА УБУ

ПРВА ПРЕДСТАВА У ОВОЈ ГОДИНИ
После четворомесечне паузе, позоришну сезону отворило је Градско позориште Јагодина
комедијом „Опет плаче, ал' сад од среће“.
Извођењем представе „Опет плаче, ал' сад од среће“,
Градског позоришта Јагодина, отворена је позоришна сезона
за 2021. годину. Након четворомесечне паузе, придржавајући
се свих епидемиолошких мера, убска публика, жељна
културних догађаја, погледала је комедију Новице Савића, у
петак 19. фебруара, у обновљеној сали Дома културе.
Представу коју је режирао Бранко Поповић извели су глумци
Градског позоришта Јагодина - Виолета Пешић, Бојан
Милорадовић, Ненад Петровић, Јелена Јовановић и Петар
Митић.
- Нисмо играли три месеца и сви смо се обрадовали
игрању представа и гостовању. Мени је већ 20 година како
долазим на Уб као глумац. Кренуо сам прво са параћинским
позориштем, а онда и са јагодинским. Увек нам је лепо и знам
да ћемо увек имати публику, јер постоји узајамна љубав. Ми
према Убљанима и Убљани према нашем позоришту. Мислим
да се публици свидела представа, иако је у питању 'црна'
комедија. Публика је реаговала чак и на местима, за која
нисмо очекивали – рекао је глумац Ненад Петровић, који је
тумачио лик Радоја, једног од пет главних ликова.
Улогом Мунише, посебно се истакао талентовани
млади глумац Бојан Милорадовић, који је почео да се бави
глумом пре неколико година. Како истичу, глумци већ годинама раде заједно, одлично се слажу и уклапају, што публика
препознаје као добру енергију коју пружају приликом извођења. Убска публика, још једном је похваљена као изузетна, а
глумци из Јагодине често је пореде са својом публиком, и
додају да Убљани умеју да препознају квалитет, награде
глумце аплаузом и дају адекватне критике.

Детаљ из представе
Градског позоришта Јагодина
Убско позориште „Раша Плаовић“ и Градско позориште
Јагодина годинама сарађују и негују пријатељство. Када су
глумци из Јагодине учествовали у снимању телевизијске
серије „Корени“, убски глумци пружали су им велику подршку.
Истим жаром, глумци Градског позоришта Јагодина, пратили
су серију „Камионџије“ сниману на Убу, похваливши сваког
Д.К.
глумца после појављивања на телевизијском екрану.
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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ, ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО

САРАДЊА СА ПРИВАТНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ
УСТАНОВАМА СВЕ ВЕЋА
Поред приватних апотека и испоручиоца медицинско-техничких помагала, ове године,
потписани су уговори са приватним здравственим установама за услуге операције катаракте,
хипербаричне терапије кисеоником и вантелесне оплодње.
Из године у годину се повећава
број услуга, односно приватних
установа са којима Републички фонд
потписује уговоре, што је потврдио и
недавни јавни позив који је трајао до
31.јануара те установе. Поред приватних апотека и испоручиоца медицинско-техничких помагала, потписани
су уговори са приватним здравственим
установама за услуге операције катаракте, хипербаричне терапије кисеоником и вантелесне оплодње.
Према речима Милана Вилотића,
в.д. директора ваљевске Филијале
РФЗО, за операцију пресенилне и
сенилне катаракте Републички фонд је
потписао уговоре са 23 приватне
установе.
- Процедура за одлазак на лечење
у приватне установе, које имају потписан уговор са Републичким фондом,
иста је као и за државне. Пацијент мора
да се обрати изабраном лекару који га
упућује код лекара специјалисте офталмолога, који процењује да ли је осигураник за операцију или не. Уколико је за
операцију пацијент се ставља на листу
чекања, која се доставља Републичком
фонду. Пацијенти са листе чекања ће се
анкетирати од стране службеника Републичког фонда да ли желе да се оперишу у приватној установи или да
чекају на заказани термин у државној
установи. Уколико се одлуче за приватну установу, осигураници ће добити
позив за операцију у приватној установи од стране Републичког фонданаглашава Вилотић и додаје да осигураници поред операције имају право и на
три специјалистичка прегледа у приватној установи (један пре операције и два
контролна, након операције).

Са шест приватних здравствених
установа потписани су уговори за
услугу лечења хипербаричном терапијом кисеоником, на које се осигураници, у овим околностима, упућују од
стране изабраног лекара, по тачно
одређеним индикацијама. Исто тако,
ове године поступак вантелесне оплодње (ВТО) парови могу да обаве у
једној од шест државних или 11 приватних установа.
- Осигураници се највише интересују када ће почети овера упута за
прегледе и лечење ван подручја
Филијале, издавање нових потврда за
ослобађање плаћања партиципације за
2021.годину, упућивање у бање у новонасталим околностима, као и излазак на
лекарску комисију везано за боловањаистиче Вилотић. - До даљег, за упућивање на специјалистичко-консултативне прегледе, стационарно лечење и
лечење у дневној болници ван подручја
матичне Филијале осигураницима није
потребна оцена лекарске комисије, што
значи да осигураници иду на прегед и
лечење само на основу упута изабраног
лекара. Оцена лекарске комисије обавезна је само за упућивање партнера на
поступак вантелесне оплодње (ВТО).
Како каже, потврде за ослобађање од плаћања партиципације издате
у 2019. и 2020.години важе и у 2021.
години, до даљег.
- Што се тиче боловања, осигураници и даље не долазе у Филијалу на
лекарску комисију, већ предлоге за
продужетак привремене спречености за
рад изабрани лекари из дома здравља
достављују електронским путем лекарској комисији Филијале, поштујући законска и подзаконска акта која регулишу

Милан Вилотић, в.д. директора
ваљевске Филијале РФЗО
ову област. Уколико осигураници нису
задовољни предлогом у вези дужине
боловања, могу поднети приговор
Филијали на мејл valjevo@rfzo.rs или
поштом, на адресу Карађорђева бр. 71,
Ваљево- закључио је он.
Већина специјализованих установа за продужену рехабилитацију
(бање) је изашла из ковид система и наставља пријем пацијената на рехабилитацију. Осигураници који су добили
оцену лекарске комисије за упућивање на
продужену рехабилитацију, а нису је
реализовали због уласка здравствене
установе у ковид систем, биће контактирани од стране здравствене установе
и добиће нови термин за започињање
рехабилитације.
М.М.М.

ОСНОВНА ШКОЛА „ДУШАН ДАНИЛОВИЋ“ ИЗ РАДЉЕВА, ИО КАЛЕНИЋ

УЧИОНИЦА - СТВАРАОНИЦА
Радни простор једне учионице у
Основној школи „Душан Даниловић“ из
Радљева, ИО Каленић, креативношћу и
стваралаштвом оплеменио је неколико
генерација ученика. Наиме, простор се
годинама уређивао, мењао кориговао,
тако да је иза сваке генерације остајало
понешто што је она наредна допуњавала. Поставке су се мењале, а садржај
је повезиван са празницима, годишњим
добима, приредбама, као и са свим
важним датумима који су са ђацима обележени.
Сваком детету пружена је могућност да изрази креативност и ликовно
умеће и продукт свог рада остави на
паноу или изложби у кутку учионице.
Сви радови настајали су на
часовима ликовне културе, слободних
активности, пројектне наставе, али и на
часовима редовне наставе, а ученици
увек радо учествују у улепшавању
школског простора. Све реализоване
активности одвијале су се кроз групни
рад, сарадњу и размену материјала, који

ђаци набављају у свом непосредном
окру жењу. У великој мери користе
рециклажу, па су на тај начин оживели
старе предмете, преобликовавали их и
давали им нов изглед. Највише се радују
доласку јесени и прикупљању јесењих
плодова у селу - тикви, шишарки, поврћа,
лишћа,... Од њих праве прелепе декоративне, али и употребне предмете –оживљавају тикве, поврће и клипове кукуруза
претварају у лутке, од јесењег лишћа лако
настају сове, које поставе на дрво у
учионици.
Смењивањем празника учионица
добија нови изглед, у складу са темом.
Временом, њени зидови постали су огледало заједничког, вишегодишњег рада и
леп подсетник на ученике који су кроз њу
прошли.
Окружење у коме ученици бораве и
стичу знања веома је битно за наставни
процес. У пријатном амбијенту и деца се
осећају пријатније, па је и настава успешнија. Такође, уређен простор их мотивише
за рад.

Важна карика у уређењу учионице су
и родитељи, који се, сходно могућностима
и умећу, увек радо одазивају позиву на
радионице, али и помажу приликом набавке средстава за рад и реализације бројних
идеја. Љиљана Петровић, учитељица
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ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

У СЕЋАЊУ СТАРИХ УБЉАНА

АЛЕКСИЋИ СА ИМАЊЕМ У СОВЉАКУ (2)
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
Животну причу Алексе Алексића, попут романа са
низом драматичних обрта, у грубим цртама, забележио је,
користећи се разним изворима, Милорад Радојчић,
познати српски публициста, и она је објављена у „Гласнику
историјског архива Ваљево број 50’’.
О Алексићевој породици Радојчић је записао:
’’Иако је имао велико богатство његова породица у
Совљаку је живела тихо и скромно. Радило се од јутра до
мрака, а то се тражило и од радника најамника који су били
поштено плаћани. У свечаним приликама Алекса је
практиковао да се лепо обуче, обавезно на дан своје славе,
Ђурђевдана, или о Савиндану, када би био домаћин
школске славе. У то време, његово присуство на сваком
јавном месту у чаршији представљало је част за његове
саговорнике. Тактичан у опхођењу, склон шали, карактеристичан по свом „ишчашеном’’ моравском нагласку.
Умео је, понекад и да плане, али се та његова љутња увек
сводила на псовку у његовом речнику, „свеца ти твога’’.
Ипак, умео је и да се разгоропади и тада су се сви трудили
да му се не нађу на путу.
По стилу живота и свом спољном изгледу, као и по
комуникацији коју је имао са околином представљао је
узор правог пословног живота.

Алексићи у Америци
Прича се наставља пресељењем породице из
Београда, где је Алекса имао велику радионицу и салон за
продају Фордових аутомобила. Он је, у Совљаку, наставио
да ради и подиже велики пољопривредни комбинат, али
деца су му пратила моду и волела луксуз... у Београду.
Имао је два сина и три кћери. Најстарија је била
Љубинка, рођена у Креагујевцу. По повратку, са родитељима из САД, удала се за Књажевчанина Александра
Поповића, чији је отац био власник аутобуског предузећа у
Београду. Она се, због болести, млада, нашла у санаторијуму Химелхолф у Бечу. Умрла је 1928.године , а сахрањена је на Новом гробљу у Београду.
Алексин син Драгољуб Ћалика је рођен у Њујорку,
1907.године. Он је помагао оцу у продаји аутомбила, а
затим и на пословима у совљачкој економији. Он је имао
сина Алекса и кћерку Јелену. Хелен која је живела у
Америци, као и други њени рођаци, 2001.године, после
демократских промена у тадашњој Југославији, посетила
је некадашње породично имање. Тачније оно што је од
Алексића имања остало после аграрне реформе,
самоуправног социјализма, радничких савета и такозване
оуризације. После њеног повратка у САД на овим
просторима је буразерском приватизацијом уништено
много привредних капацета међу којима су се нашли и они
који су изграђени у време експанзије ПИК-а ‘’Уб’’. На срећу,
у поновљеној приватизацији, већи део Комбината купио
је конзорцијум пословних људи са добрим намерама, па
сада на простору тог великог индустријског дива, опет
цвета производња и ствара се приход.
Алексина и Јеленина кћи Зорка Лина рођена је
1909. године у Њујорку. Она је 20.јануара 1927.године у
београдској општини Стари град, склопила брак са

Љубомиром Црногорцем и са њим живела у Јабланици на
Неретви, али су се, због опасности од грађанског рата (пред
Дрги светски рат) вратили на Уб, а зет је постављен за
надзорника на имању таста Алексе Алексића.
После рата Зорка и Љубомир су наставили да живе
на Убу. Љубомир је био шеф рачуноводства Трговинског
предузећа ‘’Тамнава’’. Кад је он умро, Зорка се одселила
код својих у Америку, али је кратко посетила Уб деведесетих година прошлог века. Вратила се у Америку где је и
сахрањена. Деце нису имали.
Алексин млађи син Никола Ники рођен је 1910.
године у САД. Оженио се Јеленом Станојевић из Ваљева.
Важио је за универзалног спортисту и био незамењива
лева спојка ФК Тамнава из Уба, а донео је на Уб и прву праву
фудбалску лопту.
Неке новине су објавиле да је Никола Алексић
учествовао на првој аутомобилској трци око Калемегдана,
3.септембра 1939.године, али да за то нема поузданих
доказа. Међутим, утврђено је да је он учестовао на тркама
око Бањице у Београду, 6.октобра 1940.године, чији је
покровитељ била Краљевска породица. Дневни лист
„Политика’’ детаљно је писао о том догађају наглашавајући
да су то биле три трке аутомобила и мотоцикала, пре и
после подне у више категорија. Никола је, тада, возио
„Шкоду“, у класи аутомобила до 1.500 кубика, и био други
иза Душана Сувајџића, док је у категорији малих аутомобила био трећи.
Његова супруга Јелена била је кћи Светозара
Станојевића, ковача из Ваљева, који је имао своју ковачку
радњу испред садашње ваљевске зелене пијаце. У браку
са Настом Илић из Уба имао је још две кћери: Љубицу
удату за Душана Матовића, војно лице из Крагујевца и
Надежду удату за Миливоја Стојаковића, дизајнера
Крушила.
Љубица, коју Убљани памте као Лулу, имала је са
Душаном сина Слободана, кога Убљани знају као музичара
и живу певачку легенду овог краја - Мата. Он је, по звршетку
учитељске школе у Убу једно лето провео у Америци код
тетке и тече, а његови другови из тог времена се сећају да је

Силоси на Алексића економији
донео, кад се вратио, електричну гитару са појачалом и
праву јакну вијетнамку, по којој је дуго био препознатљив.
А, пошто је његов брат од тетке, Мик (Мики), био у ратном
вихору Вијетнама, сматрало се да та јакна носи успомене
из тешког времена преживљавања у Вијетнаму.
Алексићева породица се, после аграрне реформе и
низа понижења које је доживела од стране комунистичког
режима, али и неких својих суграђана, вратила у Америку.
Није могао Алекса да се помири са неправдом која му је
учињена јер није био колаборациониста, имао је примерно
понашање и током рата (о томе сведоче и нека документа
партизанских судова). Борио се да му нова комунистичка
власт не одузме баш сву земљу... Имао је право, с обзиром
на бројну породицу, да му буде остављено 25 хектара.
Међутим, тада су неки Убљани и његови Совљачани,
којима је помагао и који су радили код њега за добру плату,
сведочили на Суду да се његова деца нису бавила
пољопривредним радом, а да ни он никада није радио у
земљорадњи...
М.М.
(Наставиће се)

СЕЛУ У ПОХОДЕ
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БАШТА КРАЈ ТАМНАВЕ И ТО У СОВЉАКУ

ВРЕДНЕ РУКЕ ДАМЊАНОВИЋА
Слободан и Милеса су најстарији, Душан
је наследник и вредан домаћин, а главна
за производњу је снаха Данијела која је, са
троје деце, Аном, Јаном и Немањом, али и
својим радом, оплеменила Дамњановиће...
Лепо место за живот. У једном ‘’комаду’’ шест
хектара у Совљаку поред Тамнаве, а од тога два под
најлонима. Одавде, традиционалним купцима (две велике
фирме у Новом Саду), иду тоне празилука, паприка,
парадајза, краставаца, купуса, тиквица, младог лука,
карфиола... Дуг је списак производа којима Данијела, у
својој Фејсбук групи, може да се похвали, али и да понуди
купцима на велико.
Принцип којег се Дамњановићи држе, а Данијела је
ноцилац рагистрованог газдинства, је призводња великих
количина разноврсног поврћа.
- Ово домаћинство се бави баштованством више
од полоа века, али озбиљније смо се прихватили посла,
супруга и ја, 2010.године, када сам напустио посао у ‘’Трудбенику’’- каже Душан. - Постепено смо повећавали и, ево,
имамо, у некима од 76 пластеника, по два-три рода
годишње оног поврћа које је погодно за такву производњу.
- Године 2019, када смо имали 54 пластеника,
поднела сам захтев за подстицајна средства намењена
младим пољопривредницима, а у оквиру конкурса
Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду. Одобрено ми је средстава довољно за 20 пластеника и тако смо, коначно, почели производњу од преко

Слободан и Милеса
100 тона разног поврћа годишње. У тој инвестицији држава
нас је помогла са 75 процената, док је наша обавеза била
преосталих 25 одсто.
Дамњановићи не ангажују радну снагу, све
послове обављају сами, разумљиво, уз машине неопходне
за рад под најлонима. Данијела сваку биљку, углавном,
својеручно посади, док Душан фрезама и трактором са
прикључцима, обавља обраду земљишта.
- За наводњавање немамо проблема, Тамнава је
близу па није потребно дубоко бушити да би се добила
вода за заливање уз помоћ пумпи и система цеви- каже
Слободан додавши да млади имају иницијативу, али и носе
највећи део терета.
- Помаже се пољопривреди, али више сточарству
него биљној производњи -наглашава најстатрији
Дамњановић. -То није праведно јер је у баштованству
много више рада људских руку, а узети најамне раднике је,
понекад, немогуће. Зато, ми започињемо онолико колико
проценимо да имамо могућности. Додуше, сав терет је на

Под пластеником

Домаћинство Дамњановића у Совљаку

сину и снаји. Ми, старији, смо ту да притекнемо у помоћ кад
затреба.
Унуци Ана, Јана и Немања (шести, пети и други
разред основне школе), у време наше посете су били на
спрату (у складу са мерама дистанце због пандемије
Короне). Договорено је да, кад током наредног лета, поновимо ову посету, буду и они ту - за заједничку фотографију.
Ових дана актуелан је празилук, а стижу ротквице
са осталим раним поврћем. Са пласманом робе нема
проблема. Већ пет година одавде, готово комплетна роба,
иде за Носи Сад. Два купца преузимају све што се на овом
имању произведе. Разуме се да је квалитет стандардно
висок, а количине нису ограничене. То подразумева солидну зараду, али и велики труд да би се испоштовали договори са купцима. Видели смо море пластеника, али по свему другом, јасно је да се скоро сваки зарађени динар улаже
у производњу. Семена се купују. Наравно, оригинална, а
само понекад, расада, као ове године кад је произведено
много празилука баш захваљујући квалитетном садном
материјалу.
Кад смо завирили под један од пластеника изгледало је да није могуће толике површине „покрити’’ без
већег броја радника. Ипак, Душан (45) и Данијела (32) тврде
да стигну да све обраде, одгаје и оберу својим рукама и уз
помоћ породице.
- Није било лако, свих ових година, прича Данијела.
Дошла сам овде из родне Планинице, са Равне Горе, са
шеснаест година. Било је потребно много рада, одрицања,
упорности и улагања да се стекне поверење купаца који,
својим даљим пласманом могу да прате производсњу од
сто тона годишње, а ми смо само једни од њиховоих
могобројних пословних партнера.

Душан и Данијела

Канал који је прокопао Алекса Алексић, пре много
година, још увек је у функцији и представља функционалну
одбрану од поплава. Тај податак смо добили од Душана,
али Слободан се умешао упадицом да Алексић, иако је
био родоначелних совљачких и тамнавских баштована,
није старијима, који га памте, остао у лепој усшпомени.
- Стари су причали да је био, у младости, надмен,
да није ценио сељаке, да је имао 150 хектара земље и
уживао све благодети свог богатства. Нажалост, завршио је
незадовољан - рече на растанку Слободан.
Поздрављамо се, старији се враћају у топлу кућу, а
млади - под најлоне. Аутомобил још није стигао до капије, а
они су се већ латили посла... Кажу да у селима поред
Тамнаве има још таквих. То би могло да значи да је стари
Алексић био успешан родоначелник... Упркос свему. М.М.
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ЖЕЉКО ГАВРИЛОВИЋ - УМЕТНИК ИЗ НЕПРИЧАВЕ

МАГИЧНЕ ИКОНЕ НА ДРВЕТУ
Од слика на којима је прво осликавао мртву природу
и разне пределе, његов уметнички опус проширио се
и на иконописање на дрвету
Млади самоуки ликовни уметник
Жељко Гавриловић из села Непричава
своју љубав према овој врсти уметности спознао је тек у средњошколским
данима.
"Моји први радови су, углавном,
били цртани оловком и маркерима,
разне скице, као и тетоваже. Доста
касније сам почео да сликам са уљаним
и акрилним бојама како на платну, тако
и на дрвету. С обзиром да те технике
користим последње две године могу
слободно рећи да сам за тај период
доста напредовао, и да од слика на
којима сам прво осликавао мртву
природу и разне пределе, мој уметнички опус проширио се и на иконописање на дрвету", истиче Гавриловића на самом почетку разговора за
„Глас Тамнаве“.
Велику помоћ и подршку имао је
од свог тетка Јована Радуловића,
професора ликовне културе и сликара,
који је Жељка упутио у избор боја,
четкица, као и сам процес сликања на
разним подлогама.
"Када сам почео да осликавам
иконе на дрвету, то је био велики изазов
за мене. У зависности од жеља, осликавам на храсту, јасену, али оно што је

јако битно пре сликања је припрема
с а м е п од ло г е ш то п од р а зум е ва
шмирглање. Једну икону осликавам и
до месец и по дана јер имају доста
детаља, много више слојева боје, као и
то да се уље на дрвету доста дуго суши.
Међутим, чак ни боје на сваком дрвету
нису исте, на неком су тамније на неком
светлије".
Прва икона коју је Жељко осликао
је посвећена Св. Јовану Крститељу, а
сваки следећи рад је доста бољи од
претходног. Чест мотив на сликама је и
манастир Острог.
"Доста мотива из Црне Горе ме
инспирише да стварам слике, насликао
сам родну кућу моје мајке која се налази
на Пишчу, Црно језеро, али сам манастиром Острог фасциниран, па слика са
његовим мотивима имам највише.
Ниједна слика не може два пута исто да
се наслика, зато је свака следећа боља
од претходне", закључује овај талентовани уметник.
Сликарство за овог младог Непричавца представља одмор за душу и
стварањем неког дела "пуни батерије"
након напорног дана, а будући планови
су му да организује и своју прву изложбу радова.
Ј.Жујовић

Жељко Гавриловић

ЗВЕЗДИН ДРЕС КАО ПОМОЋ ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ

ЗА ПЕТРОВ ОПОРАВАК
Фудбалери Црвене звезде донирали су хуманитарној акцији "За Петров
опоравак" оригиналан дрес са потписима играча приликом гостовања
"Јединству" из Уба, а дрес је преузео
Влада Радосављевић, организатор
бројних хуманитарних акција.
"Петар Батричевић из Ћелија је
2012.године доживео саобраћајну
несрећу враћајући се са посла из друге
смене. Задобио је тешке повреде главе,
чак је био 38 дана у коми. Једно време
није могао ни да се креће, али уз помоћ
терапија и заслугом наставника Лазара
Ратковића, почео је да користи штап и
да се креће уз надзор. Новчана средства сад су потребна за даљи опоравак
на приватној клиници у Нишу", навео је

Радосављевић који је припремао кутије
за локале у Лајковцу и Лазаревцу од
стране хуманитарне организације
"БУДИ ХУМАН".
С обзиром да је овај, већ сада, чувени хуманитарац пријатељ са координатором ФК "Црвена звезда" Николом
Јелићем, лако је било доћи до дреса
црвено-белих.
"Дрес сам поставио на аукцију, а
највећу понуду на лицитацији за Перин
опоравак понудио је председник ФК
"Колубара" Немања Ивановић у износу
од 40.000 динара".
Од стране хуманитарне организације "БУДИ ХУМАН 12 - ЧИБУТКОВИЦА"
до сада је уплаћено око 50.000 динара
за Перино лечење.
Ј.Ж.

ЗА ПЕТРОВ ОПОРАВАК !
СМС порука 942 на 3030

ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“

НАГРАДЕ ЗА КАРИКАТУРУ И СТРИП
Ученице одељења V-3 Oсновне
школе "Миле Дубљевић" из Лајковца,
Невена Миливојевић и Дуња Милошевић, на Фестивалу хумора и сатире
"Златна Кацига" у Крушевцу и 29. по
реду Међународном конкурсу за младе
до 18 година на тему "Музика" у категорији карикатуре и стрипа, освојиле су
награде под менторством ликовног
педагога Милоја Митровићa.
"Радове је оцењивао трочлани
жири у саставу Јелена Протић, Петронијевић, председник жирија и два члана
Марија Стојадиновић и Рајна Марин-

ковић Алексић. Велику пажњу жири је
посветио идејности и ликовној реализацији, пажљиво су прегледали ликовне
радове. Невена је освојила другу
републичку награду, док је Дуњи припала специјална награда. Препорука
ауторима од стране жирија је да наставе
да се и даље баве карикатуром и
стрипом, јер имају добру основу",
истиче ликовни педагог чији се ученици
са бројних конкурсима на којима учествују враћају увек са наградама.
Награде ће добитницима бити
уручене на светски Дан шале, 1. априла.

Награђене ученице
са директорком школе

ЛАЈКОВАЦ

4.март 2021.г.
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ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА „РАЗИГРАНО ПЕРО“ ИЗ ЛАЈКОВЦА

ПОНОВО НАЈБОЉИ У СРБИЈИ
Чланови Литерарне секције „Разиграно перо” у школској 2019/2020. години освојили су
40 награда (13 више него претходне школске године) на различитим локалним,
републичким и међународним литерарним конкурсима
Литерарна секција „Разиграно перо” ОШ „Миле
Дубљевић” из Лајковца проглашена је за најбољу литерарну
секцију основних школа у Србији. Руководиоци секције
Лидија Марић Јовановић и Соња Миловановић награђене су
за менторски рад са талентованим литерарцима и стручно
вођење секције наградом „Проф. др Слободан Ж.
Марковић”..
Креативни рад и успеси чланова литерарне секције у
претходној 2019/2020. школској години донели су Литерарној
секцији „Разиграно перо” победу на Републичком такмичењу
литерарних секција и дружина основних и средњих школа
Србије. Успех малих литерараца је утолико значајнији када се
има у виду да је и у условима светске пандемије, преласку на
онлајн наставу и нов начин рада, литерарна секција
лајковачке школе успела да одржи висок квалитет у свом
раду и буде једина међу награђенима три године заредом на
овом републичком такмичењу, које заједнички организују
Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
Друштво за српски језик и књижевност Србије и Задужбина
Десанке Максимовић.
У ОШ „Миле Дубљевић“ наставнице српског језика и
књижевности и учитељице негују лепоту казане речи и
подстичу ученике на креативност. Лајковачки мали уметници
из школске клупе, који су чланови секције „Разиграно перо“,
радо учествују на многим књижевним конкурсима и њихова
креативност на делу је успешна. Били су вредни, пандемија
их није спречила да буду маштовити и да учествују на многим
феестивалима: „Сунце стихова“ у Бечеју, Шантићеви дани
дјеце пјесника у Мостару, Дани Раше Попова у Мокрину,
Фестивал „Дјечје царство“ у Бањалуци, Фестивал „Деца међу
нарцисима“ у Чајетини, Међународни фестивал хумора за
децу „Гашино перо“ у Лазаревацу, Међународни фестивал
„Краљевство бијелих рада“ у Бијелом Пољу, Фестивал дечјег
стваралаштва „Уметник из школске клупе“ у Лесковацу, на
Међународном фестивалу литерарног стваралаштва ФЕЛИС,
на манифестацији „Дани дечје поезије и прозе” Драгинац…
Чланови Литерарне секције „Разиграно перо” у
школској 2019/2020. години освојили су 40 награда (13 више
него претходне школске године) на различитим локалним,
републичким и међународним литерарним конкурсима;
реализовали неколико креативних радионица, обележили
значајне празнике и књижевне јубилеје, организовали и
реализовали изложбе и на различите начине учествовали у
културном животу школе и након преласка на онлајн наставу.
У претходној години објављено је 26 литерарних радова

Литерарна секција „Разиграно перо“,
ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац
чланова секције у зборницима, збиркама и часописима, као и
13 текстова о раду и успесима секције и њених чланова у
различитим штампаним и електронским медијима.
Захваљујући бројним наградама које су за своје стваралаштво на различитим литерарним конкурсима освојили
чланови секције: Марија Јеремић, Лука Радовановић, Немања
Мештеровић, Анита Проданић, Нина Нешић, Нина Јуришић,
Младен Ђуричић, Милица Марковић, Магдалена Павловић,
Срђан Остојић и Ненад Пауновић, литерарна секција
лајковачке школе кандидовала се за Републичко такмичење.
Осим награђених младих песника, раду литерарне
секције и овом великом успеху значајно су својим залагањем
и креативношћу допринели и следећи ученици: Нина
Танасијевић, Ана Радовановић, Вукашин Марковић, Теодора
Томић, Анђела Мијаиловић, Јован Рајковић, Теодора
Ђорђевић, Драгана Јовић, Никола Јовановић, Александра
Илић, Димитрије Радотић, Магдалена Павловић, Давид
Томашевић, Стефан Филиповић, Невена Петровић, Јасмина
Недељковић, Славица Стефановић, Михаило Алексић, Марија Илић, Лука Пантелић, Николина Пантић, Калина Томашевић,
Петар Јанић, Никола Васовић и Ђорђе Јовановић.
Додела награда најбољима, која се традиционално
одржава на Филолошком факултету у Београду, ове године
одржана је 29. јануара, онлајн у време трајања Зимског
семинара за професоре и наставнике српског језика и
књижевности.

ВАЛЕНТИНОВО ИЛИ ТРИФУДАН, У ПРОШЛОСТИ НЕПРИЧАВАЦА НИЈЕ БИЛО ДИЛЕМЕ

ТРИФУНДАН У НЕПРИЧАВИ
Стари Непричавци празника Светог Трифуна, сећали су се као дана на који је,
1804.године, хајдук Савко, у овом селу, попалио турске Ханове и наговестио слободу. Млади
последњих година овај празник називају и Даном заљубљених, а да ли је Савков поступак био
понукан националном свешћу и жељом да са свог народа скине јарам ропства, или је баш
љубав према жени, па и освета супарнику, подстакла стаситог Непричаваца да учини ово
дело, одговориће народно предање.
Српска православна црква, 12. фабрура, прославља па је то био додатни разгог за сукоб.
Светог Трифуна, кога сматра и заштитником лозе и вина, У Непричави је постојала изрека Пише:
док се код католика на овај дан обележава Свети Валентин, "Оре Љика, са два бика." Један је Милутин Ранковић
кога у последње време, готово подједнако и исток и запад агин а други Савков. Савко је,
прихватио као Дан заљубљених.
иначе, у хајдуке отишао јер сестру Јелку није хтео да преда у
Међутим, становници Непричаве-једног од најстари- агин харем, већ је и њу са собом одметнуо у шуму, где је
јих села Колубаре и Тамнаве, Светог Трифуна, сећали су се упознала Ивана хајдука, за кога се касније удала.
као дана на који је1804.године, хајдук Савко (од њега су
Савка је љубав замало и главе стајала, јер га је неко
Ивановићи и Јовановићи у Непричави) у овом месту, убио проказао баш када је код Љике тајно коначио. Тада су га
агу, попалио турске ханове и наговестио слободу. А да ли је Турци ухватили, али он је успео да се ослободи и са Мијатом
Савков поступак био понукан националном свешћу и Мијатовићем, из Кланице, попалио агине Ханове и то дан
жељом да са свог народа скине јарам ропства, или је баш пре него што је Карађорђе позвао на устанак против дахија.
љубав према жени, па и освета супарнику, подстакла У Колубари, Тамнави и Мачви, хајдучија је била честа појава,
Непричавца, да ово учини, одговориће народно предање не само у време отоманске власти, већ и када је овај део
које каже да су се и Савко и моћни ага, намерачили исту Србије проглашен краљевином под Аустроугарском
жену, сеоску лепотицу Љиљану-Љику (од које су Љикићи), Царевином.
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НА УБУ ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН
ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА

ЦРВЕНИ КРСТ „УБ“
И ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ

ПРИКУПЉЕНО
105.000 ДИНАРА

ДОДЕЉЕНЕ
ПЛАКЕТЕ

- Ове године, акција је обележена без
већег броја присутних људи, али и без
симболичног пуштања хелијумског балона.
- Имао сам среће, да сам се лечио у Србији
- рекао је Немања Леонтијевић,
дечак који је карцином пребродио.

Класично давање крви траје осам минута.
Након имунизације Фајзер и Синофарм
вакцинама, може се одмах дати крв, после
руске вакцине, мора се сачекати две недеље.

Под слоганом „Заједно смо јачи“, Светски дан деце
оболеле од рака, обележен је на Убу, шести пут за редом,
сходно епидемиолошкој ситуацији и мерама, постављањем
продајног штанда са разним артиклима НУРДОР-а, 15.
фебрауара, на Градском тргу. Иако акција није организована
као претходних година, јер није било могуће окупити већи број
људи, прикупљено је 105.000 динара. Тридесет хиљада динара
сакупљено је у убском Вртићу, продајом оловки и дуксева.
- Наши Убљани су и ове године показали велику хуманост, иако није било посебног програма и организације, као
претходних година. Био је леп одзив суграђана. Куповали су
разне наше промотивне материјале – дуксеве, беџеве, магнете, шоље, оловке. Захвалила бих се свим нашим суграђанима
који су донирали новчана средства и пружили подршку
дечици која се боре против карцинома – рекла је Ивана
Станојловић, представник убског НУРДОР-а.
Ове године, да би се избегло веће окупљање људи,
изостало је симболично пуштање зелених балона, али су се
балони на штапићу, поклањали присутној деци.
- Мени је, искрено, јако жао. Сви ми имамо некога кога
смо изгубили од карцинома, и ја лично. Недостаје ми пуштање
балона, али у срцу носимо наше хероје, и оне мале и оне одрасле који су битку са карциномом изгубили. Догодине ћемо,
надам се, пустити и тај хелијумски балон у 13 часова – додала
је Ивана Станојловић.

Продајна изложба на Градском тргу
Акцију је подражао велики број хуманих људи, уз
неизоставну помоћ волонтера убског НУРДОР-а и присуство
Немање Леонтијевића из Кожуара, који је и сам као дете
пребродио карцином.
- Имао сам среће, да сам се лечио у Србији. Нажалост
има деце која болују од тежих болести, па морају да иду у
иностранство. Потребно је да сви људи подрже децу која се
боре и да помогну колико могу. Желим сваком детету да кажем
да мора да се бори, јер постоје деца која су изгубила борбу,
нажалост. Мени је оперисан тумор виличне кости. Имао сам
више операција због лимфних жлезда, а чека ме још једна
операција, на којој ће ми вратити виличну кост. Све зависи од
доктора и мог стања, али и од моје борбе – храбро је рекао
Немања Леонтијевић, ученик средње Техничке школе на Убу,
који планира да постане активни волонтер НУРДОР-а.
Тренутно се на Убу лече две девојчице од карцинома.
Једна девојчица је у фази излечења, а за другу девојчицу се
интезивно води битка за оздрављење. Лечење од карцинома
је веома скупо, па се у Србији често прикупља новац путем
хуманитарних организација, али и НУРДОР-а, који сав
сакупљен новац улаже у изградњу родитељских кућа или
дечијих хематоонколошких одељења.
Д.Капларевић

У фебруарској акцији добровољног давалаштва крви, на
Градском тргу у Убу, Црвени крст „Уб“ и Институт за трансфузију крви Србије, доделили су две плакете за допринос
давалаштву крви - Општини Уб и ЗЗ „Трлић“. Захвалнице су
добили и добровољни даваоци. У име Општине Уб, плакету је
примио Иван Јездимировић, члан Општинског већа Општине
Уб, који се захвалио на плакети и преданом раду убског Црвеног крста, за време тешке епидемиолошке ситуације.

Представници Института и Црвеног крста „Уб“
испред трансфузиолошког аутобуса на Градком тргу
Након имунизације Фајзер и Синофарм вакцинама, може
се одмах дати крв, после руске вакцине, мора се сачекати две
недеље. У протеклом периоду 390 грађана Уба је бар једном
дало крв. Шесторо особа су рекордери, са укупно 100 давања.
Ивана Родић, начелница из Института за транфузију
крви Србије, истакла је значај добровољног давалаштва крви,
посебно у условима епидемије, када је на дневном нивоу
потребно између 300 и 400 јединица крви, не само за пацијенте
у операционим салама, већ и пацијентима који се лече од
корона вируса у ковид болницама.
- У претходној години, у Србији је, око 17,5 одсто јединица крви смањено, у односу на 2019. годину. Данашњи дан је
свечан за Општину Уб, јер смо у оквиру акције добровољног
давања крви уручили признање за посебан допринос развијању културе добровољног давалаштва. Пракса је била да
признања уручујемо на свечаном новогодишњем пријему, али
због ове ситуације то није било могуће. За нама је изузетно
тешка година – рекла је начелница Ивана Родић.
Општину Уб издваја не само подршка самој организацији
Црвеног крста и подршка заједничком раду на прикупљању
довољног броја јединица крви, већ и подршка у едукацији
младих волонтера. Захваљујући Општини Уб, волонтери са
разних факултета, имали су прилику да, две недеље пре
проглашења пандемије, буду гости, у Хотелу Уб, на едукативном семинару.
Несташице крви се јављају у зимском и летњем периоду,
али без обзира на смањен број давалаца током епидемије,
хуманост је била изражена. Влада РС је покренула програм
прикупљања „ковид плазме“. Србија је једна од првих земаља
која је отпочела са програмом. Сви они који су прележали
корона вирус, потребно је да дођу на Институт како би донирали плазму за лечење тешких болесника који се лече од
корона вируса. Процедура траје сат времена, као код давања
тромбоцита, јер захтева употребу ћелијског сепаратора.
Процедура класичног давања крви траје осам минута.
Љубиша Ранисављевић, председник Црвеног крста Уб
захвалио се Црвеном крсту Србије, Институту за трансфузију
Србије, Општини Уб, ЗЗ „Трлић“ и убским даваоцима, на подршци у добровољном давалаштву крви. Следећа акција биће
организована 5. марта, од 11 часова на Градском тргу.
Д.К.
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„УБЉАНИ У РАТОВИМА 1912-1918.”
Осим спискова војних и цивилних жртава са кратким биографским одредницама,
у књизи ће бити дат попис и опис свих спомен обележја подигнутим њима у част
Установа културе и Градска библиотека „Божидар
Кнежевић”, у сарадањи са Музејом жртава геноцида из Београда, започели су припремне активности на заједничком
научноистраживачком пројекту о ратним жртвама из убске
општине с почетка 20. века. Циљ пројекта је да се током текуће
и наредне године прикупи грађа и што више података о броју
страдалих у два балканска и Првом светском рату, који ће
бити штампани под насловом „Убљани у ратовима 19121918.”, а на том послу биће ангажован Милорад Радојчић,
угледни и признати публициста и истраживач завичајне прошлости Ваљева и околине.
Осим спискова страдалих војника и цивила са кратким
биографским одредницама и сажете историје убске општине,
у овој својевсрсној спомен - књизи наћи ће се и подаци о
носиоцима Карађорђеве звезде и Албанске споменице, као и
о истакнутим војницима, потом студија о учешћу становника у
поменутим ратовима и попис и опис свих спомен обележја
подигнутим њима у част.
Публикација „Убљани у ратовима 1912-1918.” аутора
Милорада Радојчића требало би да буде објављена крајем
2022. године, а о конкретним корацима ка том циљу на Убу су
разговарали директори Установе културе, Градске библиотеке и Музеја жртава геноцида.
Колико је наш крај дао жртва у балканским и Великом
рату није познато и ова књига то треба да утврди, истакла је на
састанку директорка Установе културе Тања Мимић.
„Три општине из Колубарског округа су или започеле
или завршиле попис својих жртава и ово је моменат да и ми
тако нешто покренемо и сачинимо својеврсни поменик
посвећен страдалницима. Негде су нека имена и забележена,
али остало је много незабележених и неуписаних. Идеја је
потекла од Музеја жртава геноцида, који ће нам и стручно и
финансијски помоћи да је реализујемо. Свакако да постоји
интерес за објављивањем ове књиге, првенствено морални,
јер тиме исказујемо поштовање према нашим прецима, који су
дали живот за слободу и преживели ратне страхоте од 1912.
до 1918. године. Најмање им толико дугујемо“, рекла је Мимић
на састанку у убском Дому културе.

Састанак поводом припрема
за штампање књиге „Убљани у ратовима 1912-1918.“
Књига „Убљани у ратовима 1912-1918.“ даће најприближније податке о жртвама у том периоду, али и потпунију
слику о том времену објаснио је проф. др Вељко Ђурић Мишина,
директор Музеја жртава геноцида.
„Кад желимо да се сетимо својих предака, ми испред себе
имамо њихове ликове и њихова имена. Важно је испред себе
имати њихов лик и име, а не број. У овом случају нам је најважније да се жртве пописују, јер када се жртве пописују број дође
сам по себи. Овакви научноистраживчки пројекти су веома
значајни и будућим генерацијама много казују“, истакао је проф.
др Вељко Ђурић Мишина, додајући да се величина једног
народа огледа и у односу према прецима. О томе колико су Срби
подбацили говори и чињеница да не постоји евиденција гробаља ни тачни подаци о броју погинулих ратника балканских ни
Првог светског рата.
„Ово је последња прилика да исправимо, допунимо и
објединимо постојеће податке и драго ми је што се и убска
општина укључила у пројекат“, истакао је директор Музеја
жртава геноцида.
Д.Недељковић

ОПШТИНА РЕШАВА ПРОБЛЕМ НАПУШТЕНИХ ПАСА

БЕСПЛАТНЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ ВЛАСНИЧКИХ КУЈА
Акцији спречавања нежељеног потомства придружио се и председник општине Дарко Глишић,
који је обезбедио донацију за 150 стерилизација
Велики проблем напуштених паса и неодговорног
власништа били су тема два састанка руководства убске општине и надлежних предузећа са активстима за права животиња, на којима је договорено да се они решавају на дугорочан и плански начин. Осим измене и усвајања одговарајућих аката, одлучено је и да се покрене велика акација
бесплатних стерилизација власничких куја.
-Захваљујући ирској организацији „Animal Support Trust“
обезбеђена су средства за сто стерилизација женки паса, као
и за маце оба пола. Они већ годинама донирају бесплатне
стерилизације, али то није довољно. Поводом решавања
проблема нежељеног потомства, али и других који се тичу,
пре свега, паса, контактирали смо председника општине
Дарка Глишића, који се придружио нашој акцији обезбедивши
донацију за још 150 стерилизација“, каже Марина Ђурђевић,
активиста за права животиња.
На састанку је договорено и да се донесе нова Одлука о
држању љубимаца, као и програм контроле и смањења
популације напуштених паса и мачака, који ће бити усвојени
на првој наредној седници Скупштине општине.
„Ови документи представљају прекретницу у решавање
проблема изазваних неодговорним власништвом. Проблеми
гомилани десетлећима морају се решавати на изору, значи
код власника. Свеобухватно чиповање и стерилизација могу
довести до успеха, до знантног смањења паса на улицама. Ту
су и казнене одредбе које не треба нипошто занемарити.
Најискреније сам захвална општинском руководству због

спремности да реши овај проблем, јер захтева нове ресурсе,
средства и одлучност“, истиче
Марина, уз напомену да се бесплатне стерилизације могу заказати у Ветеринарској амбуланти „Кусуровић“ или на број
телефона 064/2777-149.
Председник општине Дарко Глишић овим поводом је
изјавио да се наведене одлуке неће усвајати док не буду размотрене све примедбе убских активиста за права животиња.
„Суштина је да их заједно донесемо, да се усагласимо са
људима који се баве том врстом проблема који имамо. А
имамо га, јер постоје људи који се на неодговоран начин
понашају према животињама, који их сматрају играчком, па кад
се мало изиграју онда их бацају на улицу, а и то је живи створ.
Ако нема бриге о њима, онда долазимо до немилих ситуација,
било да је та животиња наудила човеку, а много чешће човек
наудио псу. Решавањем овог проблема смањиће се и број
захтева за исплаћивање одштете због уједа паса, што нас на
годишњем нивоу кошта око шест милиона динара. Ми
тренутно имамо каријерне такозване жртве уједа паса, које
баш свакога месеца уједе неки пас. У две трећине таквих
ситуација уједи су лажни, тако да ћемо законски регулистати и
исплаћивање одштете и онда те профитере елиминисати“,
рекао је Глишић, уз најаву да ће општина изградњу игралишта
за псе на „Школарцу“, које ће опремити КЈП „Ђунис“.
Д.Н.

Qig
na dlanu
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ПОВЕЋАВА СЕ БРОЈ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНЕ

ПОЧЕО
ЧЕТВРТИ ТАЛАС
Према извештају из Ковид амбуланте Дома здравља
„Љиг“, последњих дана фебруара, повећан је број првих
прегледа са симптомима респираторне инфекције, као и
број оболелих на корону. Након периода од двадесет дана
затишја и без оболелих на подручју љишке општине,
11.фебруара, почео је четврти талас епидемије вируса
корона и од тада је регистровано 30 новооболелих.

ЉИГ
УСВОЈЕН ПРОГРАМ РАДА САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ
ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

НА РАСПОЛАГАЊУ
ОСАМ МИЛИОНА ДИНАРА
Чланови Општинског већа усвојили су програм рада
Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима на подручју општине Љиг за 2021. годину. Од осам
милиона динара, половина новца, четири милиона динара
биће утрошена за унапређење саобраћајне инфраструктуре,
док је по милион динара намењено за унапређење саобраћајног образовања и васпитања, превентивне промотивне
активности из области безбедности саобраћаја, научно –
истраживачки рад у области безбедности саобраћаја и
опремање јединица саобраћајне полиције и других органа
надлежних за послове безбедности саобраћаја.

Панорама Љига (фото: В.Ивановић)

Ковид амбуланта у Љигу

Уместо преминулог Градимира Филиповића за
председника Савета за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима на подручју општине Љиг именован
је Влада Сајић, вршилац дужности директора Јавно
комуналног предузећа „Комуналац“.
А.С.
Од почетка имунизације, 20. јануара, па до последњег
дана фебруара, укупно су подељене 952 прве дозе вакцина.
Вакцинација је углавном вршена вакцином кинеског произвођача „Синофарм“, као и „АстраЗенека“.
А.С.

СРЕТЕЊСКИ УСПОН НА РАЈАЦ

ПЕШКЕ ДО РАЈЦА
I ove godine, ve} tradicionalno, odr`an je
Sretewski uspon na Rajac. Nakon okupqawa u ranim
jutarwim satima, kod zgrade op{tine, vi{e desetina
planinara i zaqubqenika u prirodu {etwom pored
reke Qig nastavilo je starom prugom do Kadine Luke, a
zatim i na vrh Gra|enika- ^ardak (645 m.n.v.), zatim
preko Koji}a koma na vrh Rajca (848 m.n.v.). Povratak je
bio organizovan u ve~erwim satima organizovanim
autobuskim prevozom. Pe{a~ka tura je duga~ka 16
kilometara i pre|e se za {est sati hoda. Organizatori
ove ture su Turisti~ka organizacija Qig i Planinarsko
dru{tvo Pobeda.
А.С.

ЉИЖАНИ ДОБИЛИ САДНИЦЕ У АКЦИЈИ

„ПОСАДИ СВОЈ ХЛАД“
Грађани општине Љиг показали су заинтересованост и након гласања ово место се налази на списку
градова којима ће на пролеће бити додељене бесплатне
саднице. Уз садницу ће бити достављено и упутство за
садњу као и везица за име и датум садње, за оне који се
са садњом до сада нису сусрели.
Такође, ова акција представља јединствену прилику за породице, где ће и деца моћи да учествују у овако
лепим догађајима и посадити „своје дрво“ које ће расти
заједно са њима, а уједно тиме неговати и градити однос
и љубав према природи. Акција „Посади свој хлад“ није
само садња Белог Јасена, него припрема, логистка, организација, дистрибуција садница до свих општина и партнерских еколошких организација преко којих се врши
подела. Овај пројекат подразумева много труда и рада у
корист свих грађана који желе да учествују у борби за
здравију средину у којој желимо да живе наша деца. А.С.

Учесници Сретењског успона на Рајац
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НАКОН СЈАЈНИХ МЕЧЕВА ПРОТИВ
ДИРЕКТНИХ КОНКУРЕНАТА

СПАРТАК ИЗ ЉИГА
„ЗАКОРАЧИО“ У СУПЕРЛИГУ
Oдбојкаши Спартака су, протеклог викенда, без већих
проблема, на гостовању забележили нови тријумф, овога
пута против Клека 3:1 (21:25; 25:12; 25:13 и 25:18), чиме су
практично већ закорачили у Суперлигу. Ипак, она важнија
победа, остварена је недељу дана раније у мечу против
директног конкурента за највиши пласман ОК МеталацТаково. Убедљивим тријумфом против екипе из Горњег
Милановца од 3:0 (25:19; 25:22 и 25:14) тим Ненада Кепе
Ковачевића практично је обезбедио пласман међу најбоље
српске клубове. У најважнијој утакмици сезоне Спартак је
одиграо беспрекорно, у потпуности доминирао и на
импресиван начин стигао до максималне победе.

Славље након победе
против екипе Металац-Таково
Ништа мање важна није ни она против Карађорђа,
17.фебруара, када су Љижани тек у петом сету разоружали
„Вождове“ 3:2 (25:22; 20:25; 25:27; 25:18 и 15:13). Карађорђе је
последњи воз за елитни ранг "хватао" управо у тој утакмици,
док је Спартак желео да сачува лидерску позицију на табели
и дефинитивно отпише опасног ривала из Тополе у борби за
прво место, и у томе успео.
Предстојећа утакмица против Смедерева у Љигу биће
уједно и промоција новог члана најјаче српске одбојкашке
лиге, па ће сусрет против Дубочице у последњем колу
представљати слављенички излет до Лесковца.

РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
И ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА

ЗА ЧИСТ ЉИГ
Општина Љиг са више пројеката учествује у инвестиционом програму „Србија 2020-2025“. Реализација
дела програма посвећена је комуналним питањима у 65
локалних самоуправа и вредна је 3,2 милијарде евра, а
поверена је корпорацији CRBC из НР Кине.
-Наша јединица локалне самоуправе је ушла у
програм „ЧИСТА СРБИЈА“ којим је планирана изградња
постројења за прераду отпадних вода, као и реконструкција канализационе мреже у Љигу, Белановици и
на Рајцу. Посебну захвалност изразио бих Влади
Републике Србије и председнику Александру Вучићу што
су наши пројекти уврштени у инвестициони програм
„Србија 2020-2025“.- рекао је Драган Лазаревић, председник љишке општине.

064/2180-588

23

МИОНИЦА
ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И РАЗВОЈ „МИОНИЦА“

АМБИЦИОЗНИ
ПЛАНОВИ
Центар за образовање и развој „Мионица“ је у
прошлој години, и поред великих изазова и тешкоћа
услед пандемије вируса корона, успешно реализовао
бројне програме у сарадњи са општином Мионица.
Наиме, реализација обука и курсева је обустављена
половином марта 2020.године, након што је Влада
Републике Србије прогласила ванредно стање у целој
земљи због епидемије, али чим су се стекли услови
Центар за образовање и развој је наставио са спровођењем планираних активности строго поштујући све прописане мере заштите.
- Током 2020. године смо организовали велики број
неформалних обука које су у функцији додатног образовања грађана општине Мионица. Наши корисници били
су васпитачи и полазници вртића, наставници и ученици
школа, радници локалне самоуправе и јавних општинских установа, пољопривредници, привредници, дакле,
грађани свих узраста - каже в.д. директор Центра за образовање и развој „Мионица“ Весна Станковић.

Весна Станковић
Према њеним речима, чим су се стекли услови обновљен је рад школе плеса, фолклорног ансамбла и етнопевачке групе „Мионе“, музичког забавишта за предшколце, курс програмирања и школа глуме за ученике основне школе, новинарска радионица за ученике од петог до
осмог разреда и школа енглеског језима за предшколце и
основце. Највеће интересовање је било за новоустановљену школу гимнастике, која се од јесени три пута
недељно реализује у Хали спортова Мионица у сарадњи
са Спортским центром.
Пре пооштравања епидемиолошких мера, Центар је
организовао и школски час културе говора за ученике
основних школа на територији Општине и Средње школе
у сарадњи са Удружењем „Изражајност“ из Београда.
Такође, успешно је реализован семинар за просветне
раднике ОШ“Милан Ракић“ и Средње школе Мионица под
називом „Јавни говор и технике излагачке писмености“.
У Центру се увелико реализују програми планирани
за ову годину, а као главни циљеви су акредитација
Центра као правног лица за извођење програма стручног
усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе, израда и реализација плана стручног усавршавања на нивоу локалних самоуправа Колубарског
округа, стицање статуса јавно признатог организатора
активности образовања одраслих, израда и реализација
нових образовних програма за ученике, наставнике, запослене у јединицама локалне самоуправе и привреднике, повезивање и умрежавање са другим образовним
центрима на националном и међународном нивоу и позиционирање Центра за образовање и развој „Мионица“
као лидера неформалног образовања у региону.
- Од новина планирамо школу ручних радова, обуку
из калиграфије, обнављање школе фотографије и школе
пчеларства са акцентом на практичној обуци, док ће
полазници школе глуме приредити позоришну представу. Такође, у плану су семинари и предавања из
области образовања, туризма, здравства, привреде и
пољопривреде и обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе - истиче в.д. директор Центра за образовање и развој „Мионица“ Весна Станковић.
А.К.

Mionica
na dlanu
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ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКТИ УПРАВЉАЊА
ОТПАДНИМ ВОДАМА

ДЕО ПРОГРАМА
„СРБИЈА 2025“
Општински пројекти управљања отпадним водама кроз
изградњу канализације и канализационих колектора у
Мионици и Бањи Врујци уврштени су у државни програм
"Србија 2025".
- Квалитетнији живот грађана Мионице и заштита
животне средине спадају у највеће приоритете наше локалне
самоуправе. Одрживо уклањање отпада и одговорно
управљање отпадним водама кључно је за развој туризма у
нашој вароши и Бањи Врујци, и представља наш залог за
будућност наше деце. И зато смо изузетно захвални
председнику Србије Александру Вучићу и Влади Србије што
су наше пројекте уврстили у програм "Србија 2025" - рекао је
тим поводом председник општине Мионица Бобан Јанковић.
Реализација дела програма "Србија 2025" посвећена
комуналним питањима у 65 локалних самоуправа у вредности 3,2 милијарде евра поверена је корпорацији „CRBC” из
Кине. Њен директор Џанг Сјаојуен је са министром грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томиславом Момировићем недавно потписао комерцијални уговор, чиме ће бити
омогућено пројектовање и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, канализационе мреже и пумпних
станица на 73 локације, као и санација или изградња регионалних депонија на шест локација. Како је изјавио министар
Момировић, рок изградње за сваки појединачни пројекат је
39 месеци, рачунајући и пробни рад, а од дана издавања прве
грађевинске дозволе у било којој општини почиње да тече
апсолутни рок за завршетак изградње у свим јединицама
локалне самоуправе и он је пет година.
А.Ковачевић

МИОНИЦА
МИОНИЦА КОД ДРЖАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА
КОНКУРИСАЛА СА 37 ПРОЈЕКАТА

УЛАГАЊА ВРЕДНА ПРЕКО
350 МИЛИОНА ДИНАРА
На конкурсима које су на основу одлуке Владе Републике Србије расписала надлежна министарства и Канцеларија за јавна улагања, општина Мионица учествује са 37
пројеката, вредних преко 350 милиона динара, и једна је од
65 локалних самоуправа која је уврштена у део програма
„Србија 2025“ посвећеном решавању комуналних питања
вредан 3,7 милијарде евра.
- Мионица јесте мала општина, али не кријемо да имамо
велике амбиције. Настојимо да обезбедимо средства за
реализацију што више приоритетних пројеката, како би наши
Мионичани живели што боље и како бисмо деци Мионице
обезбедили бољу будућност. Наша буџетска средства су
ограничена, и зато нисмо седели скрштених руку. Тражили
смо подршку за пројекте од значаја за нашу локалну самоуправу. Изузетно сам захвалан Влади Србије, Канцеларији за
управљање јавним улагањима и надлежним министарствима која подржавају наше планове и помажу њихову
реализацију. Сви пројекти, које смо до сада предали и са
којима ћемо конкурисати у будућности усмерени су на драстично унапређење квалитета живота сваког становника
Мионице – рекао је Бобан Јанковић.

У МИОНИЧКОЈ ХАЛИ СПОРТОВА

МИНИ МАКСИ ЛИГА
Општина Мионица је, по други пут, домаћин Мини
макси фудбалске лиге за дечаке и девојчице узраста од 7 до
11 година, која представља најмасовнију манифестацију и
пројекат базичног фудбала у Србији, региону Западног
Балкана и Југоисточне Европе.

Припремање пројеката и документације:
Бобан Јанковић, председник општине Мионица (лево)
Највећи број пројеката односи се на унапређење и
развој водоводне и канализационе мреже, изградњу путева,
реконструкцију школа и развој културе.
- Ми морамо да радимо, сваког дана. Новац који добијемо са републичког нивоа биће значајна подршка нашем
општинском буџету који већ четврту годину заредом има
инвестициони и развојни карактер - нагласио је председник
А.Ковачевић
општине Мионица.

БОРБА ПРОТИВ КОРОНА ВИРУСА

Мини макси фудбалска лига у Мионици
Због пандемије корона вируса утакмице у Хали
спортова се играју без присуства публике и уз строго
придржавање и осталих прописаних мера заштите од
КОВИД-а 19. Технички организатор манифестације је и у
сезони 2020/21 Спортски центар Мионица, који је обезбедио
најбоље могуће услове да мали спортисти кроз Мини макси
лигу свој фудбалски таленат искажу у пуном сјају у условима
у којима резултат није примаран и где голови нису најважнији, већ дружење. У току је такозвани ревијални део који се
игра сваке суботе у Хали спортова од 9 часова пре подне, а у
Мини макси лиги Мионица 2020/21 учествује 7 клубова и школа фудбала из Ваљева, Лазаревца и Мионице распоређених
у 29 екипа.

У ТОКУ МАСОВНА
ИМУНИЗАЦИЈА
Према очекивањима, највећу заинтересованост за
вакцине против зара зе иза зване корона вирусом
исказали су најстарији Мионичани. Од почетка масовне
вакцинације у мионичком Дому здравља је до половине
фебруара вакцинисано преко 500 грађана.
Имунизација се обавља без застоја, па се вакцинација од корона вируса обавља на једном вакциналном
пункту, а у случају појаве већих гужви отвара се још један
пункт. Грађани се могу пријавити преко портала еУправа
који је организован тако да се избегну гужве и обезбеди
размак од најмање пет минута између термина. Ревакцинација грађана који су примили прву дозу вакцине се
спроводи према раније утврђеном плану.

ЛАЈКОВАЦ

4.март 2021.г.

ГТ-1

Lajkova~ka
panorama
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ИЗВЕШТАЈЕ И ПРОГРАМЕ РАДА УСТАНОВА

ОДЛИЧНА САРАДЊА СА РЕПУБЛИЧКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
Међу приоритетним пројектима, з 2021.години, су и санације канала код „Еуропрома“ и „Елмонта“,
у вредности од 150 милиона динара, које ће финансирати Канцеларија за јавна улагања
у сарадњи са ЈП „Србијаводе“.
На 13. седници Општинског Већа општине Лајковац
усвојени су Извештај о раду Туристичке организације и
Извештај о реализацији Плана и Програма рада Градске
библиотеке.
Председник Живковић је нагласио да су програми рада
ове две установе у 2020. години морали бити прилагођени
условима пандемије, као и да се нада да ће се ове године
постепено нормализовати програмске активности.
Веће је усвојило мини пакет одлука којима се одобравају годишњи програми у области спорта. Председник
Живковић је најавио битне измене у наредном периоду, пре
свега кроз израду Стратегије о развоју спорта у општини
Лајковац, али и промене термина коришћења Спортске хале,
што се може брже реализовати.
У обраћању медијима после седнице Андрија Живковић је највише пажње посветио упознавању грађана са
исходом овонедељног састанка у Министарству саобраћаја,
грађевинарства и инфраструктуре везаном за програм
„Чиста Србија“. Општина Лајковац је једна од 65 општина у
Србији која је ушла у програм “Чиста Србија” и тиме
отворила могућност конкурисања за средства која ће улагати у регулацију отпадних вода и изградњу канализационе
мреже.
- Пројекти за које смо конкурисали односе се на
изградњу мини компактног постројења за пречишћавање
отпадних вода и изградњу фекалне мреже за насељено
место Боговађа, изградњу фекалне и канализационе мреже
за насељено место Рубрибреза и реконструкцију постојећег
постројења за пречишћавање отпадних вода у Лајковцу.
Вредност ових пројеката је око 200 милиона динара.
Очигледно је да локална самоуправа наставља тренд
конкурисања са што већим бројем пројеката код Владе
Србије, ресорних министарстава и државних тела, као и
одржавања одличне сарадње са републичким институцијама.
Од радова у првој половини године Живковић је
издвојио санацију сеоског дома у Ратковцу и радове на
насипу Колубаре од пепељевачког „плавог“ моста до трупа
аутопута, које финансира ЈП „Србија воде“. Изградњом
насипа овај део Лајковца биће заштићен од поплава. Међу
приоритетним пројектима су и водотокови првог и другог
реда, првенствено канали код „Еуропрома“ и „Елмонта“.
Санацију ова два канала вредности 150 милиона динара
финансираће Канцеларија за јавна улагања у сарадњи са ЈП
„Србијаводе“.

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА
У ЛАЈКОВАЧКОЈ ОПШТИНИ

У ФЕБРУАРУ РЕГИСТРОВАНО
67 ОБОЛЕЛИХ
Према подацима лајковачког Дома здравља, током
протеклог викенда евидентирана су три нова случаја
заражавања корона вирусом. У фебруару је у општини
Лајковац регистровано 67 оболелих од корона вируса.
Од почетка пандемије је у општини Лајковац
оболело 1097 особа, од којих је излечено 833,
неизлечених је 245, а 19 особа је преминуло од
последица заражавања корона вирусом.
У процесу масовне имунизације становништва
против корона вируса, до сада је укупно вакцинисано
1445 становника Лајковчана, а ревакцинисано је 542.

Детаљ са 13.седнице Општинског већа у Лајковцу

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
У ПРОГРАМУ „ЧИСТА СРБИЈА“
Општина Лајковац је једна од 65 општина у Србији
која је ушла у програм “Чиста Србија” и тиме отворила могућност конкурисања за средства која ће улагати у регулацију отпадних вода и изградњу канализационе мреже.
Након састанка одржаног у Министарству грађевинарства и инфраструктуре везаног за програм “Чиста
Србија”, који Влада Републике Србије реализује на основу
Споразума са Републиком Кином, а за који је општина
Лајковац конкурисала са неколико пројеката, готово је
извесно да ће јој пројекти бити одобрени до краја марта.
Програм “Чиста Србија” подразумева да ће у наредних пет година на територији Србије, тамо где је неопходно, бити изграђена кишна и фекална канализација.

Андрија Живковић
Председник општине Андрија Живковић изразио je
задовољство исходом састанка одржаног у Министарству
грађевинарства и инфраструктуре, подвукао значај
локалних пројеката са којима Лајковац конкурише и
акценат ставио на три важна пројекта вредна 200 милиона
динара:
„Пројекти за које смо конкурисали односе се на
изградњу мини компактног постројења за пречишћавање
отпадних вода и изградњу фекалне мреже за насељено
место Боговађа, изградњу фекалне и канализационе
мреже за насељено место Рубрибреза и реконструкцију
постојећег постројења за пречишћавање отпадних вода у
Лајковцу.“
Живковић је најавио да локална самоуправа има у
плану и уређење канала “Макиш”.
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ПЛАНИНАРИ ОБЕЛЕЖИЛИ ТРЕЋУ
ГОДИШЊИЦУ СМРТИ МИЛАНА ЈОВАНОВИЋА

МИКАНОВИМ
СТАЗАМА
Поводом три године од смрти Милана Јовановића –
Микана Швабе лајковачки планинари су организовали традиционални поход на Повлен, до спомен плоче Микану на Малом
Повлену.

ИЗ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

СТИГЛЕ НАГРАДЕ
У ПЕПЕЉЕВАЦ
Ученици ИО у Пепељевцу лајковачке ОШ "Миле Дубљевић" не престају да изненађују новим успесима и наградама.
Сходно условима пандемије, овога пута награде освојене на
окружном конкурсу, поводом Октобра - месеца правилне
исхране
и Недеље здравих уста и зуба, стигле су у
Пепељевац и уручене добитницима у просторијама школе.
Учитељица Катарина Марковић је, тим поводом, рекла:
- Као и претходних година и ове школске године су
ученици школе у Пепељевцу учествовали на ликовном и
литерарном конкурсу које расписује Завод за јавно здравље
Ваљево. Ове школске године су, због епидемиолошке
ситуације изазване вирусом цовид -19 сви конкурси организовани одједном. Зато су ученици учествовали и на ликовном и на литерарном плану. Сваки ученик ове мале школе је
урадио бар по један рад од задатих тема ,, Здравље на уста
улази" или ,, Здраве навике за здраве зубе".

Чланови ПСД „Ћира“ Лајковац
и ПД „Вис“ Лазаревац на Малом Повлену
Спомен плочу на Малом Повлену подигли су породица и
планинари „Ћире“, по Микановој жељи, јер је био заљубљеник
у ваљевске планине. Стазом дугом 12 километара прошетало је
25 планинара: 18 из ПСД „Ћира“ Лајковац и седам из ПД „Вис“
Лазаревац.
- Време пролази, али се трудимо да одржимо сећање на
сва дружења и догађаје са Миканом. Стаза је дужине око 12 км и
планинари су у повратку са Малог Повлена направили кружну
стази и обишли Плоче, Средњи и Велики Повлен. Акција је
завршена код дома ПД Повлен, где је и започета – рекао је у име
лајковачких планинара Владан Јаковљевић.
Јаковљевић је додао да је претходног викенда 17
планинара „Ћире“ боравило на Фрушкој Гори са гостима из
Бањалуке, са којима пријатељство траје последњих неколико
година и са којима су све чешће заједничке активности.

МИНИ ОНЛАЈН
ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ
Културни центар "Хаџи Рувим" Лајковац, поводом
Светог Трифуна и Дана заљубљених, организовао је мини
концерт бенда "L 'acustic duo", на свом Youtube каналу. Бенд
чине Лајковчанин Дејан Пајић и Јелена Недељковић, који су
свој хонорар од овог празничног концерта донирали за
лечење Петра Батрицевића из Ћелија.

Бенд "L 'acustic duo"
"Велико хвала Јелени и Дејану, што су се радо одазвали
нашем позиву, као и свима који су дали допринос организацији овог лепог догађаја двоструког карактера: музичког и
хуманитарноог. Организацијом концерта, на рачун за помоћ
у лечењу нашег суграђанина Петра иде 12.000 динара и
надамо се да ће ова лекција хуманости подстаћи и друге да
дају свој допринос", рекла је у име организатора Снежана
Шкорић, директорка лајковачког Културног центра.
Овај хуманитарни концерт је једна у низу бројних
активности Лајковчана у оквиру велике и организоване
хуманитарне акције за Петра Батрићевића из Ћелија, у циљу
прикупљања средстава за наставак лечења.

Награђени ученици из Пепељевца
са својим учитељицама
Пошто школа броји свега 21 ученика, ученици трећег и
четвртог разреда, су заједничким снагама, под менторством
учитељица Гордане Станојевић и Катарине Марковић
написали и песме, као групни рад. У Пепељевац су стигле
награде за све ученике. који су привукли пажњу на конкурсу.
Андреа Радосављевић, ученица 1.разреда, освојила је
другу награду за ликовни рад ,,Здраве навике за здраве зубе",
уз менторство учитељице Катарина Марковић.
Вук Вукашиновић, ученик 2. разреда, освојио је трећу
награду за ликовни рад ,,Здравље на уста улази", уз
менторство учитељице Гордане Станојевић.
Одељењске заједнице 3. и 4. разреда освојиле су другу
награду за литерарни рад ,,Здраве навике за здраве зубе".
Одељењске заједнице 3. и 4. разреда добиле су
специјалну награду за песму ,,Здравље на уста улази".
У просторијама школе, награде је поделила патронажна
сестра Дома здравља Лајковац Зорица Стефановић. Ученици
нису крили одушевљење. На овај начин су добили додатну
мотивацију за даље учешче на конкурсима и сарадњу са
патронажном службом. Све награде су окружног карактера.
Сви награђени ученици, добили су и пригодне поклоне
од Завода за јавно здравља Ваљево.

НАПАД НА СОЦИЈАЛНУ РАДНИЦУ
Припадници Министарства унутрашњих послова у
Лајковцу ухапсили су В. Н. (1978) из Лајковца због
постојања основа сумње да је извршила кривично дело
напад на службено лице у вршењу службене дужности.
Сумња се да је она, 1.марта, испред Центра за социјални
рад у Лајковцу, течношћу за коју се претпоставља да је
сона киселина, полила шездесетпетогодишњу радницу ове
установе по глави и телу.
По налогу Основног јавног тужилаштва у Убу,
осумњиченој је одређено задржавање до 48 часова и она
ће, уз кривичну пријаву, бити приведена тужиоцу.
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ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“ ЛАЈКОВАЦ
УЧЕСНИК ПРОЈЕКТА

ПРЕМОШЋАВАЊЕ
ДИГИТАЛНОГ ЈАЗА
За учешће у пројекту „Премошћавање дигиталног
јаза у Србији за најугроженију децу“ изабрано је 30 школа
из 28 локалних самоуправа, а међу њима је и лајковачка
ОШ “Миле Дубљевић”.
Пројекат реализују Министарство просвете, науке и
технолошког развоја и UNICEF, уз финансијску подршку
Европске уније. Партнери у реализацији су Завод за
унапређење образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Центар за образовне политике и Педагошко друштво Србије. Реализација
пројекта ће трајати до априла 2023. године.
Тим поводом директорка школе Биљана Жујовић
каже:
- Пројектом ће за школу
бити набављено 63 таблета,
два до четири лаптоп рачунара, плус један за педагошког асистента, са инсталираним софтвером за наставу
и додатном опремом у виду
слушалица, тастатура и све
неопходне пратеће опреме.
Поред тога, школа ће добити
грант од 5.000 евра за реализацију пројектних активности. Биће успостављена
библиотека дигиталних
технологија, доступна свим
Биљана Жујовић
ученицима и наставницима.
Поред библиотеке, биће
успостављен и клуб за учење који би представљао
инициран облик пружања подршке у учењу, првенствено
ученицима којима је подршка потребна из било ког
разлога, а затим и другим ученицима повремено и
континуирано. У клуб ће, такође, моћи да се укључе и
ученици који желе да пруже подршку другим ученицима.
Чека нас велики посао како бисмо успешно реализовали
пројекат и испунили очекивања и поверење које нам је
указано када смо изабрани и позвани да учествујемо у
овом пројекту.
Што бољи приступ образовању циљ је пројекта
„Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију
децу“, као и да се оснаже капацитети и наставника и педагошких асистената да би могли да пружају додатну подршку најугроженијој деци у контексту пандемије Ковид-19.
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ОДБОЈКАШИЦЕ ЖЕЉЕ ЗАБЕЛЕЖИЛЕ
ПОЛОВИЧАН УЛИНАК ПРОТИВ „ВЕЧИТИХ“

ПОБЕДА ПРОТИВ ЗВЕЗДЕ,
ПОРАЗ ОД ПАРТИЗАНА
Против црно-белих у четвртфиналу
плеј-офа
У последњем колу Суперлиге Србије Железничар је,
протеклог викенда, у Београду поражен од Партизана са 3:0,
по сетовима 25-19, 25-21 и 25-20. Меч није имао такмичарски
значај за Железничар јер је већ обезбедио треће место пред
старт плеј-офа, у којем ће се у четвртфиналу састати са
истим противником (Партизан), 3. и 6.марта. Међу одбојкашицама Жеље поене су освојиле: Рајлић 10, Бјелица, Миросављевић и Кутлешић по 6, Митровић 5, Гајић 4 итд.

ОК Железничар
Недељу дана раније, после велике борбе у пет
сетова, Железничар је у Београду савладао Црвену звезду
са 3:2, по сетовима 16-25, 26-24, 23-25, 25-20 и 15-10.
Београђанке су водиле са 1:0 и 2:1, али поново су
лајковачке одбојкашице заиграле најбоље када је било
најпотребније и преокренуле меч у своју корист.
Убедљиво најефикаснија у мечу била је Ана Бјелица
са 25 поена. Миросављевић је уписала 14, Узелац 12, Гајић
10, Кутлешић 7, Перовић 5, Савић 3, Рајлић и Ивановић по
2, а Митровић 1. Код гошћи најефикасније су биле Таубнер
са 19, Милуновић са 17, Делић са 13 и Сајић са 11 поена.
Након новогоишње паузе, одбојкашице Жеље
претрпеле су само један пораз и налазе у веома доброј
форми пред филане Купа Србије против ЖОК Уба, које ће
се играти 14.марта у Врњачкој Бањи.

ЖКК "ЖЕЛЕЗНИЧАР" НА ЧЕТВРТОМ МЕСТУ ЗАВРШИО ТАКМИЧЕЊЕ У ПРВОЈ РЕГИОНАЛНОЈ ЛИГИ

НАЈМЛАЂА ЕКИПА У ЛИГИ
Кошаркашице "Железничара" у последњем колу Прве
женске регионалне лиге „Југ А“ савладале су екипу из Ужица
резултатом 60:47 на домаћем терену.
"Ове године је дошло до смене генерација, од прошле
сезоне остала нам је само једна кошаркашица. Подмлађени
смо ушли у ову сезону, најмлађа смо екипа у лиги, па самим
тим смо и на четвртом месту на табели. Добро је то што ће
ова екипа остати на окупу пет, шест година и оне ће имати
лепу будућност", истакао је тренер женског кошаркашког
клуба Небојша Миловановић.
За клуб је највећи успех, ове године. то што су успели
да заврше лигу, јер су имали проблема са превозом на
гостујуће утакмице и финансијама.
"Кошаркашки клуб "Железничар" ове године има шест
такмичарских селекција, поред две сениорске екипе мушке и
женске, ту су и јуниори, пионири, млађи пионири, као и
млађе пионирке које се боре за прво место. Неколико млађих
пионирки смо прикључили сениоркама како би стекле
искуство за наредне године, када планирамо још боље
резултате. Иако има само 11 година, Невена Петровић игра и
за сениорску екипу и за екипу млађих пионирки, где је
показала раскошан таленат и лидер је оба тима", наглашава
Ј.Жујовић
Миловановић.

ЖКК Железничар (Лајковац)
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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

Vladimirci
na dlanu

ВЛАДИМИРЦИ

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА У ВЛАДИМИРЦИМА

РАСТЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ
ПОТЕНЦИЈАЛНИХ
ИНВЕСТИТОРА
Општину Владимирци, 11.фебруара, посетили су
представници компаније Партнер Текс, чије се седиште
налази у Иванову, граду удаљеном 200 километара од
Москве. Повод њиховог доласка, односио се на инвестирање у општини Владимирци.
У присуству председника општине Горана Зарића,
обишли су зону привређивања која се простире на површини од око два хектара и која је комплетно инфраструктурно опремљена. Представницима руске компаније,
приказана је индустријска зона, као адекватан простор на
којем би могла бити покренута производња у сектору
текстилне индустрије, којом се они баве.

Потенцијални инвеститори из Русије
у обиласку општине Владимирци
Приликом ове посете, потенцијални инвеститори
показали су интересовање и за капитални пројекат, који се
односи на експлоатацију геотермалних ресурса, како би се
они ставили у вишенаменску сврху, од значаја за становништво. Ископавањем термалне бушотине, као и развојем
бањског туризма, у квалитативном смислу би се у великој
мери променио живот становника, како саме варошице, тако
и читаве Посавотамнавске регије.
Након обиласка, уследио је разговор у кабинету
председника општине, посети делегације из Русије присуствовао је и народни посланик Бобан Бирманчевић.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАДИМИРЦИ

ОБАВЕШТЕЊЕ
Центар за социјални рад Владимирци, обавештава
грађане и кориснике права и услуга Центра за социјални
рад Владимирци, да је почела исплата новчане социјалне
помоћи, додатка за помоћ и негу другог лица, увећаног
додатка за помоћ и негу другог лица, као и посебне новчане
накнаде.
Иста лица се обавештавају да и даље ради Саветовалиште за брак и породицу, сваког радног дана у термину од
15,00 часова до 17,00 часова. Радионице за родитеље,
одржавају се петком, у временском периоду од 17,30
часова до 19,00 часова.
Грађани и корисници права и услуга ове установе,
упознају се да ће ускоро бити организована и Школица за
труднице.
За више информација, грађани се могу обратити
запосленима Центра за социјални рад Владимирци,
позивом на бр. телефона: 015/513 290 или путем мејла:
vladimirci.csr@minrzs.gov.rs

4.март 2021.г.
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НОВА ТРАФО-СТАНИЦА У МРОВСКОЈ

ЗА БОЉЕ СНАБДЕВАЊЕ
СТРУЈОМ
За мештане Мровске дугогодишњи проблеми са
лошим напоном струје и нередовним напајањем електричном енергијом, решени су постављањем нове трафо
станице. Председник општине Владимирци Горан Зарић,
обишао је постављање трафо станице и поручио да се
сарадњом са Електродистрибуцијом Шабац – испоставом
у Владимирцима, назире крај проблемима.
„Ми смо успели да у сарадњи са Електродистрибуцијом урадимо и поставимо нови трафо у овом делу
села, где су фамилије Миловановићи, Живковићи, Богићевићи, Ракићи, Андрићи“, рекао је први човек Владимираца.

Горан Зарић, председник општине Владимирци,
у обиласку радова на постављању трафо станице
Зарић је у свом обраћању навео да је имао
разговоре са људима из овог дела села, који су имали
проблеме, попут честих прекида у снабдевању електричном енергијом, до слабог напона. Проблеми су се јављали и са апаратима у домаћинствима, који су се кварили
због последица ниског напона. Изградњом трафо станице,
мештани се више неће сусретати са овим проблемима, с
обзиром да им је сада омогућено редовно снабдевање
електричном енергијом. Радује и вест да се планови за
наредни период односе на побољшање и унапређење
читаве мреже на овом подручју.
Том приликом, председник је навео да се у сарадњи
са Електродистрибуцијом, планира извођење ових
послова и на неколико других локација, како би грађани
општине Владимирци, већ у овој години добили боље
снабдевање струјом. Такође су најављене активности, које
ће се у циљу унапређења самог посла, предузимати и у
наредним годинама.

ИМУНИЗАЦИЈА СТАНОВНИШТВА
У ВЛАДИМИРЦИМА ТЕЧЕ ПО ПЛАНУ

ВАКЦИНИСАНО
ПРЕКО ХИЉАДУ ГРАЂАНА
Дом здравља „Владимирци“, 20.јануара, отпочео
је масовну имунизацију становништва против вируса
Covid 19. У издвојеним просторијама, посебно опредељеним за ову намену, свакодневно се вакцинише између
50 и 90 лица. Међу првима вакцину су примили старији
суграђани општине Владимирци, као и сви остали који
су се пријавили преко портала еУправе или позивом
контакт центра.

Првом дозом вакцине, до сада је вакцинисано
преко 1000 грађана, а другом дозом више од 600, тако да
укупан број извршених вакцинација износи преко 1600.
На располагању су се налазиле вакцине четири различита произвођача и то: Sinofarm, Fajzer/Biontek, Sputnjik
и AstraZeneka.
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27.02.2021.г. навршило се
20 година од када нас је
напустио наш драги

Наша драга и племенита снаха

НАДА РАКИЋ
Испустила је своју племениту
и анђеоску душу.
Остало нам је да се молимо
Богу за покој душе њене и да
вечно памтимо и сећамо се
њене доброте. Нека те
анђели чувају драга и никад
заборављена снајо.
Бићеш увек у сећању

ПРОДАН ВИШЊИЋ
(2001 – 2021)
С љубављу, тугом и
поштовањем, чувамо
успомену на тебе...
Твоји:Катарина, Зора, Јованка,
Драгиша, Филип и Андреј

Гаге, Зоке
и наших породица
1.марта 2021.г навршило се пет
година од смрти нашег драгог

17.02.2021.г. навршило се
шест година од смрти
нашег брата

ПРЕДРАГА ПРЕШЕ
ПАНТЕЛИЋА
дипл. инжењера из Уба
(1940 – 2016)
Пролазе дани, месеци,
године...Туга, бол и сећања
на Тебе, живе у нама. Вољени
никад не умиру, док живе они
који их воле и памте.
Заувек ћеш бити у нашим
срцима. Хвала Ти за све...

ЖЕЉКА ТЕШИЋА
(1974 – 2015)

Твоји најмилији:
супруга Милка, син Обрад,
ћерка Олгица, снаха Радмила,
зет Жанко, унуци:Јелена,
Тијана, Тамара, Алекса,
Андрија и Марко

Са великим болом и тугом,
чувамо успомену на тебе...
Твоје сестре
Љиљана и Гордана

"KRIN 2"

СЕЋАЊЕ
на дивног мужа,
оца и деду

24.02.2021.год навршило
се десет година од смрти

cve}ara

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

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

АЦЕ ЦИГЕ
ЖИВОРАДА - ЛИЛУ
ВЕСЕЛИНОВИЋА
(27.04.1927 – 16.02.2019)
Породица

(1934 – 2011)
Хвала Ти за све...
Заувек у нашим срцима...
Твоји:супруга Гордана, син
Сава, снаха Ивана и унуци
Александар и Милош

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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Прошла је година дана од
како није са нама наша
драга

28.02.2021.г. навршило се
шест месеци од смрти наше
сестре, тетке и баке

ВОЈКА ПАНИЋ
из Чучуга
(1936 – 2020)
Заувек ћемо те носити
у срцу и чувати
успомену на тебе.
Хвала ти за све што си
учинила за нас

ИВАНКЕ
ПАРАМЕНТИЋ
(1947 – 2020)

Твоја ћерка Драгана, зет
Милорад, унуци Милош
и Милан са породицама

Заувек у срцима сестара
Вере и Милке

Навршила се година дана
од када није са нама
наша драга

19.02.2021.г. навршило се
три године од смрти
нашег драгог

ВОЈКА ПАНИЋ
из Чучуга
(1936 – 2020)
Никада те неће заборавити
твоји

СЛОБОДАНА
НЕНКОВИЋА
Никада те нећемо
заборавити...
Твоји најмилији

син Драган, снаха Милена,
уници Биљана, Немања,
Јелена и Невена
1.02.2021.г. навршило се три
године од смрти нашег драгог

IN MEMORIAM

АЛЕКСАНДРА
БИЛИЋА - ПИРГЕ
(1954 – 2018)
Време пролази, све нам више
недостајеш и све је теже
истину правдати судбином, а
тугу лечити временом. Тешко
је видети те свуда а нигде те
не наћи. Боли празнина која
никад неће бити попуњена
и много тога чему смо се
требали радовати
а нисмо стигли.
Твоји најмилији
Ленка и деца

СТАНИМИР
РАКИЋ - ПИЋА
(1960 – 2021)
Почивај у миру
Сестра Ленка и деца
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16.фебруара 2021.г. навршава се
пола године од смрти
нашег вољеног

16.фебруара 2021.г.навршава се
пола године од смрти мога брата

МИРОСЛАВА
МИЛОШЕВИЋА
(1938 – 2020)
Недостајеш нам много, с
поносом течувамо у нашим
срцима и мислима.
Хвала ти за све што си за нас
учинио.Вечно ћеш живети са
нама
Супруга Јулијана, син Живота
и ћерка Снежана

МИРОСЛАВА
МИЛОШЕВИЋА
(1938 – 2020)
Са великим болом и тугом увек
ћу се сећати свог драгог брата
Брат Сава са породицом
6.03.2021.г. навриће се шест
месеци од како нас је напустио
наш драги и највољенији тата

16.фебруара 2020.г навршава се
пола године од смрти мога брата

ВЛАДА
ПЕТРОНИЋ
(7.09.1976 - 6.09.2020)
Тата, никада Те нећу
заборавити! Ја сам Твој Анђео
како си ме само и звао, а сада
си Ти мој Анђео чувар!
Недостајеш нам много. Толико
тога нисмо стигли да кажемо
једно другом. Пуно те волимо,
почивај у миру
у Твом царству небеском!

МИРОСЛАВА
МИЛОШЕВИЋА
(1938 – 2020)
Са великим болом и тугом увек
ћу се сећати свог драгог брата

Твоје Анастасија и Биљана

Сестра Бранка са породицом

Сећање на наше драге родитеље

НОВАКА
НИКОЛИЋА

ДРАГАНУ
НИКОЛИЋ

(1923 – 1998)

(1925 – 2001)

Никад заборављени, вечно вољени и поштовани...
Ваша деца: Љубица, Марица и Драган са породицама

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
5.03.2021.г. навршиће се
година од кад није са нама
наш драги

4.март 2021.г.
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3.03.2021.г. навршало се шест
месеци од како није више
са нама моја вољена мајка

МИРЈАНА ЈАНКОВИЋ
(1954 – 2020)

(1941 – 2020)

Време пролази али не и туга
за тобом, од када ниси са
нама. Носим Те у срцу
сећајући се твоје љубави,
бриге, подршке,савета,
сигурности и снаге које си
нам свакодневно пружала
и несебично даривала

Увек ће га се радо сећати
његови:
супруга Мица, син
Владан и ћерка Оливера

Твој син Александар и снаха
Наташа са твојим унуцима
Луком и Вуканом

МИОМИР ВУЈКОВИЋ

7.03.2021.г. навршиће се
година дана од смрти

3.03.2021.г навршило се
претужних шест месеци
од како није више са нама
моја вољена мајка

МИРЈАНА
ЈАНКОВИЋ
(1954 – 2020)

ИЛИЈЕ
ПЛАКАЛОВИЋА
(1943 – 2020)
Бићемо и храбри и поносни
на тебе, онако како си и ти
радио и нас учио...
Супруга Нада и ћерка
Зорица са породицом
7.03.2021.г. навршиће се
шест месеци од смрти
драгог супруга, оца и деде

Остала нам је неизмерна
туга, вечна љубав и
поштовање на твој драги
лик, племенитост и доброту.
Живела си часно, поштено и
достојанствено и вечно ћеш
бити у нашим срцима
Твоја ћерка Марија и зет
Милан Кокотовић са твојим
унуцима Огњеном,
Вукашином и Аном
3.03.2021.г. навршило се шест
месеци од како није више са нама
моја вољена супруга

МИРЈАНА ЈАНКОВИЋ
(1954 – 2020)

ВОЈИНА
ВЕЛИМИРОВИЋА
(1942 – 2020)
Са поносом ћемо чувати
успомену на тебе...
Твоја породица

Никада нећу прихватити болну
истину да више ниси са нама. Да је
моја љубав могла да Те сачува,
подарила би ти вечност. Туга
и бол се не мере временом,
већ огромном празнином коју си
оставила у мом животу. Својим
животом оставила си врлине које
не бледе, сећања која се не бришу
и доброту која се не заборавља.
Остаје неизбрисива љубав коју
смрт не прекида и туга коју време
не лечи. Љубави моја почивај
у миру и нека Те у рајској тишини
Анђели чувају...
Вечно ће Те волети и чувати од
заборава, твој супруг Драгиша
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28.02.2021.г. навршило се 40 дана
од смрти наше драге мајке

28.02.2021.г навршило
се 40 дана од смрти

ЛАЗАРА
ПУРЕШЕВИЋА
(09.04.1960 – 19.01.2021)
Поносна сам што сам
била...
„луче чичино“,

ЉИЉАНЕ ВАСИЋ
(1947 – 2021)
Мајко, кад смо се најмање надали
остали смо без тебе. Искрено смо
те волели и волећемо те заувек...
Син Горан, ћерка Весна
са породицом и пријатељи

твоја Дале,
твоја синовица

Марјановићи
6.03.2021.г. навршиће се
десет година од смрти

28.02.2021.г навршило
се 40 дана од смрти

ЛАЗАРА
ПУРЕШЕВИЋА
(09.04.1960 – 19.01.2021)

ЈОВАНА Ж.
МИЛОШЕВИЋА

Недостајаћеш за све
лепе тренутке који
долазе...

(2011 – 2021)
Драги брате, нисмо те заборавили.
Време пролази, ми те и даље
волимо...
Брат Милета са породицом
и пријатељ Драган Марјановић
са породицом

26.02.2021.г. навршило се пет
година од смрти моје мајке

НАДЕЖДЕ
МИЛИВОЈЕВИЋ
(1940 – 2016)
Године нису ублажиле
моју тугу...
Син Слободан са породицом

Брат Драган,
снаха Светлана,
синовица Данијела
и синовац Дарко
Прошла је година дана 5.03.2021.г. навршиће се 40
од смрти мога оца
дана од смрти моје мајке

ЖИВОТЕ
МАКСИМОВИЋА

ЖИВИСЛАВКЕ
МАКСИМОВИЋ

(1934 – 2019)

(1945 – 2021)

из Кожуара
Оставили сте велику празнину у мом срцу...
Ћерка Весна са породицом

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
СЕЋАЊЕ

4.март 2021.г.
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9.02.2021.г изненада нас је
напустио наш драги

СТАНИМИР РАКИЋ
ПИЋА
(1960 – 2021)

СТАНИМИР РАКИЋ
ПИЋА
Особа која иде са лица земље
заиста не одлази, она и даље
живи у нашем срцу и мислима
Драган Ракић
12.03.2021.г навршиће се 40 дана
од смрти моје мајке

Остала је велика празнина,
бол и туга у нашим срцима.
Хвала ти за сву љубав,
пажњу и доброту коју си
нам пружио
Воле те твоји:
Вида, Љуба и Ана
Последњи поздрав нашем
вољеном оцу, тасту и деки

СТАНИМИРУ
РАКИЋУ ПИЋИ
(1960 – 2021)

ОБРЕНИЈЕ ЈАНИЋ
(3.5.1937-1.2.2021)
Драга и вољена мајко, престало
је да куца твоје племенито срце,
али успомену на твој драги лик
чуваћу док сам жива. За мене си
била и остала најбоља мајка на
свету. Почивај у миру Анђеле мој!
Твоја ћерка Вера са породицом
12.03.2021.г навршиће се 40 дана
од смрти наше нане

Најбољи оче, тасте, деко,
био си и остаћеш наш
анђео, наша звезда водиља!
Поносни смо што смо те
имали, најтужнији што смо
те прерано изгубили
С љубављу твоји:
Mилица, Лена и Жикица
Последњи поздрав
вољеном тати

СТАНИМИРУ
РАКИЋУ ПИЋИ
(1960 – 2021)

ОБРЕНИЈЕ ЈАНИЋ
(3.5.1937-1.2.2021)
Нано, хвала ти за све лепе
тренутке проведене са нама.
Чуваћемо те од заборава, као што
си ти нас за живота. Почивај
у миру и нека те Анђели чувају
Твоја унучад: Ненад, Наташа
и Јелена са породицом

Хвала ти што сам најпоноснија
ћерка, најпоноснија на тебе,
научила сам од најбољег !
Хвала ти за сву љубав овог
света што си ми пружио, за све
дане и године које си обојио
најлепшим бојама! Срце си
имао као кућа велико за све и
баш оно те издало, сада када
си нам најпотребнији. Био си и
остаћеш мој живот, моја снага,
моје сунце, моја најсјајнија
звезда, моја љубав највећа!
Волим те једини мој,
најбољи мој!
Твоја Милица
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5.03.2021.год навршиће се
четири године од смрти

СРЕЋКА РАДОВИЋА
(1948 – 2017)
Драги брате, сваки дан
почиње и завршава се
сећањима на тебе...
Сестра Драгица
са породицом

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ДРАГИЦА ДАЦА
НИКОЛИЋ

16.03.2021.г. навршава се три године
од смрти нашег драгог

(10.10.1969-6.03.2005)

ДРАГАНА
ЈЕЛЕНИЋА

Ни сва наша љубав, ни сав
понос, ни сва туга што су заувек
у нашим срцима тако немерљиви,
ни мало не бледе кроз време!
Нека те Господ чува у Вечности,
амин!

Недостајеш бескрајно,
али носићемо те заувек
у нашим срцима, јер вољени
никада не умиру…

Твоја породица

Твоји најмилији

(1956 – 2018)

20.02.2021.г. преминула је
наша драга

ГОРДАНА
ЈАНКОВИЋ
(1971 – 2021)

СТАНИСАВ
СТАМЕНИЋ

Са тугом, љубављу и
поштовањем,вечно ћемо те
носити у срцима и чувати
од заборава...

(11.03.1939-14.11.2020)
Хвала ти за све што си
учинио за нас! Живећеш
заувек у срцима твоје
супруге Маргите и ћерки
Весне и Вере са породицама

Твоји: супруг Милан,
синови Тихомир
и Александар, свекрва
Драгица и остала родбина

ФУДБАЛ

4.март 2021.г.

IN MEMORIAM

СТАНИМИР РАКИЋ
- ПИЋА
(1960-2021)

Небеска ливада Јединствових
асова јача је, на жалост, за једног
сјајног голмана- Станимир РакићПића (1960-2021) преселио се у
легенду, још увек пун енергије и
радости коју је несебично делио
свима око себе. Бившег голмана
Јединства и Зимпе осамдесетих
година, успешног спортског радника у
родном Гуњевцу и убском Раднику,
вредног и поштеног човека чији је и
син Љубиша био дугогодишњи
голман Јединства, а сада зонаша
Врело спорта, поносног оца, деду,
супруга, ујака... издало је његово
племенито срце на радном месту.
Сахрањен је у среду 17.
фебруара на Гуњевачком гробљу, а на
трибинама стадиона Јединства и
Врело спорта остаје велика празнина
и дубоко поштовање за још једног
људину који нас је прерано напустио.

СЛОБОДАН ПАВЛОВИЋ
- БОБОШКА
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ОКОНЧАНА ЗИМСКА ФУДБАЛСКА ПАУЗА

БЕЗ БРЕЗОВЧАНА НА ПРОЛЕЋЕ
Фудбалско пролеће је званично
почело у Трлићу- 28. фебруара одиграна је заостала утакмица Окружне
лиге Колубаре између домаћина и
Бањана на коју је гостујући тим дошао
са само девет играча. Трлићани су то
искористили и повели са 3:0 већ после
18 минута игре, а гости су почетком другог полувремена обуставили отпор
после повреде тројице играча. Пре
првог пролећног кола, мораће Трлићани још једном на терен, наредног
викенда гостоваће ЗСК-у, па ће званично бити и окончан јесењи део.
А у пролећном делу нећемо
гледати екипу Брезовице, некада стабилни зонаш је био принуђен да иступи
из лиге, па ће наредне сезоне, као и
Тулари, вероватно са домаћим снагама
кренути из општинске лиге. За викенд
13/14.марта планиран је почетак пролећног дела, комшијски дерби игра се
на Школарцу између Радника и Памбуковице, а у сваком колу ће бити по два
слободна тима.
Изузетно занимљив требао би да
буде други део МОФЛ Колубара "Исток"
(почетак заказан за 13/14. март), Полет
из Такова је номинално јесењи првал,
али на трон пуцају Паљуви и Јошева од
убских клубова, а Младост (Врачевић),
Пролетер (Бајевац) и Полет (Доњи
Лајковац) од тимова са лајковачке
стране. Дерби на старту је без сумње
Паљуви- Пролетер, а ко ће имати веће
шансе за опстанак знаћемо после сусрета Звизадр- Стубленица.
Седам дана касније крећу и
општински лигаши ФС Уба, Совљак је
имао сјајну јесен, а шансу да их угрозе
имају само Јединство (Милорци) и
Колубара (Лисо Поље) који играју дерби
првог пролећног кола. Лидер је слободан на старту пролећа и у поход на

међуопштинску лигу креће седам дана
касније у Бргулама.
По обичају, српсколигаши ће већ
првог викенда марта на терен, Јединство у комшијском дербију чека Будућност-Крушик (субота, 6. март), а
сутрадан ће њихови млађи клупски
другови угостити омладинску и кадетску селекцију Новог Пазара. Колубарско-мачванска зона креће 13/14.
марта, у Врелу нас у недељу чека дерби
две првопласиране екипе, на жалост,
као и јесенас- са рестриктивним бројем
гледалаца на трибинама због добро
познатих околности...
Б.Матић

18.коло (13/14.март):
Пепељевац - ОФК Јабучје
ОФК Осечина - Колубара 2
Јокс Јунајтед - ОФК Сењак
Радник (Уб) - Памбуковица
Искра - Трлић
ЗСК - ОФК Брђанац
Бањани - Стрмово 1968
Слободан: Димитрије Туцовић

(1963-2021)
Брезовица иступила из лиге

Убско Јединство је претрпело
још један велики губитак, дугогодишњи комесар за безбедност убског
српсколигаша (од 2000.године) Слободан Павловић је преминуо у родном
Воћњаку крај Лознице где је и сахрањен у среду, 24. фебруара.
После завршене Средње школе
унутрашњих послова у Сремској
Каменици, добио је службу на Убу где
се и пензионисао и постао свима драга особа у вароши. Убљани ће га
памтити као питомог и дружељубивог
човека, "партизановца" и страсног
пецароша, а Јединство као верног
навијача и човека од великог поверења, увек спремног да буде на услузи клубу.

16.коло (13/14.март):
Колубара (Ј) - Ратковац
Младост (В) - Омладинац (К)
ОФК Паљуви - Пролетер (Б)
Звиздар 2012 - ОФК Стубленица
Чучуге - Шарбане
Рудар (Р) - Полет (Т)
Каленић - Полет (ДЛ)
Црвена Јабука - Јошева

OP[TINSKA LIGA
“UB”
14.коло (20/21.март):
Гуњевац - Бргуле
Јединство (М) - Колубара (ЛП)
Врело - Докмир
ОФК Таково - Мургаш 2012
Вукона - Будућност 1995
Слога (В) - Тамнава
Слободан: Совљак
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"ВЕЧИТИ РИВАЛИ" ГОСТОВАЛИ НА УБУ

ДРАГОЦЕНЕ ЛЕКЦИЈЕ ЗА УБСКЕ КЛИНЦЕ
- Убски кадети без шанси против Партизана (0:10). - У појачаном саставу јак отпор
Црвеној звезди (2:3). - Голеада на „Мурињу“ против Чукаричког (4:6).
Тренер кадета Мирослав Билић
је желео ове зиме најјаче могуће провере за своју екипу, па су у само четири
дана гостовали београдски црно и
црвено-бели. Иако су "вечити", посебно
Партизан, показали класу у односу на
Убљане- нема сумње да су ти мечеви
много значили Билићу да види где се
његови клинци налазе у овом тренутку.
Партизан је за само 10 минута три
пута затресао мрежу Станаревића, пулени Владимира Јешића били су надахнути амбијентом "Муриња" и максимално мотивисани, а кадети Јединства,
ненавикнути на тај ниво фудбала,
углавном су били неми посматрачи
акција црно-белих. На крају великих
10:0, али пре свега озбиљна лекција за
Убљане да схвате колико су још
удаљени од најбољих екипа у Србији.
Против Црвене звезде је већ
била друга слика, добио је Билић помоћ
неколицине омладинаца који су радили
са првим тимом ове зиме, па је публика
већ могла да ужива у равноправном

Кадетске селекције Јединства и Партизана
надметању. Београђани су оправдали
рејтинг, са генерацијом 2005. славили су
против старијих Убљана са 3:2, а голове
за убске црвено-беле постигли су Јаџић
и Урошевић.
Клуб који је заслужено у врху
српског фудбала- Чукарички, гостовао
је са екипом чији је члан и Убљанин

Лука Пантелић, а после голеаде на
"Мурињу" славио је тим са Бановог брда
са 6:4. Голове за домаће постигли су
Пантелић, Руњајић, Живановић и Цвијовић из пенала, а убски кадети наста-вљају
првенство лиге ФС РЗС у недељу 14.
марта против Новог Пазара на Спортском
центру "Матић".
Б.Матић

ФУДБАЛ
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УБЉАНИ "РЕМИЗИРАЛИ" У ПОСЛЕДЊОЈ ПРОВЕРИ

КОМШИЈСКИ ДЕРБИ ОТВАРА ПРОЛЕЋЕ
- Јолачић и Маринковић стрелци у последњој провери против Железничара- 2:2. - Победе против
Слободе и Степојевца, пораз од омладинаца Црвене звезде. - Синђић пропушта Ваљевце (6. март,
14 часова) због картона, Зоран Радојичић, Арсовић, Вуковић, Шака и Сајић на списку повређених.
Црвено-бели су окончали серију
тестова- на седам мечева црвенобели су славили четири пута (Напредак 2:1, Смедерево 2:0, Степојевац
2:0 и Слобода 2:1), нерешено је било
са Лајковчанима, а бољи од Обрадовићевих пулена били су Лозница и
омладинци Црвене звезде.
"Генералка" са Лајковчанима био
је први излаз Обрадовићевих пулена
на природну траву, а млади тренер је
Заједничка фотографија сениорског тима Јединства и омладинаца Црвене звезде
на терен послао поставу без Луке
Синђића који због парних картона
пропушта пролећну премијеру. Црвено-бели су до предности дошли
прецизним ударцем Јолачића који је казнио грешку одбране Железничара,
али су гости до средине другог дела преокренули резултат. Ипак, Никола
Радојичић је добро асистирао Маринковићу за изједначење, а Милановић
није имао среће да две идеалне прилике претвори у гол.
Три дана раније, Милош Обрадовић је пружио прилику играчима
углавном омладинског узраста против војвођанског зонаша Слободе, 70
минута је прошло без голова, да би уласком стартера Убљани славили са
2:1 головима Ђокића и Милановића. Синиша Јолачић је био прецизан и
против Степојевца, само 40 секунди требало му је погоди мрежу филијале
ИМТ-а, а коначан резултат 2:0 поставио је Игор Милановић након идеалног
центаршута Додеровића.
Вероватно најбољи меч у припремном периоду, Јединство је играло
против омладинаца Црвене звезде, у мечу високог ритма славили су
београдски црвено-бели са 2:1, а гол за Убљане постигао је Рајовић након
корнера. У стрелце се два пута уписао и Никола Ђурић- против Напретка и
Смедерева, а списак стрелаца закључује Немања Додеровић, прецизан
против зонаша из Медошевца.

УЛАГАЊЕ У БУДУЋНОСТ
Јединство је потписало стипендијске уговоре са шест талентованих дечака кадетског узраста, тренутно под тренерском палицом
Мирослава Билића, човека са најдужим стажом у школи Убљана.
Стипендисти су постали Богдан Милутиновић, Марко
Киселчић, Владимир Цвијовић, Михаило Марковић (сви 2004.) и
годину дана млађи Марко Мочић и Андреј Давидовић. У име клуба
уговоре је потписао председник Дарко Матић, па ће млади играчи
до пунолетства бити на платном списку клуба. Много битније од
тога јесте да је Јединство потврдило да озбиљно рачуна на своју
децу која су добила додатну мотивацију за рад.

Утисак је да је припреме одлично искористио
Ђорђе Владисављевић, наметнуо се на позицији
штопера, а с обзиром на то да се повредио Вуковић,
а отишли Андрић и Филиповић- смеши се лепа
минутажа бившем јуниору Црвене звезде. Два
проверена појачања- Маринковић и Додеровић су
оправдали српсколигашки рејтинг, а млади
Шапчанин Обрадовић (2002) се наметнуо на
позицији задњег везног. Здравствени билтен
Убљана није идеалан, ван строја су и Зоран
Радојичић, Арсовић, Сајић и Шака, али не утиче то
на размишљања тренера Милоша Обрадовића:
- Последња провера је показала и врлине и
слабости, али мислим да спремни дочекујемо први
пролећни меч против Будућности-Крушика. Звучи
као фраза, али играчи су заиста жестоко радили,
преко 60 тренинга и 7 утакмица су искристалисали
тим за старт. Ваљевци су направили "рез" зимус,
али имају врло квалитетан састав, чак је на неколико
утакмица играо и бивши ас Партизана Ђорђе Лазић.
Међутим, не размишљамо много о њима, нема
сумње да ће нам недостајати Синђић и повређени
играчи, али наше амбиције су у том мечу, као и у
сваком до краја сезоне, искључиво победничкејасан је млади стручњак на клупи Јединства.
Б.М.
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ВРЕЛО СПОРТ СЕ СПРЕМАЛО У ОХРИДУ
ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ

МАКЕДОНИЈА ПРИЈАЛА
ВРЕЉАНИМА
Експедиција Врело спорта осам дана (20-27. фебруара)
била је гост охридског хотела "Аквалина" и користила терене
комплекса "Биљанини извори" како би се припремила за
наставак Колубарско-мачванске зоне. У Македонију је
отпутовало 28 људи- 25 играча, кондициони тренер Кристина
Миливојевић, помоћни тренер Милан Јаковљевић и секретар
Душко Љубичић, а пред сам полазак, породични разлози су
спречили тренера Милоша Гаврића да путује у Охрид.
Није то спречило Врељане да одраде добар посао, а
другопласирани тим јесењег дела зоне је одиграо и три
утакмице. Једини пораз доживели су у првом мечу против
Воске 2:1, а вероватно би исход и тог меча био другачији да
није искључен Бранковић код вођства Врело спорта (стрелац
Блажић). У другој провери, пулени Милоша Гаврића су
сигурном игром савладали тим "Б" Пелистера са 2:0, а
стрелци су били Антонић и Блажић.

УБЉАНКЕ ИЗБОРИЛЕ ОДБРАНУ
ТРОФЕЈА КУПА СРБИЈЕ

КРОЗ ДРАМУ
ДО ФИНАЛА
Плесале су Убљанке по ивици провалије,
инспирисане Пазовчанке су "заледиле крв" свима који
навијају за Уб, али је поен-количник пресудио да у финале
оде екипа Владимира Васовића. Није се очекивала таква
драма после победе од 3:1 у Старој Пазови, али је Јово
Цаковић још једном доказао да може да направи
конкурентну екипу од девојчица које су (изузев либера, 99
годиште) све млађе од 2000. годишта.

ФК Врело спорт

ЖОК Уб

Најбољи меч Врељани су одиграли на повратку кући,
застали су у Скопљу где су надиграли млади тим Работничког
са 3:1, а прва три гола на мечу су постигли Марко Ђурђевић (2)
и Бранковић. Припреме су протекле у најбољем реду, ситније
повреде нису утицале на одсуство играча са тренинга, а
саобраћајно предузеће "Ласта" се побринуло да Врело спорт
стиже до жељених дестинација. Имали су Врељани и леп
излет бродом до манастира Светог Наума, тако да су се македонске припреме показале као пун погодак за врељански клуб.
Пре пута у Охрид, Врељани су убедљиво савладали
Трлић са 8:0 и Стрелац из Мислођина са 5:3, а до дербија са
Рађевцем на старту пролећа (14. март, стадион Мирко-Жаки
Матић) дели их само "генералка" са Радником.
Б.Матић

KOLUBARSKO-MA^VANSKA ZONA
Најава 16.кола (13/14.март):
Рубрибреза - Рибница (Мионица)
Врело Спорт - Рађевац (Крупањ)
Младост (Прњавор) Младост (Доњи Добрић)
Спартак 1924 (Љиг) - Раднички (В)
Слога (Богосавац) - ОФК Дивци
Младост (Драчић) - Раднички Стобеx (Клупци)
Борац (Лешница) - Дрина (Љубовија)
Јединство (Владимирци) - Задругар (Лајковац)

У прва два сета неупућени никада не би погодили ко
је непоражена екипа у Србији, перфектном игром
Јединство је шокирало домаће и повело са 2:0. У
последњи час тргле су се Убљанке, доста убедљиво
добиле трећи сет, па су морали да се упале дигитрони. У
четвртом сету домаћој екипи било је потребно 16 поена за
финале, рачуница за коју ни највећи песимисти нису
очекивали да ће морати да се узме у обзир.
Кренуло је у егалу, деловало је да је циљ лако
достижан, али су ствари средином сета почеле да се отимају контроли. Бранка Тица је играла као у трансу, пратиле
су је Милановић и Савић, а сјајно је сервирала Ана Марија
Јоњев. Када је семафор откуцао број 16 за Уб лакнуло је
свима у хали, девојчице Јединства су наставиле у јаком
ритму и славиле победу, али је главни циљ остваренУбљанке ће 14. марта бранити пехар Купа.
Б.М.
Полуфинале Купа Србије, реванш меч

Уб- Јединство (Стара Пазова) 1:3
(17:25, 15:25, 25:16, 22:25)
Хала спортова на Убу. Судије: Симић (Обреновац),
Петровић (Ужице).
УБ: Глигорић 5, Лукић 3 (2 аса), Вулин 20 (1 блок, 1 ас),
Тривуновић 12 (1 блок), Кецман 9 (1 блок, 1 ас), Медић 7 (3
блока, 2 аса), Ђурђевић (либеро 1), Божић 1, Стојковић.
Нису играле: К.Ђорђевић (либеро 2), Павловић,
Митровић, Ранковић, А.Ђорђевић.

Рајка Михајловића 33

Уб

VREME JE ZA ZIMSKE GUME !
МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА

ОДБОЈКА
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ОКОНЧАН РЕГУЛАРНИ ДЕО ОДБОЈКАШКЕ СЕЗОНЕ

СА ПРВЕ ПОЗИЦИЈЕ У НАПАД НА ТИТУЛУ
Први пораз у првенству у Обреновцу. - Рутински посао против Београда,
већ у среду четвртфинале против суботичког Спартака (18 часова)
Убљанке су против младе екипе
Јединства "овериле" прву позицију
пред плеј-оф, али је 16. узастопни
тријумф био "ход по трњу" за екипу
Владимира Васовића. Пазовчанке су на
крилима расположене Тице и Савић
"ишчупале" први сет, али је лидер
ухватио добар ритам и добио наредна
два сета.
Када је деловало да ће девојчице
Јова Цаковића потписати капитулацију,
поново се најмлађа екипа у лиги
вратила на ниво из првог сета. Судије су
промениле одлуку код резултата 21:20,
процениле да је Сања Тривуновић ипак
лопту послала у аут, па је надахнути
гостујући тим одвео меч у тај-брејк,
први за Убљанке на домаћој сцени.
Домаће су на старту петог сета
стекле кључну предност- 7:3, одбијале
су Пазовчанке да се предају, али није
било дилеме око победника. Сања
Тривуновић је била убојита у финишу
меча, са три везана поена окончала је
најтежи и најузбудљивији меч у сезони,
не рачунајући европски окршај са
Чехињама.
ТЕНТ је искористио пад у форми и
резултатску растерећеност Убљанки да
забележи победу и обезбеди другу
позицију пред доигравање. Видели су
се на екипи Владимира Васовића
трагови тешких мечева са Пазовчанкама, па изузев у другом сету- освајач
Купа и Суперкупа није био на свом
уобичајеном нивоу.
После лако изгубљеног првог сета,
стартна предност у другом од 11:4
сугерисала је брзо изједначење. Уместо
тога, шампион Србије је почео да топи
предност лидера, али је деловало да је
и тај налет одбијен при вођству Уба
21:17. Међутим, завршница је била
кошмарна за гошће, пропуштене су две
сет-лопте, па су Обреновчанке повеле
са 2:0 и вероватно већ тада решиле
судбину меча.
У трећем сету није било праве игре
са убске стране мреже, ТЕНТ је
искористио прилику да нанесе комшијском ривалу први пораз у првенству и
прекине серију Убљанки од пет везаних

Суперлига Србије, 18. коло

Уб- Београд 3:0
(25:19, 25:21, 25:16)
Хала спортова на Убу. Судије: Цветковић (Београд), Оченаш (Б. Петровац).
УБ: Божић 5 (3 блока, 1 ас), Глигорић 7
(1 ас, 1 блок), Ранковић 10 (1 ас), Вулин
7 (1 ас, 1блок), Кецман 13 (1 блок, 1 ас),
Медић 14 (5 блокова, 1 ас), Ђурђевић
(либеро 1), Митровић 6 (1ас), Тривуновић 1. Нису играле: К.Ђорђевић (либеро 2), Павловић, Стојковић, Лукић,
А.Ђорђевић.
Суперлига Србије, 17. коло

ТЕНТ- Уб 3:0
(25:20, 27:25, 25:19)

Јелена Кецман
Вулин
Љубица
победа у међусобним окршајима.
Последњи меч регуларног дела
сезоне протекао је у напорима већ
друголигаша Београда да пружи јачи
отпор и у томе су младе гошће успевале
скоро два и по сета. На домаћима су
били присутни трагови турбулентне
недеље, такође и појачаног тренинга
пред плеј-оф, али дилеме око победника није било.
Велико охрабрење је повратак
Љиљане Ранковић на паркет, деловало
је да пауза није оставила већег трага, а
радује да је одлично функционисао
блок. Поентерски су предњачиле
Љубица Кецман и Софија Медић, добар
учинак у трећем сету имала је и капитен
Ана Марија Митровић, а тренер Васовић најављује поход на трофеје:
- Честитке девојкама на позицији
1, али овде подвлачимо црту јер ће
наредни месец обојити читаву сезону.
Појачали смо тренинг, у среду против
Спартака крећемо у поход на титулу, а
подједнако нам је битно и финале Купа
14. марта. Плеј-оф пред нама биће
изузетно занимљив, доста је квалитетних екипа, а верујем да ћемо ми бити у
првим редовима када се буду делили
трофеји.
Б.Матић

ВРЊАЧКА БАЊА ДОМАЋИН ФИНАЛА КУПА СРБИЈЕ

УБЉАНКЕ БРАНЕ ПЕХАР
Извршни одбор ОС Србије донео је одлуку да се
финални мечеви Купа у обе конкуренције играју у
Врњачкој Бањи (недеља, 14. март), тачније у хали "Владе
Дивац". Најпре ће се у мушком финалу састати Рибница и
Раднички из Крагујевца са почетком од 16.30, а у 19
часова на програму је женско финале Уб- Железничар
(Лајковац). Оба меча преносиће РТС 2, наравно без
присуства гледалаца, с обзиром на актуелне околности.
Убљанке су бранилац трофеја који су освојили у
епском финалу на домаћем паркету пре годину дана (3:2
против Јединства), а одлучујући меч су избориле уз
доста муке кроз двобој са истим ривалом. Железничар је
у полуфиналу против ТЕНТ-а потврдио да је у налету,
посебно доласком Ане Бјелице, па је жеља Лајковчанке
да у власништво врате трофеј који су прошле године
предали најближим комшијама.

Хала СКЦ у Обреновцу. Судије: Рогић,
Баланџић (Београд)
УБ: Глигорић 9 (5 блокова), Лукић 3 (2
аса), Вулин 18 (3 аса), Тривуновић 4 (1
блок), Кецман 9, Медић 4 (1 блок),
Ђурђевић (либеро 1), Божић 2 (1 ас,
1блок), Стојковић. Нису играле:
К.Ђорђевић (либеро 2), Павловић,
Митровић, Ранковић, Ђорђевић.
Суперлига Србије, 16. коло

Уб- Јединство (СП) 3:2
(25:27, 25:23, 25:21, 20:25, 15:9)
Хала спортова на Убу. Судије:
Зеленовић, Јанковић (Београд).
УБ: Божић 1, Глигорић 14 (6 блокова),
Вулин 18 (1блок), Тривуновић 15 (1
блок), Кецман 13 (2 блока), Медић 16 (3
аса, 2 блока), Ђурђевић (либеро 1),
Лукић 3 (1 ас), Стојковић. Нису играле:
К.Ђорђевић, Павловић (либеро 2),
Митровић, А.Ђорђевић

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
17
Ub
16
TENT
@elezni~ar 14
10
C.zvezda
Jedinstvo(SP) 9
8
Partizan
8
Srem
4
Spartak (S)
3
Klek
1
Beograd

1
2
4
8
9
10
10
14
15
17

51:10 50
51:16 45
43:25 38
35:31 31
36:34 28
38:39 26
35:34 25
14:21 13
15:17 11
9:53 3
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КОШАРКА

4.март 2021.г.

ОДЛИЧНО ИЗДАЊЕ КОШАРКАША МЛАДОСТИ У КОМШИЈСКОМ ДЕРБИЈУ

ЉУБОЈЕВИЋ СРУШИО ЛАЈКОВЧАНЕ
Једна од најупечатљивијих победа Младости у историји клуба!
Изузетно јака лајковачка екипа, предвођена Иваном Поповићем, "поклонила"
се пред убским клинцима предвођеним маестралним Марком Љубојевићем.
Искусни кошаркаш престижне биографије сасуо је "рафал" у кош
Железничара од 40 поена, а две "тројке" преко Петрића (212 цм.) у тренуцима
када вероватно није ни видео кош- решиле су судбину комшијског дербија.
Погрешно би било рећи да је Лазаревчанин сам добио "дизелку",
млади Симић је када је било најбитније објаснио да године (није напунио 16)
не могу да буду препрека за квалитет и храброст, експлозивни Урош
Васиљевић је рационално користио своје атлетске моћи, а "снајперисти"
Милошевић и Матић су мирно сачекали тренутак да демонстрирају убитачан
шут. Неприметне, а злата вредне роле, имали су Ђорђе Васиљевић и
Ваљевац Глушац, а поени на табли Стошића и Марковића украсили су
најбоље нападачко издање Младости у сезони.
Није ишао шут на другој страни Ивана Поповића, искључење "плеја"
Ђурђевића крајем првог полувремена такође је утицало на исход, па
Лајковчани нису имали снаге за преокрет. На крају велико славље
"младосташа", потпуно заслужено гледајући дешавања на паркету.
У Лозници је Младост наступила у стандардно
подмлађеном саставу, искусни домаћи тим предвођен
сјајним Недићем је диктирао темпо свих 40 минута, па се није
постављало питање победника. Наредног викенда, Убљани
траже 5. првенствену победу, а ривал ће им бити Осечина.
На табели Друге регионалне лиге „Запад 1 - Група А“
челну позицију заузима ваљевски Раднички са максималним
скором 12-0, следи га лајковачки Железничар (9-3), док су
Младосташи на шестом месту са 4 победе и 8 пораза.
Б.М.

Славље након победе
против фаворизованих Лајковчана

СПОРТ

4.март 2021.г.

УБСКИ РУКОМЕТАШИ ТРИ НЕДЕЉЕ БЕЗ ТРЕНИНГА

НОВИ ПОЧЕТАК ПРОТИВ
ЛАВОВА, 4. МАРТА
Ковид-19 је протутњао и убским
рукометним клубом, чак 13 играча и 3
члана управе су прележали корону
почетком фебруара, па је тренер Бранко
Филиповић био принуђен да на три
недеље стопира рад прве екипе. У понедељак, 22. фебруара, одржан је први
тренинг, до краја те недеље млади
тренер је комплетирао екипу, па су
барем ту муку Убљани скинули са врата.
Наравно да сад сви планови
падају у воду, Филиповић ће морати да
импровизује у ходу, а изазови, можда и
пресудни за коначан пласман, су већ на
прагу. Одложени меч првог дела сезоне
против Лавова игра се у четвртак, 4.
марта, али тренер Бранко Филиповић
не очајава над тренутном ситуацијом:
- Лавови су ривал који је близу
нас на табели, јасно нам је да, без

обзира на проблеме које смо имали у
припремном периоду, морамо да
тражимо победу. Већ два дана касније
путујемо у Бечеј на мегдан ривалу кога
смо јесенас савладали, а слободан
викенд, 13. и 14.марта, због обавеза
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СУПЕР Б ЛИГА „СЕВЕР - ЦЕНТАР“
1. Kolubara (L) 11
2. Smederevo
11
3. Jugovi}
11
4. In|ija
11
5. Ma~va (B)
11
6. Sivac 69
10
7. Vo`dovac
11
8. Morava (VP) 11
9. Lavovi BP
10
10. Ub
9
11. Vrbas Petrol 11
12. Jedinstvo(NB)11

2
0
2
1
0
3
3
2
0
1
0
0

0
1
1
4
5
3
4
7
7
6
9
10

+41
+37
+60
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+4
+19
0
-5
-40
-26
-46
-58

репрезентације, искористићемо да одиграмо и други одложен меч против Сивца.
Играчи се полако враћају у ритам, Павловић, голман Владисављевић и браћа
Жарковић су појачања каква смо желели,
а постоји могућност да нам у финишу
прелазног рока приступи још један бек,
бивши интернационалац- рекао је некада
убојити бек Убљана, сада тренер Бранко
Б.Матић
Филиповић.

УЗБУДЉИВО У ФУТСАЛ-ЛИГИ

ВАЉЕВСКИ "ТРИЛЕР" БЕЗ ПОБЕДНИКА
После два "ремија" са пријепољским полицајцима (0:0 на Убу и 3:3 у
граду на Лиму), убски футсалери су из
трећег покушаја савладали екипу ПП
192 резултатом 2:1.
КМФ Карели је боље отворио меч,
наокон лепе акције Владимир Јечменица је вешто решио ситуацију "један на
један" и донео предност Убљанима.
Долазак Милана Лукића је велико појачање за Карели, али је бивши везиста
Јединства пропустио две колосалне
прилике за гол. Обе са 6 метара, други
пут је у питању био и казнени ударац,
али је голман гостију Минић сјајно
реаговао у оба наврата. Чинило се да је
гол неминован када је Мијатовић са 2
метра требао да пошаље лопту у мрежу,
али је чувар мреже ПП 192 опет "изникао
из земље" и зауставио шут.
Пријепољци су добру игру наплатили изједначењем, одлични Ћургуз
није ништа могао после силовитог
ударца Ханића са 6 метара, а одлука је
пала у наставку. Карели је играо са
голманом у пољу, Лукић је пронашао
Панића на стативи, а повратна лопта

била је довољна да Владимир Јечменица другим голом израсте у јунака
меча.
Невероватно узбудљив меч одигран је у Ваљеву између Безбедности
192 и Карелија, а брзо вођство домаћих
анулирао је Павић ударцем под пречку.
Несмотреност Јечменице коштала је 6.
фаула и пенала са 10 метара који је у гол
претворио Тојчић, 20 секунди пред
паузу.
Поново је у наставку Павић
демонстрирао снагу шута за 2:2, али су
истом минуту Убљани примили трећи
гол и остали без голмана Ћургуза који је
зарадио искључење због протеста!
Сјајно га је на голу заменио млади
Каљевић, а "шпиц" Владе Благојевића
је неухватљив за голмана Арсеновића и
доноси изједначење- 3:3.
Није ту био крај узбуђењима, лепу
акцију Панића трећим поготком
завршава Павић, могао је Милош Панић
да реши судбину меча, али је на другој
страни Милутиновић казнио његов
промашај и поставио кончаних 4:4.
Б.Матић
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Владимир Јечменица

Vam
predstavlja

Naselje

061/195-58-25
064/598-26-52

GREEN HILL
Oaza zelenila i mira na Ubu

► Moderan dom koji će vam pružiti komfor i
udobnost
► Dnevna soba, kuhinja i trpezarija predstavljaju
OPEN SPACE (otvoreni prostor) i kao takvi omogućavaju idealan prostor za opuštanje
► Sprat: dve spavaće sobe sa terasom, veliko
kupatilo sa prirodnom ventilacijom, jedna master
spavaća soba sa svojim kupatilom, garderoberom
i prelepom terasom sa pogledom na Ub
► Grejanje Fan Coil, električne roletne, videonadzor svake kuće
► Mogućnost odabira kuće sa bazenom ili bez
bazena
► Bazen je visokog kvaliteta, svojim izgledom
upotpunjuje luksuznost same kuće i pruža
relaksaciju i zabavu
► Privatna ulica, plac je u potpunosti ograđen i sa
puno zelenila
► Zajedničko dečje igralište odgovara na potrebe
mališana svih uzrasta
► Kvalitetna gradnja pruža dugotrajnost i luksuz
ovom životnom prostoru
► 200 m2 bruto, 135 m2 neto

CENA po m2:
1000 evra (sa pdv)
na neto površinu
Učešće: 20 %

Pogodnost: Dinamika plaćanja po dogovoru, mogućnost plaćanja do godinu i po
► Luksuzne kuće u nizu koje zadovoljavaju visok nivo stanovanja
► Smeštene u mirnom delu Uba, u blizini auto-puta, okružene zelenilom
pružaju idealnu lokaciju za porodicu
► Kuće poseduju atraktivnu spoljašnjost, dok pažljivo osmišljen raspored
prostorija pruža mogućnost prilagođavanja različitim potrebama
► Odlična lokacija udaljena od glavnog grada na samo nešto više od pola
sata, dvorište i dečje igralište, bazen, privatna ulica, prirodno okruženje i
udaljenost od gradske vreve omogućuju odmor nakon napornog dana
► Kvalitetna gradnja, pogodna lokacija i dobro osmišljen prostor čine ovu
nekretninu idealnim izborom za svakoga ko želi udoban, komforan i
kvalitetan dom !

Početak radova na prvim objektima: APRIL 2021.
Rok za izvođenje radova na pojedinačnom objektu:
8 MESECI OD POTPISIVANJA UGOVORA

