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PRODAJA STANOVA
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PRODAVNICA
RESTORAN
MESARA

10 godina
sa Vama !
KUVANA JELA
RO[TIQ
JELA ZA PONETI
SALA ZA SAHRANE I DA]E
(NA UBSKOM GROBQU)
014/412-212
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ПРВИ ПУТ У ЛАЈКОВЦУ

КЛИЗАЛИШТЕ
Ове зиме Лајковац први пут има клизалиште, на
велико задовољство најмлађих, али и нешто старијих
Лајковчана. Од Нове године клизалиште је отворено
сваког дана од 10 сати до 22 сата, а поред њега ради и
кафић у којем се могу угрејати и окрепити и родитељи и
деца. Клизаљке се могу изнајмити за свега 100 динара, а
термин траје 90 минута.

Временске прилике су наклоњене, тако да бројни
грађани Лајковца и околних општина користе прилику да
науче да клизају и добро се забаве. Планирано је да
клизалиште, које је смештено у центру вароши, поред
аутобуске станице и старог млина, буде на располагању
Лајковчанима све до почетка марта, ако време буде
довољно хладно. Средства за изнајмљивање клизалишта
обезбеђена су из општинског буџета.

- Прва замисао општинског руководства била је да
клизалиште буде постављено испред градске куће, због
атрактивности и велике фреквенције људи. Међутим,
због величине клизалишта, одлучено је да то буде
простор између силоса и поште. Укупна вредност овог
пројекта је пет милиона динара и, у зависности како се
покаже ове године, можда се у наредној години одлучимо
и за куповину тог клизалишта, како би га имали у трајном
власништву, да не би сваке године одвајали новац за
изнајмљивање. Надамо да је то пун погодак за општину
Лајковац, пре свега за младе људе, јер ниједна општина у
близини нема своје клизалиште, па, поред становника
наше општине, могу да дођу и млади, али и старији (ако
имају интересовања) из суседних општина- рекао је у
изјави за „Глас Тамнаве” председник општине Лајковац
Андрија Живковић.
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Д

а ли смо на прагу нових ратних
сукоба на Балкану? Нико не жели да верује у то, али... реалност
нас опомиње. Мало ко је веровао, на
пример, у време Анте Марковића, да ће се
догодити Сарајевски пуцњи на сватове, Вуковар,
Олуја, Сребреница, Косово... санкције, бомбардовање Србије и Црне Горе. Многи су веровали у
добре намере господина Сороша, патриотизам
невладиних организација, аутентичност опозиционих лидера... Веровали, веровали... А онда нас је
лупило па глави. Неке и буквално!
Е сад! Сећају се, сада већ средовечни, момци како
су мобилисини за рат у којем Србија није
учествовала, резервисти који су ишли на линију
фронта (Маринци, Корођ)... Сећамо се зоне ратних
дејстава за коју је, за кретање, била потребна
специјална дозвола... Сећамо се и... то нас плаши.
Они који су, почетком овог века, постали већински
власници својих живота јер су, добрано,
превалили прву половину, знају да смо, збиља,
опасно близу ратног амбиса. Како би он могао да
изгледа? То је релативно. Тероризам, атентати,
реке избеглица... Албанци, а ни друге злураде
комшије, не би се усудили да крену на Србију.
Никада и нису. Али, Они други, којима смо у
прошлости више пута гурнули прст у око, једва би
дочекали прилику да нам поново науде под
изговором да је то у интересу мира на Балкану.
Игра која се игра око нашег уласка у ЕУ је
компликована и не може се рећи да су све чланице
јединствене по том питању. Недавно звецкање
оружјем и покушај такозване државе Косово да
испровоцира оружани сукоб у који би се, како су
веровали, умешали њихови наводни пријатељи из
Америке и НАТО-а, било је изузетно ризично јер и у
Србији има незадовољних и жељних прилике да се
у некаквим ратним сукобима покажу... Сетимо се
почетка деведесетих. Па, међу нама је пуно оних
који нису лустрирани. Напротив, чини се, да њима
развој догађаја иде на руку. Прижељкују сукобе...
Ово нису, само, црне слутње. Искуства казују да је
политичка ситуација, сада, затегнутија од оне
деведесетих. А знамо шта се десило на крају те
деценије.
Кад буду заказани избори, пашће нам велики камен
са срца. Много тога биће разјашњено, а Србија ће
се, још једном, наћи у прилици да одлучује о томе
којим путем ће наставити даље. Вучић није
испунио нека обећања. Пре свега, она о новим
радним местима за армију незапослених. Мало је
претеривао и у истицању постигнутих резултата (а
ко и не би?), држао конференције на којима је
одговарао готово истим текстом на сва постављена питања... Међутим, имали смо мир, сигурне
плате и пензије (умањене, али редовне), признавали су нас у свету - за разлику од неких година када смо били ‘’монета за подкусуривање великих
играча’’... Сада је, ипак, много боље. Али, избори...
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ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ВЕЋА ОПШТИНЕ У ОВОЈ ГОДИНИ

ЦЕНА ЗА БОРАВАК У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
КАО ПОМОЋ РОДИТЕЉИМА
Учешће корисника (родитеља) износиће 20 посто у односу на укупну месечну цену боравка детета,
што износи 4.185 динара за сву децу која на месечном нивоу редовно долазе у Вртић, док ће
корисници припремног предшколског програма морати да издвоје 2.662,92 динара.
Чланови Општинског већа општине
Уб усвојили су шест тачака дневног реда,
на седници одржаној 23.јануара, док је
једна, која се односила на обезбеђивање
накнаде стварних трошкова за спровођење припрема и ангажовање у извршавању мера и задатака цивилне заштите,
повучена након примедбе члана Већа
Саше Спасића.
Међу усвојеним предлозима значано
је доношење Решења о утврђивању
економске цене програма васпитања и
образовања у Предшколској установи
„Уб“, по којем ће родитељи, као и до сада,
плаћати свега 20 одсто у односу на укупну цену боравка детета у овој установи.

Детаљ са прве седнице
Већа општине Уб

Учешће корисника у месечној економској цени, по овом предлогу, износиће 4.185 динара за сву децу која на
месечном нивоу редовно долазе у
Вртић, док ће корисници припремног
предшколског програма морати да
издвоје 2.662,92 динара. Укупна цена
боравка детета у којој учествују и
средства републике и локалне самоуправе, према овом прорачуну, износи
20.922,91 динара.
На овој седници, убски већници,
усвојили су и Закључак о обавези
утврђивања стања јавне расвете на
територији општине Уб ради изградње
система у складу са савременим
решењима управљања системом
јавне расвете. По речима секретара
СО Драгана Радојичића, мерама штедње у систему јавне расвете, која је
покренута крајем прошле године,
убска општина је, према првим показатељима, на одређеним мерним местима смањила потрошњу електричне
енер-гије у распону од 21 до 58 одсто.
- С обзиром да је управљање
јавном расветом на тероторији општине Уб поверено КЈП „Ђунис“, које је
већ започело поступак утврђивања
стања јавне расвете на Убу, овим
предлогом утврђено је да се тај посао
под обавезно и уради у року од 120
дана. Након утврђивања стања у

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА УБ

СНЕЖНА ЧАРОЛИЈА
Највеће радости које снежна белина доноси, незаменљиве су када су у
питању дечији осмеси. Васпитачи Предшколске установе Уб, ужелели су се,
после новогодишњих празника, дружења са својим васпитачким групама,
па су извели децу изван Вртића, подсетивши све нас да и снег има своје чари,
на које смо готово и заборавили.
Предшколци су своје топле просторије весело заменили изласком у

двориште како би направили Снешка
Белића, а малишани средњих група,
добро опремљени скијашким оделима, скафандерима, капама и рукавицама, спуштали су се „клиском“ са
импровизованог брда. Дечјој радости
није било краја, што показује и прошлонедељна фотографија средњих
васпитачких група Гордане Јаковљевић и Наташе Бановић.

целокупном систему, комунално предузеће би требало да предложи потребне
мере које би довеле до рационалнијег
коришћења јавне расвете- истиче Радојичић, уз податак да су трошкови потрошње
електричне енергије у систему јавне
расвете у општини Уб у односу на
2010.годину енормоно порасли, од некадашњих 10,5 милиона на близу 23 милиона динара, колико је плаћено за једанаест месеци у 2016. години.
На првој седници Општинског већа у
2017.години усвојена је и тачка која се
односи на успостављање сарадње
општине Уб са градовима и општинама у
сливу реке Колубаре, која би требало да
допринесе бољем систему заштите од
полава.
М.М.М.

ЗИМСКА МАШТА РАДИ СВАШТА

СРПСКИ СНЕШКО
Домаћинство Јеленића у Стубленици, ових дана, добило је новог
члана. У питању је Снешко Белић
помало неуобичајеног изгледа, нешто
„згоднији“ и оригиналнији од оног
којег традиционално можемо видети у
двориштима после снежних падавина.
У питању је „српски Снешко“ са шајкачом, метлом, али и ваљком за кречење, као симболом делатности којом се
ова породица бави.
Највише су му се обрадовали
малишани Вук и Лав, који су са деда
Зораном и сами учестовали у његовој
изради.
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СТАЗАМА УСПЕХА

ИНТЕРВЈУ СА ПРОФЕСОРОМ ДОКТОРОМ МИЛАНОМ НЕДЕЉКОВИЋЕМ, ПРЕДСЕДНИКОМ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР И ПРВИМ ПОЧАСНИМ ГРАЂАНИНОМ ОПШТИНЕ УБ

СВЕТСКИ ЧОВЕК И, ПРЕ СВЕГА, УБЉАНИН
Проф. др Милан Недељковић већ шест месеци води општину Врачар. Методом хирурга, коју је
донео из своје струке, прецизно и одлучно, повео је Врачарце ка некој лепшој будућности, не
заборављајући, притом, ни своје Убљане који у његовом великом срцу имају значајно место.
Београд, кабинет председника ГО Врачар
Како бисте описали себе у овом тренутку? Експерт у
области интервентне кардиологије, редовни професор на
Медицинском факултету, политичар, одговорни родитељ
четворо деце... Много обавеза, а дан траје само 24 сата. Колико
времена Вам одузима функција председника ГО Врачар?
- Мислим да сам доста добро организовао своје време и
присуство на свим овим функцијама, а то је могуће само уз добру и
искрену сарадњу са мојим колегама у Клиничком центру, професора на Медицинском факултету, као и нових сарадника у ГО Врачар који све благовремено припреме пре доношења важних одлука.
Мислим да смо за ових шест месеци, од како сам на челу општине,
учинили доста позитивних ствари за Врачар. Постојале су многе
мањкавости, ненаплаћена потраживања, нерашчишћени односи са
стамбеним простором који ГО Врачар поседује, а који је од 1.
децембра преузео град Београд. Уз претходно урађен пресек
целокупног имовинско-финансијског стања, пронашли смо шта све
недостаје или је, на неки начин, пропустила власт, која је некада
водила ГО Врачар. Моје је било да све то проучим, направим
прецизан пресек и тачно укажем на оно што мислим да треба
поправити. Ја само хоћу јасно финансијски да прикажем буџетску
ситуацију коју сам затекао, а оно што сам ја започео, одговорно баш
као са пацијентима, предам неком другом када за то дође време.
Који су то најважнији послови који су пред Вашим тимом у
овој градској општини?
- Између осталог, у наредном периоду планирамо изградњу
отвореног базена (поред већ постојећег затвореног) на Спортскорекреативно-образовном центру Врачар, али и оспособљавање
„Шупље стене“, излетишта испод Авале, на пет хектара земље, са
пратећим спортским објектима, бунгаловима и две зграде. Такође,
циљ нам је да сваки угао, свака зелена површина, буде обогаћена
цвећем и мобилијаром, како за децу тако и за оне најстарије, који
своје пензионерске дане проводе углавном по таквим местима.
Жеља житеља Врачара је да урадимо још већи број паркинг места
и ми ћемо 2.500 таквих места омогућити у наредном периоду,
наравно уз помоћ града.Исто тако, у плану је да улице и тротоаре
још више побољшамо и осавременимо, а радићемо и на проширењу главних саобраћајница. Општина Врачар обилује значајним
личностима, глумцима и спортистима који заузимају веома високо
место у Србији и ми то посебно наглашавамо. Има и оних који више
нису међу нама. на многа места стављамо табле, заједно са
Друштвом за улепшавање Врачара, како би то овековечили. То су
неки основни задаци које смо поставили за наредни период,
наравно кроз буџет за 2017. годину.
Клинички центар рачуна на Вас. Колико сте тамо присутни? Пратите ли и у овој ситуацији научна достигнућа у
области кардиологије?
- Нисам се одрекао ниједне своје активности у Клиничком
центру. Отворен сам за прегледе, интервенције, да ставим стент
пацијенту. Дежурем четири пута у току месеца, за акутне инфаркте
миокарда. Одмах урадим сваку интервенцију, а једини је проблем
што у Ваљево не могу да дођем као инструктор, да проведем по
седам дана, где бих указао на још неке ствари у едукацији
ваљевских кардиолога. Они су добри лекари, али човек се учи док
је жив. У ваљевској сали нисам био присутан у 2016.години, док сам
раније одлазио на свако предавање и био присутан у спољашњој
контроли ваљевске болнице, која је, иначе, спремна болница са
паметним и брижним лекарима. Као председник Огранка Америчког удружења кардиолога за Србију и РС, крајем октобра, на
скупу америчких кардиолога у Вашингтону одржао сам предавање
заједно са словеначким, грчким, кипарским, македонским и другим
интервентним кардиолозима. Био сам и на Конгресу руских кардиолога, где сам председавао и одржао запажено предавање из
интерне и клиничке кардиологије. У марту идем поново у
Вашингтон где имамо сесију Србија- РС у трајању од сат времена,
где председавам са најактуелнијим темама из кардиологије, а
присуствоваће око 30.000 кардиолога.
Познато је да сте предани верник, православац и радо
виђен гост у Патријаршији и у манастирима широм Србије. У
убском Храму Христа Спасистеља једна столица је обележена
Вашим именом. Заправо, Ви сте један од значајних донатора...
Шта је, за Вас, вера и побожност?

Проф. др Милан Недељковић
- У основи свега је да човек зна да постоји нешто изнад њега и да
се плаши тога, да би то што ради било успешно, без обзира на
избор занимања. Значи, ради као да те неко одозго гледа и
контролише. То је својеврсна савест коју имамо, поштујемо сами
себе поштујући Бога који је творац и неба и земље, а и свега
другог. Ја као доктор, који сам доста реалистичан у многим
ситуацијама док лечим пацијента, поред мог рада, схватам да
постоји нешто више што у датом тренутку утиче на коначан исход
посла којим се бавим. То је нешто што временом и годинама
мукотрпног рада и спашавања људи, човек осети - да постоји нека
божија сила.
Често сте у контакту са Дарком Глишићем, председником општине Уб и високим функционером СНС-а. Да ли та
сарадња има и опипљивије резултате за општине Уб и
Врачар?
- Дарко Глишић је председник општине Уб већ у другом
мандату и ја сам у више наврата, када смо имали свечаности и
скупове, рекао да је Уб срећан што га има, као што је срећа што
смо имали једног Мирослава Селаковића пре више деценија,
када се Уб знатно развио. Мислим да Уб има историјску шансу са
Дарком Глишићем на челу општине. На мојим састанцима Већа,
стално спомињем да треба да направимо пројекте, да обновимо
Дом здравља на Врачару, као што су то урадили Дарко Глишић и
Биљана Николић на Убу. Сведоци смо колико се урадило километара пута у општини Уб, а град је последњих година доста урбанизован и умивен. Отварањем нових радних места, Глишић је
показао да има јаку амбицију да ствари покрене. Задивљен сам
отварањем копа Радљево и да је општина Уб од ЕПС-а у
наредних десет година добила близу 6,5 милијарди динара, што
за Уб представља фантастичан потенцијал и даје поруку да људи
не иду нигде, него да остају на Убу. Довођењем индустрије на Уб,
поред већ поменутих његових потеза, омогућиће да Уб буде једна
од најразвијенијих општина у Србији. само шест месеци сам на
овој позицији, а он ми је већ много помогао својим саветима, као
искуснији политичар, како би грађани Врачара осетили бољитак,
баш као што су то осетили грађани Уба за време његовог мандата.
Колико сте, и чиме све, везани за Уб? Често обилазите
вашу породичну кућу, у контакту сте са многобројним пријатељима и друговима из детињства.
- Када год дођем на Уб, осећам се као да сам на одмору,
мору, планини... Ту срећем моје старе пријатеље са којима волим
да причам. Уб мене ментално и духовно релаксира и у њему, на
један посебан начин, обнављам своју енергију. Имам срећу да
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ПРЕДСТАВНИЦИ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ У РАДНОЈ ПОСЕТИ ОПШТИНИ УБ

КОНАЧНО РЕШЕЊЕ ЗА РЕГИОНАЛНУ
ДЕПОНИЈУ У КАЛЕНИЋУ
Дефинисани наредни заједнички кораци у вези, пре свега, израде и
финансирања пројекта за добијање грађевинске дозволе, што је последња
етапа за оперативно извођење радова на овој инвестицији
Поводом наставка активности на
п р о ј е к т у Ре г и о н а л н е д е п о н и ј е у
Каленићу, представници Министарства
пољопривреде и заштите животне средине, на челу са државним секретаром
Станом Божовић и помоћником министра Александром Весићем, средином
месеца, боравили су у радној посети
општини Уб, где су посетили локацију
будуће санитарне депоније, а потом у
Клубу Дома културе одржали састанак
са руководством локалне самоуправе и
Регионалног центра „Еко Тамнава“, које
је задужено за изградњу пројекта. На
скупу су дефинисани наредни заједнички кораци у вези, пре свега, израде
и финансирања пројекта за добијање
грађевинске дозволе, што је последње
етапа за оперативно извођење радова
на инвестицији Регионалне депоније,
система за управљање отпадом за свих
шест општина Колубарског округа,
Владимираца и Коцељеве из Мачванског округа и београдских општина
Барајево, Лазаревац и Обреновац.
Државна секретарка Стана Божовић обећала је да ће се министарство
потрудити да кроз ПЕИД програм подршке развоју инвестиција у области
заштите животне средине, који финансира Шведска развојна агенција, обезбеди средства за комплетирање техничке документације за добијање грађевинске дозволе.
„Даћемо све од себе да предузеће
„Еко Тамнава“ добије средства за
допуну техничке документације, на
основу које ћемо, када будемо имали
комплетну спецификацију свих радова
и трошкова, видети где ћемо и на који
начин да тражимо новац за изградњу
депоније. Стојимо вам на располагању и
помоћи ћемо вам да овај стратешки
важан пројекат буде успешан“, обећала
је државна секретарка Стана Божовић.
Помоћник министра Александар
Весић објаснио је да је грађевинска
дозвола само једна у низу дозвола које
ће морати да се прибављају како пројекат Регионалног центра за управљање
отпадом депоније буде напредовао.
„Ово постројење није регионална
депонија, него регионални центар за
управљање отпадом, са припадајућом
санитарном депонијом. Регионални
центар, поред примарне сепарације
отпада у општинама, градовима и
домаћинствима, подразумева и секундарну селекцију и производњу енергије
из био масе, рециклажу грађевинског
отпада, место где ће се обављати много
корисних ствари са којима ће се
валоризовати оно што се данас зове
отпад на територији 11 општина и
градова. Ја се надам да ће се сарадња
наставити и унапредити и да ће врло
брзо почнети изградња објеката“, навео
је Весић.

www.glastamnave.com

Представници Министарства пољопривреде, Регионалног центра
„Еко-Тамнава“ и општине Уб на састанку у Дому културе

ПОСЛЕДЊИ УСПОН
КА РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКТА
Директор „Еко Тамнаве“ Зоран
Петровић подсетио да је то предузеће
урадило сву потребну документацију које
је било у обавези, те да ће се паралелно
са наведеном техничком припремати и
тендерска документација. Након констатације да је пројекат Регионалне депоније
у Каленићу од свог настајања, па до сада
имао своје успоне и падове, председник
општине Уб Дарко Глишић сматра да је
израда техничке документације за грађе-

Дарко Глишић и Стана Божовић
винску дозволу последњи успон како би
се читав циклус заокружио и кренуло се у
реализацију пројекта.
„Жеља наше локалне самоуправе,
која ће бити максимално на услузи за све
што буде неопходно да овај пројекта
настави свој пут ка реализацији је да он
више нити успорава, нити стоји, већ
темпом и енергијом која је карактеристична у последње време настави и даље
да живи и доведе нас до онога што сви
желимо да буде епилог, а то је да почне
изградња врло капиталног пројекта за
нашу средину и осталих десет градова и
општина укључених у њега“, рекао је
Глишић.
Регионална депонија "Каленић"
градиће се на око 60 хектара напуштених
површинских копова "Тамнава – Западно
поље". Покриваће подручје од око 4.000
квадратних километара са укупно 370.000
становника, где би се дневно одлагало
330 тона комуналног отпада.

РОКОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ
(НЕ)РЕАЛНИ
Према ранијим најавама, градња
санитарне депоније у Каленићу требало
би да отпочне крајем текуће или у првој
половини 2018. године. Планирано је
било да се до краја 2019. године пројекат
стави у функцију са једном касетом
депоније за одлагање отпада. На новинарско питање да ли ће и колико прибављање поменуте техничке документације за добијање грађевинске дозволе
успорити почетак реализације пројекта,
помоћник министра Александар Весић
сматра да хоће и да ови рокови нису
реални.
Са друге стране, председник Скупштине Регионалног центра „Еко Тамнава“ Ђорђе Максимовић био је супротног
мишљења, износећи тврдњу да је „више
него реално да крајем 2019. на самој
ло к а ц и ј и у К а ле н и ћ у и ма мо т е ло
депоније“.
На крају скупа, државна секретарка
Стана Божовић нагласила је да пројекат
Регионалне депоније у Каленићу има
пуну подршку Владе Републике Србије и
надлежног министарства. У питању је
пројекат од националног интереса,
којим ће на најбољи могући начин, а у
складу са стандардима Европске уније,
бити успостављен целовит систем
управљања отпадом.
Д.Н.

Пројекат “Информисање јавности
путем часописа Глас Тамнаве о
дешавањима и догађајима у раду
локалне самоуправе Уб, као и из
других области живота и рада у
општини Уб“ - суфинансијер
пројакта општина Уб
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ПРВИ ПУТ НА УБУ ОДРЖАНО

ЛОМЉЕЊЕ
БОЖИЋНЕ ЧЕСНИЦЕ
Празничну погачу и дукат својим суграђанима
даровао је Чедомир Јаковљевић, власник
пекаре „Срба“. Срећу да извуче златни новчић
имао Дамјан Бркић из Јошеве.
Премијерном освећењу и ломљењу божићне чеснице,
које ће убудуће постати традиција, у организацији пекаре
"Срба", присуствовао је велики број Убљана. Ни "дебео"
минус није успео да поквари празнично расположење у
Тржном центру "Лазић", 7.јануара у подне. Како је и
најављено, након ломљења колача тешког близу десет
килограма, у присуству убских свештеника, извучен је златни
дукат, а атмосферу је посебно подгрејало присуство Деда
Мраза који се фотографисао са децом поделивши им
неизоставне божићне пакетиће, док су се старији грејали уз
кувано вино и чај.

Велики одзив Убљана

Свештеници убског Храма Христа Спаситеља:
Ломљење божићне чеснице

Срећни добитник:
Дамјан Бркић

У духу традиције:
Кувано вино као послужење

Велику срећу да извуче златни дукат, у једном од 297
делова освештане чеснице, имао је осамнаестогодишњи
Дамјан Бркић из Јошеве, који је истог јутра, код куће за
породичном трпезом, такође, извукао новчић који значи
срећу током целе године. С обзиром да је незапослен и да је
тек завршио за заваривача, можда му се баш ове године
посрећи да нађе посао.
- Нисам очекивао да ћу имати толико среће и да ћу баш ја
извући дукат из овако велике чеснице. Сачуваћу га, пошто је
то нешто посебно- истакао је Бркић.
Чесницу и дукат својим суграђанима даровао је Чедомир
Јаковљевић, власник пекаре "Срба", захваљујући коме је ове
године први пут на Убу одржано грађанско ломљење божићне
погаче. Ова манифестација је, како каже, превазишла његова
очекивања, имајући у виду неповољне времеске услове и
велику хладноћу током најрадоснијег хришћанског празника.
- Захвалио бих се свим суграђанима који су узели
учешће у нашој акцији. Све ово је за мене велики подстрек да
и у наредним годинама организујем овакав догађај који је у
духу православља и који би требао свима нама, а нарочито
деци, да донесе мало радости и лепог празничног дружења-

ВЕЛИКИ БРОЈ ВЕРНИКА
У УБСКОМ ХРАМУ

Организатори у друштву Деда Мраза
истакао је Јаковљевић, који је сам замесио и испекао чесницу,
уз напомену да му је велику подршку дало неколико
пријатеља, међу којима су Ђорђе Лазић, власник кафеа
"Пасаж", који је обезбедио чај и кувано вино за све присутне и
Иван Миловановић, власник радње "Краљ-електро", који је
децу частио пакетићима.
Уб је ове године „положио испит“, јер је ломљење
чеснице прошло без гурања и било каквих проблема који
обично прате сличне манифестације у другим градовима.
Наредне године, вероватно на још вишем нивоу, Јаковљевић
ће поново замесити чесницу јер, како каже, традиција се мора
наставити...
Милован Миловановић

НА БОГОЈАВЉАЊЕ ПО ВОДИЦУ

Упркос хладноћи и снегу, на убским улицама, велики
број верника упутио се 19. јануара, на Богојављење, на
Јутарње литургију, која је почела у 7,30 часова, после које је
у порти Храма Христа Спаситеља, освештана у богојављенска вода. Убски храм сваке године посети велики број верника, који долазе да учествују у Богојављенској литији око
цркве и понесу освештану Богојављењску водицу, која се
може узимати током целе године. За потребе убских парохијана, освешта се преко 600 литара воде, смештене у велике казане.
Богојављење је један од 15 највећих хришћанских
празника. Посвећен је Богу Оцу, који се, по крштењу Исуса
Христа у реци Јордан, јавио говорећи: „Ово је Син мој љубљени, који је по мојој вољи“. Када се небо отворило, Јован
Крститељ уочио је Бога изнад Исуса Христа, као Светог Духа
у виду голуба.
Дан након Богојављења, 20. јануара, многобројни верници у Тамнави, прославили су славу Светог Јована.
Д.К.
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КЈП „ЂУНИС“

ЗИМСКО ВРЕМЕ
ПРАВИ ПРОБЛЕМЕ
- Отежано изношење смећа. - Током ниских
температура страдало 20 водомера, због
неадекватног одржавања шахти од стране грађана.
Ниске температуре и обилне снежне падавине током
јануара значајно су ометале рад Комунално јавног предузећа
„Ђунис“, поготово у периоду после празника, када комуналци
уобичајено имају највише посла.

Изношење смећа у главној улици
Како сазнајемо у овом предузећу, одношење смећа
било је отежано како због непроходости камиона-сећара у
поједине делове града због снега, тако и због проблема са
хидрауликом, на овом возилу, која не функционише на
„дебелом минусу“. Ако се томе дода и нимало безазлен
проблем са паљањем контејнера због просипања врућег
пепела од стране несавесних грађана, јасно је да зима
представља „ноћну мору“ за убску комуналну слубжу.
- Због несавесног просипања врућег пепела, сваке зиме
остајемо без неколико контејнера, који после неколико
паљења постају практично неупотребљиви. Недавно смо
имали и незгоду са камионим-смећаром, који се због врућег
пепела умало није запалио.Због тога би, још једном, апеловао
на грађане да не сипају врућ пепео у контејнере, већ да за ту
намену обезбеде посебну бурад коју ће празнити наша
комунална служба- поручује Саша Милићевић, в.д. директора
КЈП „Ђунис“, и додаје да је због ниских температура, у првој
половини јануара, ово предузеће морало на неколико дана да
прекине изношење смећа из пласничних канти, због
могућности пуцања приликом њиховог подизања.
„Ванредно стање“ у КЈП „Ђунис“, током овог месеца,
подгрејала су и честа пуцања водомера на ниским
температурама. Током неколико хладних дана забележено је
око 20 случајева залеђивања и пуцања водомера на Убу.
- Иако је комунално предузеће задужено за водомере,
желео бих да нагласим, да су корисници, односно грађани,
дужни да одржавају своје водомерно окно, да им шахте буду
чисте и да имају одговарајући поколопац. О свему томе
постоје тачно одређени прописи којих се грађани морају
придржавати, а који нису испоштовани у свих двадесет
случајева пуцања водомера- наглашава Миле Маровић,
технички директор у КЈП „Ђунис“.
Током снежних дана, радници убског комуналног предузећа били су ангажовани и на чишћењу снега.
М.М.М.

ВИСОКА ПОТРОШЊА
УГРОЖАВА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
КЈП „Ђунис“ апелује на суграђане да рационално
користе воду јер је потрошња протеклих дана знатно
увећана, на нивоу летњих месеци. Оваква висока
потрошња угрожава водоснабдевање града. Служба
водовода увелико проверава мрежу по граду да би
установила евентуална цурења али до повећања
потрошње, по свему судећи, долази због попуцалих цеви и
због тога што корисници сматрају да ће спречити пуцање
цеви сталним протоком воде, па су славине већину
времена одврнуте. Моле се сви грађани да провере
водомерна окна, и уколико примете било какву промену, то
пријаве на централу КЈП”Ђунис”-а.

ОПШТИНА УБ

ЗАХВАЉУЈУЋИ ДОНАЦИЈИ
ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ

НОВА ОПРЕМА
ЗА ДОМ ЗДРАВЉА
Средствима у износу од пола милиона
динара опремљена Служба физикалне
медицине и Дечје одељење
Уочи празника, Дом здравља на Убу набавио је
медицинску и другу опрему захваљајући новчаној донације
Банке Поштанска штедионица у износу од пола милиона
динара. Највећи део новца утрошен је за опремање службе
физикалне медицине, која је добила ласер, лежај за
медицинску масажу, отомане, рачунар и компјутерски сто, а
мањи део је уложен у Дечје одељење, где је набављен сто за
повијање беба, отоман и компјутер. Такође, купљен је и један
фотокопир апарат са скенером, који ће добро доћи свим
запосленима.
Тим поводом, Дом здравља је посетио Бојан Кекић,
председник Извршног одбора Поштанске штедионице и
истакао да је донација убској здравственој установи
реализована у договору са локалном самоуправом.
На помоћи се захвалила директорка Дома здравља др
Биљана Николић, указавши да свакодневно на третмане
физикалне терапије долази тридесетак пацијената и да
служба ради у две смене.
„Локална самоуправа је увек имала разумевања за нас
и за потребе наших пацијената, тако да из сопствених
средстава плаћа физикалне техничаре, с тим што докторка
физијатар консултант долази једном недељно. У априлу би
то требало да се промени, када ћемо свакодневно имати
специјалисту физијатра”, навела је др Николић истичући да
ће са донираном опремом убски Дом здравља у знатној мери
побољшати квалитет услуга.

Уручење захвалнице: Дарко Глишић,
Бојан Кекић и др Биљана Николић
Поштанској штедионици и Бојану Кекићу захвалио се и
председник убске општине Дарко Глишић рекавши да је уз
помоћ те банке решен дугогодишњи проблем, а то је
недостатак адекватне опреме за физикалну терапију.
„Пацијенти који су морали да путују у околна места,
како би имали адекватан третман, сада ће у свом месту моћи
добију све што им је потребно”, нагласио је Глишић.
Говорећи о досадашњим активностима и напорима
локалне самоуправе на пољу унапређења квалитета
здравствене заштите, председник убске општине је подсетио
да је захваљујући донаторима у последње три године у Дом
здравља уложено око 300.000 евра.
„Све службе добиле су потпуно нову медицинску
опрему и апарате, чак и опрему коју немају друге здравствене установе у окружењу. Времена су таква да локална
смоуправа не може много новца одвојити за опремање овако
великих установа, са великим бројем запослених, у који
велики број пацијената долази да затражи помоћ. Због тога
ће ослањање на донације бити наша политика и у наредној
години, а није још много тога остало да се Дом здравља
комплетира”, рекао је Дарко Глишић.
Директорка убског Дома здравља др Биљана Николић
такође је напоменула да је у претходне три године ова
установа опремљена по највишим стандардима и да једино
што је остало да се уреди је Служба опште праксе, коју је
неопходно реновирати.
Д.Н.

ПОЉОПРИВРЕДА
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У ОКВИРУ ЗИМСКЕ ШКОЛЕ

О ПРОИЗВОДЊИ КАБАСТЕ
СТОЧНЕ ХРАНЕ
Тамнавским пољопривредницима указано
на грешке које често праве, пре свега, у
заснивању и производњи луцерке и
препоручено како да их отклоне
Стручњаци Пољопривредне и саветодавне стручне
службе (ПССС) Ваљево на Убу су уприличили још једно
стручно предавање за тамнавске пољопривреднике у оквиру
Зимске школе, овога пута о производњи квалитетне кабасте
сточне хране. Том приликом указано им је на грешке које често
праве, пре свега, у заснивању и производњи луцерке и препоручено како да их отклоне, да би постигли високе приносе,
повећали квалитет сена и продужиули век искоришћавања
луцеришта. Највећи део предавања био је посвећен мерама
поправке земљишта, с обзиром на то да преко 70 посто
обрадивих површина на територији општине Уб припада
класи слабо и јако киселих земљишта, са пХ вредношћу испод
4,5 јединица. Како је објаснила саветодавац Светлана Јеринић,
луцерку је непожељно гајити на земљиштима реакције пХ
испод 5,5 јединица, због чега је неопходно пре заснивања
луцеришта урадити анализу земљиша, а потом и калцификацију, односно уношење кречног материјала, у циљу сузбијања сувишне киселости и успешне производње луцерке.
Према њеним речима, најчешћа грешка коју пољопривредници праве при овој биљној произвоидњи је избор семена, чије је учешће у укупним трошковима свега четири посто.
„Наши произвођачи већином набављају недекласирано
семе, обично на сточним пијацама и вашарима, и тиме прво
добијају семе које није испитане клијавости и квалитета, а и
заражено раним коровима. Греше и приликом ђубрења.
Пракса у нашим производним условима је да се луцерка ђубри
пред почетак вегетације, крајем фебруара и почетком марта,
што није добро. Треба је ђубрити после последњег откоса и
тада применити од 300 до 500 килограма НПК мешаног
ђубрива, како би се та биљна хранива, која су растурена по
површини, током зимских месеци са подавинама спустила до
зоне кореновог система Такође праве пропусте и приликом
заштите луцеришта. Наш савет је да произвођачи добро
очисте парцелу од корова пре самог заснивања луцеришта, јер
се дешава да када се луцериште већ заснује корови надвладају младу луцерку и они не могу да примене ни један

ДА ЛИ ЋЕ БИТИ ПОПЛАВА?

ОЧИСТИТИ ГРАЧИЦУ
Да ли су могуће поплаве забележене 2014.године?
Наравно да су могуће. То може да тврди сваки лаик. Не
треба пуно знања да би се схватило да, после овако ниских
температура, оволико леда и блокаде свих водотокова, од
оних највећих, до малих речица, довољне су падавине, не
веће од оних из 2014-те, па да се неке улице опет нађу под
водом (пољопривредно земљиште, стандардни део, се
подразумева).
Ангажовање општинског руководства, прошле године,
знатно је допринело да падавине, којих је било у великим
количинама, не изазову веће последице. Мада, треба
подсетити да се, ипак, много пластеника нашло под водом и
да су страдале велике површине под повртарским културама. Овог пута, оправдано је питање: да ли ће општински
челници стићи да све обиђу, провере, организују... Зато,
треба подсетити оне који су плаћени да планирају заштиту
од поплава. Неће вредети оправдања да су нас ‘’кише
изненадиле’’. Сада је време да се корито Грачице поново
очисти (чим временске прилике дозволе), време је да се
планирају акције склањања отпада, надгледање оних
канала који су прокопани... Није довољан зид у Таловима!
Вода може да дође и са друге стране (?).
Грађани који имају стамбене објекте у близини
поменуте Грачице упозоравају да је она, опет, зарасла у
коров са пуно отпада. А, вероватно, су и други канали око
убских насеља, у сличном стању.
Поплаве прете. Утолико пре што ће кишна канализација, вероватно, бити запушена шљаком која је посипана
као заштита од леда...
М.М.

Саветовање Пољопривредне и саветодавне
стручне службе Ваљево на Убу
порепарат, тако да обично косе раније него што би требало.
Луцериште у првим годинама након садње треба косити
мало више, на неких десет центиметара, да се круница не би
оштетила. Међутим, да би искористили што већу биљну
масу, произвођачи косе ниско и оштете круницу, одакле не
могу да се регенеришу нове биљке, што за последицу има
проређивање усева“, навела је Светлана Јеринић.
На предавању је било речи и о правилној производњи
силаже од кукуруза и других биљака које се могу користити у
ту сврху, о чему је говорио Светислав Марковић, саветодавац за сточасство у ПССС Ваљево.
Д.Н.

СТАЊЕ УСЕВА У ТАМНАВИ

ПШЕНИЦА ЗАШТИЋЕНА
ПОД СНЕГОМ
Снег који је на подручју убске општине пао почетком
јануара добродошао је озимим културама, јер их штити од
вишенедељних изузетно ниских температура. Пшеница
засејана у општималном року прошла је фазу бокорења, те
тако добро припремљена спремно дочекала зиму и сада

Бели прекривач штити пшеницу
мирује. Међутим, према речима Славише Ивановића,
директора Земљорадничке задруге „Уб“, у Тамнави је највећи део површина под хлебним житом посејан касније и ти
усеви су осетљивији и теже подносе екстремну хладноћу.
- Иако је сетву најбоље обавити за време оптималног
рока, наши ратари нису то успели да ураде, због лоших
временских услова прошле јесени и касног скидања кукуруза, који је главни предусев за пшеницу. Тако је највећи проценат парцела под пшеницом засејан крајем новембра, чак и
почетком децембра, па је она тек никла и има један до два
листа. То је најосетљивија фаза и боље је да буде у клици у
земљи, него да са једним или два листа уђу у зиму. На минус
20, колико су забележене температуре и код нас, није пријатно ни убокореним, а камоли младим биљкама. Али, у свакој
несрећи има и среће, пошто је почетком године пао снег, што
се само пожелети могло, поготово за младе усеве житарица.
Да тада није било снежног покривача, пшеница би преживела
ледене дане, јер је изузетно отпорна, трпи температуру и до
25 степени испод нуле, с тим што би и одрасле биљке имале
велика оштећења. Међутим, снежни покривач заштитио је
младу пшеницу, а да ли су и колико ови усеви оштећени,
знаће се кад почне вегетација, мада је реално очекивати да
ће на парцелама засејаним крајем новембра и почетком децембра приноси бити мањи, док на оним посејаним у оптималном року не би требало да буде губитака. Под тампоном
снега сад ће и оне биљке које нису ни изникле добити услове
да се развију, указује директор ЗЗ „Уб“.
Ивановић додаје да је формирани снежни покривач
идеалан и за озими јечам, који је убокорен, али је много осетљивији од пшенице и не трпи екстремно ниске температуре.
Са отапањем, снег ће усевима дати и потребну влагу,
што је посебно важно јер је јесен била без падавина.
Д.Н.
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ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ТАМНАВА“

ПРЕХРАНА ДИВЉАЧИ
Снег и веома ниске температуре озбиљно
угрожавају дивљач у ловиштима. Ловци у Тамнави
тренутно ангажовани на њиховој прехрани
Током зимског периода обавеза свих ловаца је да врше
прехрану крупне и ситне дивљачи у ловишту. На територији
општине Уб до сада је евидентирано око 250 хранилишта за
ситну дивљач, док је за крупну предвиђено четрдесет
локација, на којима су чланови Ловачког удружења
„Тамнава“ поставили и својеврсна склоништа, како би
животиње имале где да се сакрију током хладних и снежних
дана. Стручна служба овог удружења, током ове зиме, изнела
је на терен око две тоне хране (кукуруза, пшенице, сламе...) , а
обавеза ловаца је да направе хранилишта (три ловца на
једно хранилиште), да их обилазе и током зиме оставе по 30
килограма хране којом ће се хранити дивљач.
Ових дана, репортер „Гласа Тамнаве“ обишао је убско
ловиште у друштву управника ловишта ЛУ „Тамнава“ Марије
Максимовић и ловочувара Бранка Марјановића, како би се
уверили у адакватно храњење дивљачи, али и изнели
одређене количине хране.

ЛОВ НА ПРЕДАТОРЕ
По утврђеном ловном календару, тренутно је на снази
забрана лова на ситну дивљач, као и на дивље патке, због
екстремних временских услова. По речима Марије
Максимовић, ловци у Тамнави су тренутно усредсређени
на лов прадатора у које спадају лисице, шакали, куне...
- За сваког одстрељеног предатора ЛУ „Тамнава“ је
обезбедило и одређене новчане награде за своје чланове.
Дивљач је потребно донети у канцеларију нашег
удружења, наравно уз дозволу, након чега се врши
евиденција о броју уловљених предатора и награђивање.
За лисицу и куну исплаћујемо по 800 динара, док за
шакала дајемо 1.500 динара. До сада имамо предатих око
тридесет лисица, два шакала и три куне. Лов на предаторе
трајаће до 28.фебруара- истиче управник ловишта ЛУ
„Тамнава“.

Обилазак склоништа и прехрана дивљачи:
Марија Максимовић и Бранко Марјановић
- Одзив ловаца, колико смо успели да утвдимо на терену,
је веома добар. Током вишедневних ниских температура и
снега, убски ловци су по неколико пута износили храну за
дивљач, у чему им помаже и наша стручна служба са додатним
количинама које скаводневно остављамо у хранилишта
широм наше општине. Наравно, приликом храњења дивљачи
нисмо концентрисани искучно и само на места на којима се
налазе хравилишта, већ храну износимо и на обале на којима
се у већем броју налазе висока и фазанска дивљач- наглашава
Марија Макисмовић.
Ловиште ЛУ „Тамнава“ из Уба простире се на површини
од око 46.000 хектара и подељено је на седам ревира. У убској
општини активне су три организационе јединице ловачког
удружења у Убу, Бањанима и Радљеву, које су подељене на 36
секција (за свако село по једна). Без обзира на наведени начин
изношења хране, који је прописан Правилником о зимској
прехрани дивљачи, сваки ловац је обавезан да уколико се
укаже потреба (јака зима, дуготрајан и висок снежни прекривач), изнесе у хранилишта већу количину хране од
прописане. Зимска прехрана није само радна обавеза, већ
етичка и добробитна за опстанак дивљачи у ловишту, где
ловац, као осведочени чувар природе, треба да потврди своје
опредељење заштитара природе у правом смислу.
Милован Миловановић

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ ОПШТИНЕ УБ

МАЊЕ КАНДИДАТА НЕГО ЛАНЕ
Одлучиваће шесточлана Комисија. Износ стипендије је 60.000 динара. Пооштрени
критеријуми за добијање стипендије. Жалба на решење Комисије, моћи ће да се уложи,
осам дана од објављивања списка студената.
Од 10. до 24. јануара, око 190 студената, по новим
условима, конкурисало је за доделу новчане накнаде дела
трошкова студирања за школску 2016/2017. годину. У прошлој
години, право на стипендију имало је 258 студената општине
Уб.
Пријаве за добијање стипендија општине Уб подносиле
су се шесточланој Комисији за доделу новчане накнаде,
односно суфинансирање дела трошкова студирања, у сали
за састанке Општине Уб или писменим путем. Подношење
неопходне документације обухватало је достављање уверења о: уписаном зимском семестру, просечној оцени током
школовања у средњој школи (за студенте прве године), положеним испитима и оствареним бодовима, два примерка
решења и исплати новчане накнаде, фотокопије индекса,
картице текућег рачуна и нове личне карте.
Шесточлана комисија чија је председница Ивана
Васиљевић, а заменик Славица Глишић, ових дана одлучиће
који студенти су испунили све потребне захтеве, као што су
поклапање места пребивалишта студената и њихових
родитеља на територији општине Уб, најмање годину дана,
да су студенти у текућој години први пут уписали зимски
семестар, да током студирања нису губили годину (осим
статуса мировања), да нису у радном односу или да су одмах
по завршетку средње четворогодишње школе, са просечном
оценом од 4,50 до 5,00, први пут уписали прву годину
основних академских студија. Сву документацију је требало
употпунити овереним уверењима са факултета или средњих
школа.

Комисија за доделу студентских стипендија
општине Уб:Подношење пријава
Студентска стипендија општине Уб износиће 60.000 динара и биће исплаћена једнократно или у десет месечних рата, на
жиро рачуне студената, зависно од висине обезбеђених средстава. Исплата накнаде предвиђена је буџетским средствима
општине Уб за 2017. годину. Студентима који су остварили
право на накнаду, а прекинули су студирање, запослили се,
или им је један од родитеља одјавио пребивалиште са
територије општине Уб, биће обустављена исплата накнаде.
Жалба на решење Комисије, за студенте који су одбијени,
моћи ће да се уложи у року од осам дана од датума објављивања имена стипендиста, после чега ће Општинско веће, као
другостепени орган, у року од 15 дана, одлучивати о приговорима незадовољних кандидата.
Д.Капларевић

КУЛТУРА
УПОЗНАЈТЕ УБСКИ ОРКЕСТАР

К'О ЛЕПИ САН
На репертоару преко 500 староградских,
народних и забавних песама. Одлична
атмосфера на настпупима.
Тешко је остатити равнодушан после слушања убског
оркестра „К'о лепи сан“. Било да изводе староградску, поп,
рок или народну музику. Већ по првим тактовима богатог
репертоара позитивна енергија преноси се на публику. Зато су
њихови новогодишњи наступи протеклих дана у клубу Дома
културе, биле веома посећене. Тражило се место више.

26.јануар 2017.г.
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УЧЕШЋЕ АЛЕКСАНДРЕ ЛАТИНОВИЋ
НА ТАКМИЧЕЊУ У ИТАЛИЈИ

ПОД ЗНАКОМ
ПИТАЊА
Због недостатка финансија, неизвесно је да
ли ће најбоља и најталентованија убска
виолинисткиња у мају отпутовати на
престижно такмичење
Изузетно успешна убска виолинисткиња Александра
Латиновић недавно се вратила са турнеје по Италији и
Словенији, где је као концертмајстор Оркестра младих
музичара Европе ( ЕСYО) имала четири наступа. Чланица
овог угледног међународног оркестра, састављеног од
најбољих младих европских музичара између 11 и 18
година, постала је крајем прошле године, након што је
положила аудицију у Београду, а место концертмајстора
добила је на препоруку признатог диригента, маеста Игора
Корети –Курета, оснивача ЕСYО и Стефана Паглианиа,
концертмајстора у Миланској скали, који су је позвали да
свира и на летњој турнеји оркестра.
Наведени концерти су финални део мастер клас
програма који је похађала бесплатно, захваљујући освојеној апсолутно првој награди на децембарском интернационалном такмичењу „Gianluca Cempochiaro” на Сицилији, о чему је у прошлом броју писао и „Глас Тамнаве“.

Са наступа у убском клубу Дома културе
Чести наступи по клубовима, приватним забавама,
прославама пунолетстава, свадбама и весељима, одраз су
дугогодишњег искуства и чињенице да су своје музичко умеће
стицали у убској Музичкој школи “Петар Стојановић“, као и у
обреновачкој Музичкој школи „Ватрослав Лисински“. Наступали су дуго у Београду у познатим ресторанима и клубовима
као што су: „Ало, ало“, „Red Shoes“, „Терца“, затим у Лазаревцу, Обреновцу, на Копаонику...
Почеци оркестарског живота датирају из периода када
су свирали у Градском оркестру Мише Живића, који је кумовао
имену њиховог састава. Заправо Миша је осамдесетих и
деведесетих година свирао у истоименом оркестру, па је у
наслеђе млађим колегама, оставио име „К'о лепи сан“. Окосницу бенда, који је основан 19. октобра 2009. године, чинила
је петорка младих момака: Иван Ђурић (гитара и шеф оркестра), Владимир Павловић (виолина), Драгиша Ђукић (хармоника), Јован Латиновић (бас гитара), Немања Павловић
(кларинет). Касније долази до проширења састава, појачаног
женским вокалом Виолетом Мишић, соло гитаром Александра
Миљојковића и бубњарем Дарком Столићем.

Са њима је добра атмосфера загарантована
Атмосфера на њиховим наступима је боемска. Скоро
сви чланови оркестра „К'о лепи сан“ опремљени су бежичним
микрофонима („бубицама“), па је певање комплетно и
вишегласно, што даје посебну ноту извођењу староградских
нумера.
- Покушавамо увек да прогурамо неки наш 'фазон'.
Певамо сви, трудимо се да звучи богатије и боље, да
направимо што бољу атмосферу, да и нама, и публици пре
свега, буде лепо. Убљани, као наша највернија публика, воле
да чују све што радимо, па им презентујемо музику различитих жанрова, најквалитетније и најбоље што умемо –
поручује Драгиша Ђукић, члан оркестра.
Нумере са њихових наступа могу се погледати на њиховој Фејсбук страници или You-tube каналу „KoLepiSan's
channel”.
Д.Капларевић

Александра Латиновић
Александра Латиновић, најбоља и најталентованија
ученица у историји убске Музичке школе, од септембра
похађа београдску средњу МШ „Даворин Јенко”, у класи
професорке Марије Никитовић. Тренутно се припрема за
такмичење „Andrea Postachini“ у италијанском граду
Фермо, али је њен одлазак под знаком питања због недостатка финансијских средстава. Професорка Никитовић не
сумња да ће Александра и на овом престижном такмичењу,
које ће се одржати у мају, употпунити своју богату колекцију
награда, али се брине да ли ће на њега успети да отпутује.
Укупни трошкови (пут, смештај и храна) за Александру,
корепетитора и професора за учешће на петодневном
такмичењу износе око 260.000 динара, што је за њену
породицу превелики издатак и они то не могу финансијски
да јој омогуће. Тек од ове године Александра је почела да
прима скромну републичку стипендију, пошто као основац
до сада на њу није имала право, а финансијска подршка и
помоћ од институција, фирми и појединаца готово да је
усахла.
„Упркос томе, Александра верује да ће испунити свој
сан, да се неће одвојити од инструмента који је њен живот и
срце и душа и да ће постати врхунски виолиниста окружен
музиком, сценом, вођен љубављу и искреним емоцијама. А
ја, као њен професор од малих ногу, гледајући то дете како
расте и сазрева исправним путем, корак по корак, количину
љубави коју је уткала у све што ради и како стасава у
виолинисту светских размера, нећу престати да верујем да
постоји неко ко је у могућности да то препозна и да помогне
оваквом даровитом детету које ће то знати и да цени и да
оправда својим даљим преданим радом и будућим
успесима“, упућује апел професорка Марија Никитовић и
позива све који желе да помогну Александри да се у мају
такмичи у Италији, то учините уплатом на жиро рачун број:
170 – 10411931000 -59 код банке UniCredit.
Д.Недељковић
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...И НЕ НАГИЊИ СЕ КРОЗ ПРОЗОР...
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

МЕЊАЛИ СМО НАШ
ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН !
Ако нисте знали, док читате ове редове прошао је рок за Јавни
увид у нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације „Уб 2025.“
Рок за предају примедби и сугестија истекао је 22. јануара. Из мог угла,
није било грешно доћи до општине и погледати на трећем спрату
изложени материјал. Није било неке навале а сасвим сам уверен да ће
и поред остављених месец дана бити опет оних који ће рећи да је за
неко лоше урбанистичко решење неко други бити крив, да су
параметри катастрофа, спратност недовољна и да је сналажење по
Убу компликован посао...
А да ли знате да је ствар могла да испадне још компликованије?
Не верујете? Нисам ни ја веровао. Како знам? Ето, снашло ме. Цуњао
сам по архиви преиспитаних урбанистичких планова. Тражио
одговоре на питања: „Зашто су неке ствари на Убу испале овако?“.
Шкљоцао сам фотоапаратом одроплаве и жућкасте цртеже да их у
дигитали сачувам од заборава за наредна поколења, кад и ми, данас
„средњи“ лапнемо.
Била је 1983. година. Те године ђаци су код учитељице Раде
Станковић вежбали сплет народних игара из Врања за прославу Дана
републике. Климао сам и ја са њима, новопридошлица у гланц новој
згради убске основне школе. Баш у то време београдски Центар за
планирање урбаног развоја отпочео је израду ДУПа шире зоне центра
Уба / Центар, Раван – део, Талови. На цртачкој табли била је спремна
визија Уба за 21. век:
- Црквени поток незацевљен.
- Мајерова преко вулканизера заобишла порту па код Латиновића
пресекла ЈНА.
- На истом месту и раскрсница са Браће Ненадовића.
- Пут за Ваљево иде двосмерно улицом Вука Караџића.
- Код цркве нема раскрснице ни семафора.
- Црквена порта преко канала и шумарка гледа у главну улицу.
- Главна улица за возила проходна од Цвелетовог кафића до
Беобанкине зграде.
- Низбрдо пешачка зона, све до Електродистрибуције.
- Ужи центар испресецан слепим уличицама и начичкан паркинг
просторима.
- На месту данашње НИС пумпе паркић, аутобуска станица измештена.
- Пут за Коцељеву управљен преко Шобине кафане, збрисао још петшест кућа.
- Улица 7. јула код строг СУПа елегантно прескочила Убачу.
- Наставила кроз Сандића имање и Бунареву кућу па се опружила до
Млекаре.
- На Грачици један мост више: улица Гојка Дороњског изашла на Пује
Пандуровића.
- Породичне куће у Таловима парком одвојене од транзитне Дринске
дивизије.
- Улице Добросава Симића и Браће Марчетић без излаза на транзит.
- Крај управе прихода сокак до паркинга Плаве зграде.
- Од Убљанке се није могло изаћи директно на Ђунис.
- Преки шор проширен, попречном улицом повезан са Домом
здравља.
Неки други Уб, из доба реалног социјализма утемељен на
нереалним амбицијама, прошаран пешачким стазама, дрворедима,
парковима и заштитним зеленилом. Можда би га таквог и упознали да
нису уследиле измене 1987. па 1992. , онда 1993., 2000, па све то
преиспитано 2003, ближе дефинисано детаљним плановима до 2012...
Без бриге, мењаћемо ми још планова и планова. Кад загусти, дође
неко озакоњење, употребна дозвола због хипотеке ил' оставинска
расправа испливаће већ неко лоше урбанистичко решење а са њим и
јавни интерес да се учињено исправи. Што се мене тиче, примедбу
сам дао:
„У новијој убскоj историји, или бар од 2000-те године није се
дешавало да носиоц израде плана буде принуђен због значаја самог
документа и рокова који се очекују за његово усвајање да у оволикој
мери врши исправке текста, графике, основних концептуалних ствари
и буде бесплатни подизвођач обрађивачу плана као што је случај са
овом, другом Изменом и допуном Плана генералне регулације „Уб
2025.“.Такође је незапамћено да обрађивач након достављаних
примедби од стране грађана исте позива да у одређеном термину
дођу са Уба у Београд да образложе своје примедбе, уместо да се на
Убу на лицу места упознаје са урбаном проблематиком.“. Дао сам и
предлог:
„ Да након завршетка израде овог Плана обрађивач у пословном у
и урбанистичком смислу заобиђе Уб са околином, јер овакав приступ
изради докумената урбанистичког планирања не служи на част ни
њему ни урбанизму.“

ПРОПУШТЕНЕ ПРИЛИКЕ
Да ли су нам, још давно, измакли
сви возови за бољу будућност?

Србија је измождена хладноћом, финансијски исцеђена, привредно уништена, бомбардована, а сада још и опрхрвана грипом и готово
сломљена депресивним расположењем у очекивању бољитка, који ‘’само што није стигао, а
најкасније ће негде после 2020. године’’, кад нас у
своје друштво приме све оне земље које, сада,
тргују нашим интересима са моћним светским
албанским лобијем. Признали су државу Косово,
али би и Србију да, некако, држе на ‘’’узици’’. И успева им јер је ова држава пропустила оне
златне возове на почетку деведесетих када је
имала прилику да уђе у Европску унију, буквално
пре свих бивших југословенских република. И то,
тада, заједно са Косовом.
Зашто је од наше јавности сакривена
понуда, коју је грчки премијер донео у Београд
почетком деведесетих? Било је то посредовање
пријатеља који је, истовремено, имао и интерес да
његов северни сусед, вероватно заједно за
Македонијом (у саставу СР Југославије) уђе у
Европску унију по хитном поступку.
Сада то звучи невероватно, али, истина је!
Информацију је добио аутор ових редова у вили
првог секретара Грчке амбасаде у Лептокарији,
управо, почетком деведесетих година прошлог
века. Маки, то му је био надимак, говорио је
српски доста добро, понављао је да се догодило
нешто невероватно, Тадашње српске власти су
одбиле посредовање (договорене услове које је
грчка дипломатија постигла са главешинама ЕУ) уз неко хладно и неуверљиво образложење...
После, нико због тога није одговарао. Као,
уосталом, ни за много тога што је било очигледно.
Тада је отишао такозвани златни воз. Они
који су наилазили после били су, само, нека врста
штапа и шаргарепе. А овај најновији, на релацији
Београд - Косовска Митровица, само је још једно
понижење које смо покушали да претворимо у
некакав доказ да се Косовска власт заклања иза
моћних страних заштитника. То је одавно било
јасно (Сава заиста тече испод Савског моста)..
Нису Албанци ни један корак направили, а да нису
добили сагласност својих заштитника (па, нису
они силни органи из српских мученика узалуд
вађени, а све, после, упркос доказима, брзо
заташкано).
У реду. Возови треба да саобраћају у свим
смеровима. Али... не треба се, сувише, нагињати
кроз прозор. Сви српски возови одавно су под
детаљном контролом оних који су много пута
показали да нам нису пријатељи... Част
изузецима...
M.M.

8.marta br.20, Ub

014 411 975
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www.mikaceradeub.rs
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ГРИП НИЈЕ ЗАОБИШАО НИ УБЉАНЕ

ЕПИДЕМИЈА ЈЕЊАВА
За време новогодишњих и божићних празника,
велики број пацијената потражио је помоћ
лекара Дома здравља Уб. У Колубарском округу
пријављена епидемија грипа
Иако званично није проглашена епидемија грипа у
Србији, јер је такву одлуку требало да донесе Министарство
здравља, мало ко у Србији није био „покошен“ снажним
дејством два типа вируса грипа, који су појачаним интензитетом харали Србијом, па и Убом, у корелацији са стомачним
вирусом, који је због брзине деловања, добио назив
“Ферари“.
Висока температура, сув кашаљ и општа малаксалост,
били су најчешћи симптоми, због којих су се пацијенти
јављали за време празника изабраним и дежурним лекарима
Хитне помоћи Дома здравља Уб. Поједини пацијенти, због
велике оптерећености дежурних лекарских служби, нису
стигли да буду прегледани, али је савете било могуће добити
и путем телефона. Како незванично сазнајемо, протеклих
дана, неколико старијих и хроничних болесника, преминуло
је услед немогућности да се избори са болестима и лошим
имунитетом.
У Колубарском округу, по речима Биљане Рајковић,
начелнице епидемиологије Завода за јавно здравље
Ваљево, у Убу, Осечини и Ваљеву, изолован је вирус грипа
А(Х3), узорковањем брисева из грла и носа. Ово је најчешће
изолован тип соја вируса грипа на територији Републике
Србије, за сезону 2016/2017. године. У Колубарском округу је
пријављена епидемија грипа на основу значајног скока броја
пријављених обољења са клиничком сликом грипа, у
последњој недељи децембра 2016. године.
У периоду од 3.октобра.2016, закључно са 15.1.2017.
године, пријављено је укупно 949 случајева грипа на
територији Округа. У општини Уб је у овој сезони пријављено
57 случајева, што не говори о високом интензитету, мада је
већи број пацијента остао непријављен, јер су се сами
лечили, код куће. Највише оболелих је било међу децом и
старијом популацијом. До сада, због грипа, у ЗЗЈЗ Ваљево,
није било пријављених смртних исхода.

ХУМАНОСТ

КАКО ДА БУДЕМО ЉУДИ?
Патријарх Павле нас је добро учио...
Колико смо запамтили?
Чести су телефонски позиви или лично обраћање
уредништву Гласа Тамнаве са позивима да се помогне
некој угроженој породици или појединцу. Пријатељи
предлажу да помогнемо апелом на солидарност наших
суграђана. Сматрају, ако се нешто ‘’да у јавност’’, помоћ
ће бити аутоматски упућена на праве адресе. Да ли?
Нажалост, тешка су времена, пуно је угрожених, а
недовољно је несебичних, солидарних - оних чије ‘’мало
за некога може да буде много’’. А, опет, сви који интервенишу верују да првенство треба да имају баш они за које
они траже помоћ.
У Центру за социјални рад - по Закону, не могу да
учине више од оног ‘’губера’’ који им је одређен. И...њима
је, вероватно, најтеже јер је ту и притисак социјално угрожених највећи.
Имамо и у овом броју Гласаа Тамнаве текстове са
примерима младих који су организовали прикупљање
помоћи за децу у београдским болницама. Хумано,
заиста. Али, пример који већ годинама даје магистар
Бошко Сарић у Бањанима, са супругом, је за општи углед.
Његов хуманитарни рад привукао је пажњу и аутора ТВ
емисије ‘’Квадратура круга’’ Бранка Станковића. Не
случајно. Брачни пар Сарић је помогао многима. И то је тај
пример на који би требало сви да се угледамо. Увек
постоји начин, ако се има воља.
Али, телевизијске емисије у којима једна Тамара
решава проблеме на најбољи могући начин, чини се,
више штете него што користе (у јавности). То је зато што је
оних, којима је потребна кућа и све оно што гледамо у тим
емисијама, много више него што су могућности донатора
и продуцената тих телевизијских серијала.
Гледаоци се диве хуманитирним људима са малог
екрана и... добију идеју. Мисле, ако може неко тамо у
Београду, зашто не би могао и овај код нас, на Убу? А не
може! Укључили смо се у низ акција (да их не помињемо
сада), али - док се већи број наших суграђана не укључи...
Излишна су даља објашњења. Ми ћемо покренути још
неке акције, лично ћемо доприносити. И - то је то! Свако да
помогне колико може. Као Сарићи из Бањана.
М.М.

ИЗРАДА
ПЕЧАТА
Тим др Драгана Живковића
пред одлазак на терен
Др Драган Живковић, лекар специјалиста ургентне
медицине и начелник Хитне медицинске службе, истакао је
велику ангажованост својих лекарских тимова, којих
тренутно има пет. Радећи у три смене, протеклих
предпразничних и празничних дана, често су били
ангажовани на збрињавању пацијената од последица вируса
грипа (преко 50 одсто пацијената), трауматолошким и
ортопедским повредама (кука, скочног зглоба и лакта)
насталим после падова на снегу и леду, као и промрзлинама,
услед хипотермије проузроковане веома ниским температурама, које су у Тамнави стизале и до 22 степена Целзијуса
испод нуле.
– Веома је битно промрзле делове тела постепено
загревати, без трљања и излагања директним изворима
топлоте. На промрзлине ставити стерилну газу и имобилисати екстремитете на којима су настале – нагласио је др
Живковић.
Д.Капларевић
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АМАТЕРСКО ПОЗОРИШТЕ “РАША ПЛАОВИЋ“

ХУМАНИТАРНА ПРЕДСТАВА
У ТИРШОВОЈ
Представи присуствовало тридесетак деце са
неколико одељења УДК Тиршова, а после су
подељени пакетићи, воће и новчана донација
Глумци убског Аматерског позоришта „Раша Плаовић“,
одиграли су, у четвртак 12. јануара, представу „Новогодишња
бајка“, болесној деци која су празничне дане провела у Универзитетској дечјој клиници Тиршова. Деци са одељења хематологије и онкологије, ендокринологије, урологије, неурологије и
хирургије, уручени су пакетићи, воће и новац, који је прику-пљен
на хуманитарној представи одиграној 29. децембра, у сали Дома
културе.

Хуманост на делу:
Убски глумци у Тиршовој

САЊА САВИЋ НАСТАВЉА
СА УСПЕСИМА

ПРОЛАЗ У ТРЕЋИ КРУГ
Убљанка Сања
Савић имала је јеш
један запажен наступ у "Пинквоим
звездама". У изузетно јакој конкуренцији квалитетних
такмичара, добила
је свих пет столица
и директно се пласирала у трећи круг,
после изведбе Цецине композиције
„Забрањени град“. У емисији, популарног телевизијског шоуа „Пинкове
звезде“, који је емитован у суботу 21.
јануара, Сања је дала све од себе да се
представи што боље, отпевавши
висине без икаквих потешкоћа, што је
истакнуто и у најави поменуте емисије.
Коментари жирија били су углавном
позитивни, а Шабана, Мају, Зорицу,
Драгану и Дару је изненадило да Сања
има само 15 година и да је једна од
најмлађих такмичарки ове сезоне.

www.glastamnave.com
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БЕОГРАДСКА ИЗЛОЖБА ПЕТРА СИБИНОВИЋА

СКРИВЕНЕ
СТВАРНОСТИ
Скулптурама младог убског вајара
Петра Сибиновића отворена је овогодишња излагачка сезона у Галерији
Коларчеве задужбине у Београду. У
питању је његова самостална изложба
под називом „Скривене стварности“,
изабрана на јавном конкурсу Коларчеве задужбине за излагачке термине у
2017. години. Међу 108 пријава кандидата, колико је пристигло на конкурс,
Савет Галерије одабрао је свега десет
уметника који ће имати самосталне
изложбе у тој институцији током текуће
године, а први међу њима је Петар
Сибиновић. Циклус скулптура назван
„Скривене стварности“ представља
уметничке продукте настале као резултат коегзистенције са природом, односно, детаљном опсервацијом природе
на микро нивоу. Природа се овде појављује и користи као есенцијални извор,
покретач идеје и складиште корисних
информација потребних за настајање
новог пластичног, визуелног и сензибилног модела.
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У ДОМУ КУЛТУРЕ „УБ“

БИОСКОП ПОНОВО
У МОДИ
Три године од обновљеног рада биоскопа.
„Монтевидео“ погледало 2.000 Убљана

Скулптура Петра Сибиновића
Београдска ликовна публика је
имала прилику да и у новембру
погледа Сибиновићеву самосталну
изложбу скулптура и цртежа „Реалност несагледивог“ у Уметничком простору „У 10“, а у децембру његове цртеже у оквиру колективне изложбе
„Цртежина“ у галерији на Врачару.
Петар Сибиновић (1986) дипломирао је и докторирао на Факултету
ликовних уметности у Београду, смер
вајарство. Самостално је излагао
више од десет пута, а активно учествује и у различитим уметничким
пројектима, колонијама и вајарским
радионицама у земљи и иностранству. Добитник је неколико значајних
награда и признања из области ликовног стваралаштва.
Д.Н.

Нове технологије, кућни биоскопи, интернет, „YouTube“, разни
тв-канали и пиратерија, ранијих година и популарни видео
рекордери и ДВД плејери, довели су до драстичног је опадања
посета биоскопима. Готово тринаест година није било биоскопских
пројекција на Убу. Али, повратак публике у убски биоскоп започет је
новембра 2013. године, премијером филма „Војна академија 2“ и
доласком младих, популарних глумаца на Уб.
- Тада је промовисан филм у нашем граду и на тај начин су нови
филмови привукли пажњу, најпре млађе публике, која раније није
имала прилику да посећује биоскоп. То је био почетак враћања
публике у биоскопску салу. Рекордну посету имали смо приликом
пројекције филма „Монтевидео“, 2014. године, који је гледало око
2.000 наших суграђана. Само у првом дану приказивања, филм је
видело 900 Убљана – присећа се повратка филмова у убски
биоскоп, Немања Јовановић организатор програма рада биоскопа.

УЧЕНИЦИ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „УБ“

У ПОСЕТИ ДЕЦИ НА ИНСТИТУТУ
На одељењима ОРЛ и ортопедије, ученице Кристина,
Милица, Јелена и Александра, у пратњи школског
педагога Синише Милака, поделиле 21 пакетић.
Посредством НУРДОР-а и Иване Станојловић, која је била
иницијатор и један од реализатора хуманитарног прикупљања
пакетића и новчаних средстава за болесну децу, у болници,
током новогодишњих и божићних празника, организована је
посета убских глумаца Тиршовој, који су својим извођењем
одушевили малишане, њихове родитеље и запослено особље.
Снежна мећава и велики минус нису спречили глумце, да
децу обрадују добром представом и пакетићима које су прикупили Убљани, а неке од присутних мајки су изјавиле, да се нису
скоро тако добро насмејале. Запослени васпитачи, замолили су
глумачку поставу Аматерског позоришта „Раша Плаовић“ да их
поново посети, јер су својим искреним наступом успели да
обрадују, чак и малишане, који месецима нису излазили из својих
болничких соба.
После одигране представе, глумци су разговарали и сликали се са децом, која с, бар на тренутак, сурову стварност
заменила нечим лепшим.
Д.К.

Ученици средње Техничке школе „Уб“, пред новогодишње празнике, прикупили су већи број пакетића деци која
леже на Институту за мајку и дете „Др Вукан Чупић“ у Београду, подстакнути хуманитарном акцијом Иване Станојловић, чланице НУРДОР-а.
У току једне недеље, прикупљен је 21 пакетић, који су
петоро представника Техничке школе однели, лично, на
Институт уочи новогодишњих празника. Уз одобрење главног техничара Института за мајку и дете, педагогу школе
Синиши Милаку и ученицама Кристини Весић, Милици
Влајковић, Јелени Ранисављевић и Александри Митровић,
било је омогућено да посете малишане који су лежали на
одељењима ОРЛ и ортопедије, и обрадују их поклонима. У
организацији прикупљања новогодишњих пакетића, учествовале су и ученице Вања Пулетић и Снежана Илић.
Жеља убских средњошколаца је да се сличне акције
реализују и наредне године.
Д.К.

ОО СНС УБ

Испуњена сала убског биоскопа

Убљанке у посети деци
на Институту за мајку и дете

НА УБУ 9. И 10. ФЕБРУАРА

ЗОНА ЗАМФИРОВА
други део

ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ
СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Деца са посебним потребама добила су новогодишње
пакетиће, као поклон ОО Српске напредне странке Уб.
Представници владајуће странке, на челу са председником
општине Уб Дарком Глишићем, обишли су децу, 13.јануара, у
просторијама новог објекта у ком бораве од септембра прошле
године.
- Данас, уочи Српске Нове године, налазимо се у једном
од најмодернијих објеката за децу са посебним потребама у
Србији. Подсећања ради, овај објекат је отворен пре само
четири месеца, уз заједничке напоре председника општине Уб,
са својим сарадницима, и уз помоћ племенитих донатора који
су одвојили средства и омогућили да се створе услови да и
деца са посебним потребама имају наставу, прилагођену и
адаптирану њиховим условима. Овом акцијом показујемо да
нема разлике у пружању помоћи деци и да ћемо увек бити на
располагању ту за њих, помоћи онима којима је помоћ потребна
а нарочито деци- истакла је у изјави за медије народна
посланица Ивана Николић.

Дарко Глишић, Ивана Николић и Александар
Јовановић Џајић током дружења са децом

Најгледанији српски филм свих времена добио је
наставак. Петнаест година након што је екранизована
љубавна прича Стевана Сремца о Зони и Манету, сценаристи Ивана и Мирослав Митић написали су причу
“Зона Замфирова – други део” о животу у браку чувеног пара две године након венчања. У наставку њихову
љубавну сагу дочараће Бранкица Себастијановић као
Зоне и Милан Васић као Мане, а режију потписује Југ
Радивојевић. Главни протагонисти и њихова борба да
сачувају брак, смештени су у период између 1905. и
1908. године, што ће Убљани ће моћи да погледају 9. и
10. фебруара у биоскопу Дома културе.

Старији колега Зоран Савковић, по одласку у пензију, препустио је Немањи Јовановићу вођење биоскопа. На почетку увођења
3D технике, публика је била скептична, јер је раније било покушаја да
се раде 3D филмови са најпростијим тродимензионалним ефектима,
који је захтевао наочаре са плавим и црвеним стаклима, не дајући
довољно снажан осећај стереоскопске (3D) слике. – Већ након првих
пројекција са врхунским 3D ефектима, почео је да се повећава и број
публике. Сада, након три године, публика је стекла навику, а
нарочито деца уживају.
Прве кинематографске пројекције путујућих друштава,
приказиване су пре Првог светског рата у кафанама на Убу. Одзив
публике био је слаб, што се после рата знатно променило. Први
Убљанин, који је руковао пројектором, био је Андрија Андрић
Андраш. По завршетку рата, познати Убљанин Станко Станишић
Фрез, купио је половно машину за пројекције. Интересовање је било
изузетно. Након неколико година, Фрез уступа апарат Комуналном
предузећу. Касније се формира биоскопска организација на чијем
челу је био Аца Димитријевић Смрт, а после тога биоскоп постаје
обавеза КИЦ-а.
Данас, када је опрема скупоценија и њено монтирање захтевније, Немањи помажу Иван Петровић, Жика Сарма, Емилија Пурић,
а по потреби и запослени радници из Хале.
- Убска публика воли биоскоп. Ако је филм квалитетно урађен
и има одличну рекламу, сала је пуна. У последње време, изашло је
неколико одличних домаћих филмова, па смо имали пуно публике.
Овог јануара, обележавамо три године активног функционисања
биоскопа – истиче Јовановић у изјави за „Глас Тамнаве“.
Д.К.
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МИОНИЦА - УБРЗО НАКОН ШТО ЈЕ ЧЕТВОРОЧЛАНА
ПОРОДИЦА ОСТАЛА БЕЗ КРОВА НАД ГЛАВОМ

ОПШТИНА МИОНИЦА
ЗА ЧАСНИ КРСТ ПЛИВАНО
У СЕЛУ МИОНИЦИ И ВРУЈЦИМА

МАРКОВИЋИМА СТИГЛА
ПРВА ПОМОЋ

ПОБЕДНИЦИ
НАТАША И БРАНИСЛАВ

Општински Центар за социјални рад и овдашња организација Црвеног крста су брзо реаговали, након што је четворочланој породици Марковић из мионичког села Паштрића у
пожару изгорео стамбени објекат површине од око 70
квадрата. Драгани и Милутину, који имају две малолетне
ћерке, Центар за социјални рад је одобрио финансијску
помоћ, док је Црвени крст Мионице упутио пакете са храном,
одећом и средствима за хигијену.

Поред храбрости, учесници
демонстрирали и хуманост

Остали без крова над главом:
Милутин и Драгана Марковић
У ватреној стихији која се десила другог дана Божића
Марковићима је у потпуности је изгорела нова монтажна кућа
у коју су се уселили пре само осам месеци. Остали су без
комплетног намештаја, покућства и гардеробе, а тренутно су
привремено смештени код рођака. У току је акција анимирања различитих институција које би могле да помогну изградњу новог дома за Марковиће и њихове две малолетне
ћерке. Свака помоћ овој породици је драгоцена, а људи
добре воље који су у ситуацији да им помогну могу да их
контактирају на број телефона 064/9345060 или изврше
уплату средстава на жиро-рачун Милутина Марковића 1605300101906347-87 у Банци Интеза.
А.К.

Поводом празника Богојављење у Селу Мионици и у
Врујцима је организовано пливање за Часни крст. По
благослову епископа Милутина, пливање за Часни крст је
под покровитељством овдашње Црквене општине, општине
Мионица и Установе за физичку културу ''Мионица'' први пут
приређено на базенима Спортског центра Лепеница у Селу
Мионици, док је покривитељ седмог по реду такмичења у
Бањи Врујцима уз Црквену општину и локалну самоуправу
био и Хотел ''Врујци''.
Традиционална Богојављенска манифестација у Бањи
Врујцима је и овог пута одржана на отвореном олимпијском
базену Хотела ''Врујци'', где је пред великим бројем посетилаца у конкуренцији 22 пливача Часни крст освојила Наташа
Шиник из Ракара, ученица шестог разреда издвојеног
одељења ОШ ''Милан Ракић'' у Горњој Топлици . Друго место
је припало бившем победнику Милошу Јовичићу из Кадине
Луке, а треће Филипу Симићу из Врујаца. За Часни крст на
отвореном базену Спортског центра ''Лепеница'', који је у
спомен на Христове године у време крштења на реци
Јордану био удаљен 30 метара, пливало је двадесетак
неустрашивих момака. Први до Часног крста је допливао
Бранислав Бошковић из Мионице, испред својих суграђана
Владимира Миловановића и Горана Стефановића.

Пливање за часни крст у Врујцима

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ПОНОВО РАДИ БИОСКОП

СА ЈУНАЦИМА
''ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ''
После дугогодишње паузе, мионички љубитељи
филма су 10. јануара имали прилику да у Великој сали
Културног центра поново уживају у једном остварењу ''седме
уметности''. Наиме, овдашња установа културе је својим
суграђанима омогућила да у два термина бесплатно погледају трећи наставак популарне ''Војне академије''. По завршетку филмског остварења које је донело нове професионалне и љубавне заплете омиљених јунака серијала о
официрима Војске Србије, многобројни гледаоци су овацијама поздравили присутне чланове глумачке екипе Бојана
Перића, Ђорђа Стојковића и Тихомира Станића. Глумци су у
свом обраћању публици истакли да је филм својеврстан
увод у трећу сезону серије ''Војна академија'' чије нове
епизоде стартују у фебруару, а након тога су се преселили у
клуб Културног центра где је уследило дружење и фотографисање са Мионичанима.
А.К.

Награде намењене, како победницима, тако и свим
учесницима овогодишње Манифестације, уручио је заменик
председника Општине Милован Лекић, техничку помоћ
организаторима су пружили овдашњи Дом здравља и
Полицијска станица Мионица, а пливању за Часни крст су
претходиле Богојављенске лит ургије у храмовима
Вазнесења Господњег и Свете великомученице МаринеОгњене Марије.
Учесници овогодишњу Манифестације су поред
храбрости демонстрирали и хуманост, пошто су мушки
пливачи у Врујцима пропустили ученицу шестог разреда
Наташу Шиник да преузме Часни крст и постане победница,
док се Владимир Миловановић из Мионице одрекао своје
новчане награде у корист породице Марковић из Паштрића
којој је недавно у пожару изгорела кућа.
А.Ковачевић

ПОЧЕО СА РАДОМ ОПШТИНСКИ
КОНТАКТ ЦЕНТАР

Тихомир Станић, Бојан Перић
и Ђорђе Стојковић у мионичком Дому културе

Са првим јануарским данима почео је са радом и
Општински контакт центар општине Мионица у оквиру којег
грађани сваког дана у термину од 7 до 23 часа на једном
месту могу добити све сервисне информације и пријавити
настале проблеме. Сервисне информације се односе на
стање снабдевања електричном енергијом, јавну расвету,
водоснабдевање, комуналне услуге и активности Зимске
службе. Веза са Општинским контакт центром се може
успоставити на бројеве 014/34 22 119 и 064/8402-943.

НАШЕ ТЕМЕ
ЂАЦИ ПРОСЛАВЉАЈУ ШКОЛСКУ СЛАВУ

У ЧАСТ
СВЕТОМ САВИ
Најрадоснији празник сваке школе у
Србији је школска слава - Савиндан, који се
обележава 27. јануара - радно, али без наставе.
Тог дана, у духу мира, благостања и љубави,
ђаци, родитељи и просветни радници, присуствују ломљењу славског колача и пригодном
програму који је посвећен утемељивачу српске
цркве, државе и школства – Светом Сави.
Обавезно је и извођење Светосавске химне, а свака школа има домаћина славе. Уобичајено је да тог дана школе у Тамнави најбољим ученицима и наставницима додељују
годишње награде за постигнућа из претходне
школске године.
Музичка школа „Петар Стојановић“
традиционално започиње прославу уочи
Савиндана 26. јануара, свечаном Светосавском академијом, а овогодишњи музичкопоетски програм почеће у 19 часова у сали
Музичке школе.
У ОШ „Милан Муњас“, у 11 часова почеће
ломљење колача, док ће пригодан програм
бити одржан пола сата касније. ОШ „Рајко
Михаиловић“ Бањани, започеће прославу,
прво програмом, са почетком у 10 часова, а сат
касније обавиће се ломљење колача и свечани
ручак. У ОШ „Свети Сава“ у Памбуковици,
прослава почиње у 12 часова, а у ОШ „Душан
Даниловић“ Радљево у 12,30 часова.

МАЛИ ОГЛАСИ
Оглашавам
изгубљеном (неважећом)
„потврду о уграђеном плину“
бр. 001793-15
од 24.02.2015. године
на име Аћимовић Горан
Продајем 500 бала
ливадског сена по 110 динара
и дајем у закуп један хектар
ливаде- село Козличић,
шабачки пут (6 км од Ваљева)
014/227-383 и 064/563-21-52

ИЗДАЈЕМ ЛОКАЛ
У ГЛАВНОЈ УЛИЦИ
НА УБУ
(77 квадрата - преко пута
„Комерцијалне банке“)

065 4444 001
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ПИТАМО ЧИТАОЦЕ:

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ О ТРЕНУТНОЈ
СИТУАЦИЈИ НА КОСОВУ ?
Далибор Косанић, ученик из Паљува:
- Тренутна ситуација на Косову није ни мало безазлена. Мени није свеједно јер сам млад и вероватно бих
био у првим редовима, у случају већих немира. Србија
има добру вољу да се преговорима све реши али друга
страна је нема и то је главни проблем. Њихова жеља да
заузму територију која је одвајкада била српска, јача је
од жеље за слободом и миром. Ја се плашим да може
доћи до рата у будућности, иако наш премијер чини све
што је у његовој моћи да до тога не дође.

Драган Милосављевић, пословођа из Уба:
- На Косову је веома напето. Вучић улаже надприродне напоре да смири напету ситуацију, али светске
силе су се умешале и имају за циљ нешто друго. Косово
је кроз историју била омиљена територија за многе моћнике. У целокупном хаосу, само су Срби расположени за
дијалог, док Шиптари нису. Њима како стигне наредба са
стране, тако се и понашају. Нису они толико моћни и да
немају јаку залеђину, до свега овога не би ни дошло.
Једноставно, имају велику подршку западних сила. Не
искључује се могућност да дође до већих сукоба, али се
надам да добром политиком можемо то спречити.

Љубивоје Велиманић, порески инспектор Уб:
- Упркос затегнутој ситуацији ја се надам да ће преовладати памет и да ће се избећи то што није неминовно, то јест већи сукоби на Косову. Није то само сукоб
два народа различите вероисповести, основни узрок
сукоба је неразумевање или недостатак воље код
међународне заједнице, да се овај вековни проблем
реши без већих немира. Очигледно су се ставили само
на једну страну и јавно им дају подршку, док нас условљавају на разне начине и то просто изазива гнев код
Срба. Питање је како ће се све ово завршити.

Славиша Мирковић, монтер ц.грејања из Врела:
- Нимало се не плашим рата на Косову, јер имам велико искуство као директан учесник на сличним фронтовима и лично мислим да су они мали за нас Србе. Опште
је познато да Европа и НАТО стоје иза свега што се дешава на Косову, дају пуну подршку Шиптарима и то им даје
наду да ће успети да формирају своју државу на нашој
територији. Ипак, Вучић је јако моћан и води добру политику, политику помирења, без ратова и зле крви, па се
надам да до већих сукоба неће доћи. Али, никад се не
зна, јер ствари лако могу да се измакну контроли а Косово је таква територија подложна разним махинацијама.

Слободан Ратковић, радник из Бањана:
- Главни кривац за све сукобе на Косову су Америка и
Уједињене нације. Отворено се стављају на страну Шиптара дајући им несебичну подршку и тиме пооштравају
већ постојећи сукоб. Само је српска страна, у преговорима на сваком заседању у Бриселу, за могуће помирење, друга није. Наши представници увек имају иницијативу и добру вољу да се сукоб реши на миран начин.
Муслимани хоће своју државу, не марећи за жртве а
Запад их у томе подржава, јер и њима то иде у прилог.
Косово је српско и Срби га никада неће предати ,па
макар и уз веће сукобе.

Снежана Јовић, домаћица из Кршне Главе:
- Свако нормалан у овој држави мора да се плаши, да
постојећи сукоби не поприме веће размере а то је врло
извесно. Немири већ дуго трају, договор је немогуће
постићи јер друга страна просто то не жели, бар не на
миран начин. Сви ми који имамо децу, морамо мислити
првенствено на њихову будућност и свакако овако затегнута ситуација никоме не прија. Неко моћан из Европе
даје инструкције другој страни, једноставно они се
питају да ли ће бити рата или не.

Верољуб Перишић, пољопривредник из Трњака:
- Да је добро- није, и нисам оптимиста када је тренутно стање на Косову у питању. Сукоби трају од раније
и врло је незахвално давати прогнозе унапред. Ја се
надам мирном разрешењу сукоба, јер верујем премијеру
Вучићу и политици коју он води, а помно сам пратио
његово излагање у вези са тим. Муслимани су одувек
изазивали сукобе и наставиће у то сам сигуран а верују у
подршку са Запада, па им то даје додатну мотивацију.
Шта ће бити остаје нам да видимо.
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УЛИЦА ОТВОРЕНОГ СРЦА У ЛАЈКОВЦУ

„ЛЕПТИРИЋИ“
У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ
У шетачкој зони у Лајковцу, од 3. до 6.јануара
заживела је Улица отвореног срца, дечја манифестација чији је генерални покровитељ Општина Лајковац. Учешће у организацији и активностима узели су и
ПУ"Лептирић" и ОШ „Миле Дибљевић“.

Богат програм
Улица је била украшена разнобојним балонима,
децу и родитеље забављали су кловнови и мађионичари. Поред разних забавних садржаја, представа за
децу, уличних свирача, бацача пламена и различитих
уличних уметника, најзанимљиви догађај за најмлађе
је био маскенбал, који је одржан у среду 4.јануара. За
најбоље маске изабрани су Стефан Трифуновић из
Јабучја, предшколац маскиран у Снеска Белића, Дијана
Милошевић, предшколска група целодневног боравка,
маскирана у Новогодишњу јелку и Филип Вујачић,
млађа васпитна група, који је био маскиран у јагње.
Тога дана могло се видети више стотина деце , која
су иако на веома хладном дану били маскирани у своје
јунаке.

Лични ДА ЛИ ЋЕ БИТИ ИЗБОРА? - БИЋЕ !
став

МОЖ` ДА БУДЕ
АЛ` НЕ МОРА ДА ЗНАЧИ
Бирачко тело жели наставак обрачуна
са корупцијом и криминалом

Ранијих година, прижељкивали смо изборе.
Очекивали смо да ће, коначно, доћи до обећаних
промена. Супростављене стране су обећавале да ће
они други одговарати за криминалне радње, за крађе
и злоупотребу поверења бирача... Обећавали су, а
после, заборављали. Најтипичнији је онај што обећа
1.000 евра за сваког грађанина, ако победи његов
фаворит. Победи тај (Тадић), али, што рек`о народ,
‘’појео вук магарца’’. Тај (Динкић) се негде склони,
заборавише се кипарске милијарде, златне и девизне
резерве по страним банкама, а те банке баш Он доведе да огуле и ово мало што је остало у народу... И - ником ништа... Он се и даље шепури, Вероватно ће, и сада, успети да ‘’упадне’’ у неку добитничку коалицију...
Сада, верујемо у ову власт. Разумемо да нису
имали одрешене руке за оштрије резове, да је
коалиција морала да буде широка и тако даље. Али,
избори, који се приближавају, ће бити заиста
пресудни. Народ ће и овог пута, вероватно много
масовније, дати подршку ономе коме је сво ово
време, од прошлих избора до сада, веровао. Али,
опасна ће то бити ситуација, не постоји чаробан
штапић. Мала бара, много крокодила... Неке амбасаде
имају све веће апетите. Како све то ‘’посолити’’?
Можда, наглашавам - можда, би добро дошло
неко ванредно стање... Скоро да сам се понадао да
ће, после ‘’воза’’, нешто да се затресе (без жртава), а
онда да то буде разлог за ванредно стање. Е, чини ми
се да би то дало одрешене руке... Уколико има воље
за све оно што се обећавало у предизборним кампањама.
А на Сретење? Лична прогноза је да се тим који
добија не мења. Дакле, Николић - и да се изјасне сви
који су заиста за опстанак Србије!
Милан Миловановић

ЛАЈКОВАЦ
18. СЕДНИЦА ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

УСВОЈЕНЕ ОДЛУКЕ
О КОНКУРСИМА
Општинско веће општине Лајковац одржало је прошле
недеље 18.седницу на којој је разматрано четрнаест тачака
дневног реда. Поред одлука везаних за суфинансирање верских
садржаја, финансирање удружења и невладиних организација
као и финансирање одржавања верских објеката, усвојен је и
предлог конкурса о додели студентских стипендија за ову
школску годину. По речима Андрија Живковића, председника
општине Лајковац, право конкурисања имаће, пре свега, студенти
који су на државним факултетима и који немају мањи просек од
7,5
- Након данашњих одлука, ових дана расписаћемо неколико
конкурса, међу којима је и конкурс за суфинансирање медијских
садржаја из области јавног информисања, за који је општина
Лајковац ове године определила пет милиона динара. Такође,
расписаћемо конкурс за програме невладиних организација и
других удружења, за које је издвојено милион динара, док смо за
трећи конкурс, који ће бити расписан, предвидели је седам
милиона динара, а он подразумева финансирање изградње,
обнову и одржавање верских објеката на територији општине
Лајковац.
На овој седници већа општине Лајковац усвојене су одлуке
везане за програме општинских установа и организација и
конкурсе којима се почиње реализација буџета за ову годину.
Између осталог разматран је предлог о измени решења о
именовању чланова савета за управљање миграцијама и трајно
решење проблема избеглица и интерно расељених лица на
територији општине Лајковац. Веће је разматрало и предлог
треће измене и допуне Локалног акционог плана за младе
општине Лајковац.

НОВОГОДИШЊИ КОКТЕЛ ЛАЈКОВАЧКОГ СНС-а

НАЈПОСЕЋЕНИЈИ ДО САДА
ОО СНС Лајковац одржао је,14.јануара, новогодишњи коктел у
великој сали Градске куће у Лајковцу. Традиционалном
празничном окупљању лајковачких напредњака присуствовали су
државни секретари Предраг Перуничић и Бојан Стевић,
представници општинских одбора из суседних општина али и
целог Ваљевског региона, директори јавних предузећа,
руководства других странака из Лајковца, као и бројни чланови и
симпатизери.
На самом почетку најпосећенијег новогодишњег коктела
до сада присутнима се обратио
председник лајковачких напредњака Владан Костић, који је
истакао задовољство постигнутим резултатима у предходној години, јер је ова странка
постала стожер власти у лајковачкој општини. У изјави за медије секретар ОО СНС Лајковац и
председник општине Андрија
Живковић изразио је задовољство што се сваке године број
Андрија Живковић
присутних на коктелу повећава и
што њихов одбор окупља све
и Владан Костић
већи број младих Лајковчана.

Велики број гостију
на новогодишњем коктелу СНС-а

СПОРТ / ЛАЈКОВАЦ
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ЗАВРШЕН ЛАЈКОВАЧКИ НОВОГОДИШЊИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

ТИТУЛА ОСТАЈЕ
У СЛОВЦУ
Вулканизер „Димитријевић“ одбранио
титулу победом над „Илија копом“ у
неизвесном финалу (3:1)
Велики прелазни пехар лајковачког новогодишњег
турнира у малом фудбалу, који је уручио председник општине
Лајковац Андрија Живковић, остао је у витринама прошлогодишњег победника - екипе „Вулканизер Димитријевић“ из
Словца. У финалу, одиграном 15.јануара, они су заслужено
савладали „Илија коп“ из Ваљева са 3:1, головима Стефановића 2 и Ђукића, док је стрелац за Ваљевце био Миловановић. У оба тима претежно су наступали играчи малог и великог фудбала из Ваљева. За најбољег играча турнира проглашен је Милош Рашевић из победничке екипе, најбољи стрелац
је Александар Миловановић из „Илија копа“, док је његов
саиграч Далибор Ивановић најбољи голман. Победничкој
екипи припала је новчана награда од 250 хиљада динара.
У финалу ветерана две
ваљевске екипе приказале
су добар фудбал, при чему је
„Кафе Вагон“ био знатно бољи и савладао „38+Френки
аларм“ са 4:1. Најбољи играч
био је Милан Јовић из победничке екипе, док су из редова другог финалисте најбољи стрелац Бојан Јанковић и голман Немања Живковић.
Победник у конкуМирослав Димитријевић ренцији омладинаца је „Нена
и Андрија Живковић ауто Лајковац“ који је савла-

Победник турнира:
Екипа „Вулканизер Димитријевић“

ЖОК ЖЕЛЕЗНИЧАР (ЛАЈКОВАЦ)

ДЕРБИ ПРИПАО
ЗВЕЗДИ
Прекинут низ од пет узастопних
победа у првенству
У дерби утакмици 12. кола Суперлиге Србије, уз
пренос на РТС-у, Железничар је поражен од Црвене
звезде 0:3 (20:25, 22:25, 13:25). Резултат не одражава праву
слику на паркету: меч је оправдао епитет дербија јер је
виђена велика борба и често одлична одбојка. Жеља је
сјајно почео први сет водећи чак 11:3, жестоко се
супроставио у другом сету, али је Звезда синоћ ипак била
боља и правила мање грешака. Скоро сви сегменти игре,
поготово сервис, блок и смеч ишли су Београђанкама од
руке у већем делу утакмице, поготово сјајној Николини
Лукић и Бојани Миленковић. У преломним тренуцима
Миленковићева је убитачним „мушким“ сервисима доносила лаке поене, док је Лукићева играла феноменално и у
нападу и у одбрани. С друге стране, код „Жеље“ је изостао
уобичајени учинак Мирјане Бергендорф, водећег коректора лиге.

Финалисти у конкуренцији ветерана
дао убски „Бест тест“ са 4:3 после бољег извођења пенала, у
регуларном делу било је 1:1. Код петлића трофеј су освојили
„Шмекери ЛА пресинг“ из Лајковца који су победили
„Напредак СТР Кумрић“ са 5:3 (2:2), после извођења пенала.
Генерални покровитељ турнира била је је Општина
Лајковац, а организатори Спортски савез, Општински
фудбалски савез, Установа за спорт и омладину и фудбалски
клубови „Железничар“ и „Задругар“.
Б.П.

DIGITALNA [TAMPA VELIKIH FORMATA
novo!
- IZRADA FOTOGRAFIJA VELIKOG FORMATA
- IZRADA FOTOGRAFIJA NA KANVAS PLATNU SVIH DIMENZIJA
- IZRADA REKLAMA NA PVC FOLIJAMA I CIRADNOM PLATNU
- IZRADA TAPETA (reljefne, peskarene...)
- [TAPMANJE CRTE@A VELIKIH FORMATA NA PAPIRU

Поразом од Београђанки, које су у великом успону
форме, завршена је сјајна серија лајковачког клуба од пет
првенствених победа без изгубљеног сета, започета
доласком искусне Светлане Илић за шефа стручног
штаба. Недељу дана раније лајковчанке су убедљиво
славиле на гостовању Футогу 0:3 (25:27, 15:25, 14:25).
„Железничар“ је тренутно шести са 20 бодова, колико има
и панчевачки Динамо на петом месту.
Дворана: Хала спортова Лајковац. Гледалаца: 200.
Судије: И. Миљковић, Г. Градински (Београд). Трајање
меча: 78 минута.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Бергендорф 9, Лазаревић 2, Н.
Митровић 7, Андрић 3, Ј. Митровић 1, Ракић 9, Димић,
Вељковић 1, Мартиновић, Раковић, Компировић. Није
играла: Пејовић. Тренер: Светлана Илић.
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26.јануар 2017.г.
СЕЋАЊЕ

8.јануара 2017. г. мирно и тихо, како је и живела, упокојила
се у Господу наша драга

СЛАВКА
ПОПОВИЋ
(1938 – 2017)

ДРАГИША ИКОНИЋ

Љубав и пожртвовање
које си нам пружала,
вечно ће памтити Твоји

(1934 – 2012)
С љубављу и поносом
чувамо успомену
на твој драги лик...
Супруга Стана,
ћерка Љиља са породицом,
унук Мирко и унука Маја
СЕЋАЊЕ

ГОРДАНА
ОБУЋИНСКИ
(1959 – 1996)
Остаћеш заувек у нашим
срцима. Чувамо те у
најлепшим
успоменама...
Мајка Стана, син Мирко
ћерка Маја и сестра Љиља
са породицом

Дуле, Мира и Милан
18.01.2017.г. навршило се 12
година од смрти моје сестре

СТЕВКЕ
МОЈСИЛОВИЋ

31.1.2017. г. навршавају се
23 године од смрти нашег драгог
супруга, оца, свекра и деде

(1925 – 2005)

ДРАГОМИРА ИЛИЋА

С пуно поноса и љубави,
живиш у мом срцу,
мислима и успоменама...

Чувамо светлу успомену!

Брат Чедомир
са породицом

С Е Ћ А Њ Е

бојаџије из Уба

Супруга Магдалена,
деца Милан и Љиљана,
снаха Горица

СЕЋАЊЕ

РАТКО
МАРЈАНОВИЋ
из Мургаша
(1943 – 2015 - 2017)

РАДОСЛАВА
ВАСОВИЋА
(1957 – 2007)
Прошло је десет година, а
сећање и љубав остају заувек.
Поносни и захвални што смо те
имали, вечно ћемо те памтити,
волети и чувати успомену на
тебе.
Твоји најмилији

Добром човеку и боему

Пријатељ
Милан

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

26.јануар 2017.г.
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СЕЋАЊЕ

2.јануара 2017.године трагично је преминуо
наш драги

ВУКАШИН
КОСТИЋ
(1988 – 2017)

СЛАВИЦА
ПЛАКАЛОВИЋ

Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима.
Мирно спавај
анђеле наш.

(1971 – 1987)

Отац Живко, мајка
Љиљана, брат Огњен
и снаха Дина

У сновима још плови поглед,
заблиста у сећању твој глас
смех зазвони и слапови
твоје плаве косе замиришу.
Недостајеш нам у сваком
тренутку и сваком дану који
пролази...
Мама, тата
и сестра Зорица

29.12.2016. године навршиле су се две тужне године
од када није са нама

МАРИЦА КОСТИЋ
(1955 – 2014)
У нашим срцима живећеш
вечно
а Твоје речи, доброта и љубав
коју си ширила,
остаће заувек део нас.
Хвала Ти што си нас
учинила поноснима.
Вољени не умиру,
док живе они који их се сећају.

ВУКАШИН КОСТИЋ
(1988 – 2017)
Драги наш Вуле Био си пун
живота, насмејан и драг.
Сада када више ниси са нама,
туга се уселила у наша срца.

Твоји најмилији:
супруг Момчило,
син Немања, ћерка Кристина,
снаха Нада, зет Горан и унуци
Давид, Петар и Миња

Воле Те твоји:
стриц Момчило, брат Немања
и сестра Кристина
са породицама

27.01.2017. г. навршило се
четири године од растанка са
нашим драгим и вољеним

БОРОМ
ЂУРЂЕВИЋЕМ
из Слатине
(1948 – 2013)
Вољени не умиру, докле год
живе они који их воле… Ти
заувек живиш у нашим
срцима.
Твоји најмилији: супруга Милена,
син Живорад, ћерка Славица,
снаја Гордана,
унуци Дејан и Марија

29.децембра.2016. г.престало је
да куца срце моје мајке

21.01.2017. г. навршило се
17 година од смрти мога оца

ВИДЕ

МИРКА

учитељице
(1932 - 2016)

учитеља
(1934 - 2000)

ЈОВАНОВИЋА
Хвала Ти за сву љубав и
доброту коју си ми
несебично давала...

Време пролази
а бол је иста...

Ваша ћерка Љиља са породицом
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21.јануара 2017.г. навршавају се три године од како је
трагично настрадао
наш драги

19.01.2017. г. навршила се година
од смрти нашег драгог

ИВАН
МИЈАИЛОВИЋ
(1988 - 2014)

Вољени не умиру
докле год живе они који
их воле... Ти заувек
живиш и нашим срцима

ВЕЛИЧКА
ЈЕРЕМИЋА
(1955 – 2016)
из Радљева
Заувек ћеш кроз твоја добра
и племенита дела,
живети у нашим срцима.

Ћерка Теа, супруга Ивона,
брат Милан,
мајка Гоца, отац Зоран
и породица Ранковић

Супруга Гара, син Иван и ћерка
Јелена са породицама,
браћа Славко и Зоран
са породицама

3.јануара.2017. године
преминуо је наш драги

8. 02. 2017.г.навршава се 20 година
од како није са нама драги

18. 01. 2017.г. навршава се година
од како није са нама наш драги

РАДОЈЕ БАКИЋ
(1954 – 2017)

МИЛАН
РАДОЈИЧИЋ

Нисмо Те могли сачувати од
смрти,али чувамо Те од заборава.
У срцима је остала празнина, која
никада неће бити испуњена…

КОНСТАНТИН
МИЛОШЕВИЋ
ЛОЛАН

Време пролази, а сећања на
тебе су заувек у нама

Твоји: супруга Драгица,
син Бранко и ћерка Биљана
са породицама

кафеџија са Уба
(1923 - 1997)

Твоји најмилији:супруга
Ковиљка, син Жељко, снаха
Слађана, унуци Таша и Милан

(1941 - 2016)

Вољени никад не умиру
Твоји најмилији: супруга
Милена, ћерке Слађана и
Снежана са породицама

СЕЋАЊЕ

ВЕРИЦА ВИДАКОВИЋ
(1956 - 2017)
Мила снахо, никада те нећу
заборавити. Почивај у миру и
нека те анђели чувају, а ја ћу
те вечно носити у срцу.
Славица
Видаковић

За купљену опрему у нашој радњи добићете
БЕСПЛАТНО поворку до гробног места и израду умрлица.

26.јануар 2017.г.
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IN MEMORIAM

МИЛИВОЈЕ РАДОЈИЧИЋ
(1934 - 2017)
Професор Миливоје Радојичић је био један од оних Убљана који су
живели тихо и ненаметљиво, али им то није сметало да оставе дубок траг у
културном и јавном животу убске чаршије. Предавао је књижевност и српски
језик, био директор Гимназије, глумац аматер, друштвено-политички радник
седамдесетих година, први председник Издавачког савета Тамнавских новина,
републички просветни инспектор...
Ипак, чини се да је највише ову варош задужио својим прегалаштвом у Културно-уметничком
друштву, аматерском позоришту, Абрашевић. Остварио је велики број незаборавних улога током
глумачке (и редитељске каријере) дуге преко 30 година. Аутор је и неколико публикација од којих је
најзапаженија монографија убске гимназије, али вредна је и његова несебична помоћ у издавању неких
књига о Убу које је, практично, склопио од прикупљеног материјала, али те књиге није потписао као аутор
јер је желео да уступи предност другима за које је сматрао да су више заслужни. И, заправо, у томе је
била његова главна особина... и величина. Био је одан пријатељ, ненаметљиво привржен Убу и у време
када је живео у Ваљеву. Говорио је да се осећа Убљанином и увек се одазивао на позиве приликом
традиционалних сусрета ученика убске Учитељске школе.
Сахрањен је на убском гробљу, 16.јануара 2017.године.
Убљани му дугују захвалност за све оно што је учинио за ово место.
М.М.

IN MEMORIAM

ВЕЉА СИМИЋ
(1936 - 2017)
Још један аутентични Убљанин преселио се у легенду. Тихо и мирно, онако
како је и живео свој плодоносни животни век. Оно што није скромно у вези са њимјесте његов печат у овој вароши, његов неизбрисив траг који ће златним словима
стајати у аналима убског рукомета док год се рукометна лопта буде бацала на овим
просторима...
Мало ко зна да му је прва љубав била фудбалска лопта, а у млађим данима је
за своју душу и своје друштво волео да засвира на гитари. После завршене основне
школе на Убу, ишао је у Средњу подофицирску школу у Задру, а потом пуних 6 година
радио као војно лице на острву Вис. Крајем 50-их вратио се у завичај где се његов таленат усмерио на рукометни
терен, његови савременици кажу да је био одличан бек, а врло брзо, већ 1964.године, отиснуо се у тренерске воде.
Са мањим прекидима, тренирао је прву екипу некад Јединства, а после Уба, више од 25 сезона, а набрајати све
сјајне рукометаше које је учио првим лекцијама био би Сизифов посао. Боље је рећи да је свако ко је иоле вредео у
убском рукомету прошао школу "чика Веље", без обзира да ли се тренирало на шљаци поред школе, на
Јединствовом терену или на крају на Школарцу.
Са сениорима Уба завршио је средином 90-их, био је то период када је недостатак хале утицао да се не
наплате бројни одлични резултати РК Уба. Посветио се потом млађим генерацијама, а пре нешто више од 10 година
окончао је свој рукометни пут и преселио се у гледалиште. У убском суду је дочекао заслужену пензију, а у браку са
Десанком добио је три ћерке- Сању, Весну и Тању које су му подариле 6 унучића. Био је страствен голубар, редован
посетилац свих спортских приредби, поносни деда..., а највише наш, незаборавни и посебни- чика Веља...
Б.М.

ФУДБАЛ

26.јануар 2017.г.

25

ЈЕДИНСТВО ПОЧЕЛО ПРИПРЕМЕ ЗА НАСТАВАК СЕЗОНЕ

ДОСТИЖНИХ „МИНУС ШЕСТ“
- Крстић, Алемпијевић, Брадоњић и Живановић појачања на зимској пијаци, Новаковић на
проби. - Симић и Ситарица напустили Шепковац. - Од 4. до11. фебруара турнир на СЦ "Матић",
"генералка" 4. марта са Лозницом.
Дан након великог празника Светог Јована, тренер
Јединства Жарко Анђић извршио је прозивку снага за
пролећни део сезоне. Црвено-бели зимују на другој позицији,
са шест бодова заостатка за лидером из Прова, а већ од самог
старта млади тренер је наметнуо жесток темпо. Пре подне у
спортској хали се ради на стицању снаге, а поподне пршти снег
Школарца под копачкама убских фудбалера.
На Анђићевом списку налази се 31 играч, рачунајући и
везисту Новаковића који ће пробати да се избори за статус
појачања, као и суперталентованог голмана кадета Бојана

СТАДИОН ЈЕДИНСТВА УСКОРО
ДОБИЈА ЈОШ ЛЕПШИ ИЗГЛЕД

КРОВ СРЕДИНОМ АПРИЛА
Упоредо са јачањем екипе, управа убског Јединства
побољшава инфраструктуру клуба, а на реду је најозбиљнија инвестиција од доласка Немање Матића на чело
црвено-белих. Чим време дозволи, почеће изградња челичне конструкције изнад дела западне трибине до свлачионице, а о детаљима нас је информисао председник Дарко
Матић:
- Пројекат и статику урадио је Пројектни биро „Крсмановић“ из Мионице, док ће за грађевински део бити задужена убска фирма „Пуре-градња“. Склапање конструкције и
браварске радове обавиће Младен Миливојевић, а ми
велику захвалност дугујемо нашем суграђанину Будимиру
Васићу чије нам је искуство и знање у овој области пуно
помогло у реализацији. Изабрали смо најмодернију варијанту крова, главни носачи су челичне решетке конзолног
типа, а преко њих се постављају челичне рожњаче. Кровни
покривач је од трапезног челичног лима са облогом против
конденза, а вреди истаћи да ће прегледност бити максималана са било које столице на трибини. Ако све буде по
плану- средином или крајем априла наши гледаоци ће моћи
да уживају у врхунском конфору- каже председник Убљана.

Будући изглед западне трибине

Тренинзи у сали ОШ „Милан Муњас“
Петровића. Прво окупљање пропустили су само голман
Иван Јовановић због пословних обавеза и повратник
Немања Брадоњић који је добио дан одмора више због крсне
славе, док се новајлија из Дрине и први голгетер лиге Јовица
Алемпијевић прикључио раду у току недеље због лакше
повреде. У односу на јесен, тренер Жарко Анђић ће на
располагању имати и штопера Немању Сајића који се враћа
на терен после летошње операције укрштених лигамената.
Осим Брадоњића и Алемпијевића, на листи новајлија
налазе се и офанзивац суперлигашког педигреа Владимир
Крстић, стигао из редова Будућност-Крушика, и момак који је
прошао омладинску школу атинског АЕК-а Никола
Живановић, јесенас играч Олимпијакоса из Ларније. Од
играча који су имали значајнију минутажу јесенас, Шепковац
су напустили Симић и Ситарица, а још у току полусезоне из
строја су испали Марко Ранковић и Ивица Матић.
Први тест Убљани ће имати на турниру које ће управо
Јединство организовати на вештачкој подлози СЦ "Матић"
(4-11. фебруара), а учесници ће бити још и тимови из околинеРаднички из Обреновца, лајковачки Железничар, БудућностКрушик, ваљевски Раднички и Задругар из Лајковца. На
списку провера су и Срем (Јаково), Степојевац, Подриње из
Мачванске Митровице..., а "генералка" је на Убу 4. марта
против Лознице:
- Традиција клуба и име Немање Матића диктирају
максималну озбиљност и највише амбиције. Ипак,
императив не постоји, настављамо да градимо праву
атмосферу и јачамо као клуб, а надам се да ће навијачи исто
реаговати као јесенас, ако не и боље. Предност лидера јесте
значајна, али сигурно достижна. Кренули смо неколико дана
раније у односу на ривале, јер за наш стил игре су неопходни
максимално спремни играчи. Појачања су оно што смо
желели, верујем да ће се брзо уклопити, посебно што за
Брадоњића и Живановића условно можемо да кажемо да су
играчи са стране. Не бих се упуштао у процене да ли смо
квалитетнији него јесенас, много фактора утиче на форму и
резултате, тако да папир ништа не значи. Признајем само рад
и озбиљност, имена играча неће бити кључна за састављање
екипе- држи се млади тренер Јединства истог курса као и
јесенас.
Б.Матић
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ПРИ КРАЈУ И ПАУЗА ОДБОЈКАШИЦА УБА

ЖАБАЉ ПРВИ ТЕСТ ЗА ЛИДЕРА
После одличне полусезоне у
којој су доживели само један пораз,
одбојкашице Уба су имале кратак
предах за новогодишње празнике и у
одбрану првог места крећу у Жабаљу
(недеља, 18 часова). Домаћин је у
горњем делу табеле са учинком 7-3,
свесна је Марина Петровић да их у
околини Новог Сада чека озбиљан
посао:
- Реч је о мечу последњег јесењег
кола које је пренето у други део сезоне, а након тог сусрета чекају нас још
два везана гостовања у Нишу. Не
прибојавам се толико ривала колико
дугих путовања, али верујем да ћемо
наставити низ победа. Пауза увек

утиче на форму, пристојно смо
тренирале, а једини тест имале смо у
Београду против Партизана. "Црнобеле" су врло јаке, тренирају два пута
дневно, тако да ме пораз није забринуо.
Не оптере-ћујемо се првим местом,
играћемо утакмицу по утакмицу, па
ћемо видети докле ће нас то довестиумерена је у прогнозама тренер убских
одбојка-шица.
Није било промена у играчком
кадру, извсно је да одлични коректор
Ана-Марија Митровић неће бити у стању да помогне екипи до краја сезоне,
док постоји могућност да Јовану
Цветковић опет видимо на паркету,
највероватније у улози "либера".

Подела новогодишњих пакетића млађим категоријама ЖОК Уб

Одлична атмосфера
на тренинзима

КОШАРКА

26.јануар 2017.г.

27

СУПЕРТАЛЕНТОВАНИ КОШАРКАШ МЛАДОСТИ 014 ГОДИНУ ПОЧЕО ПЕХАРОМ

УРОШ ВАСИЉЕВИЋ ПРВИ ПО НАВИЦИ
- Поред играња за сениорски тим и млађе категорије Младости 014, талентовани Убљанин (13)
редовно наступа и за пионире Црвене звезде. - Још један пехар са црвено-белима донео је из Италије.
Италијански град Ивреа био је
домаћин јаког Међународног кошаркашког турнира за пионире, а у редовима Црвене звезде наступао је и Урош
Васиљевић, момак раскошног потенцијала који је већ забележио прве сениорске минуте у екипи Младости 014.
Тренер Александар Чоловић није пропустио да и за ову акцију ангажује
дечака који је већ имао неколико
одличних наступа у црвено-белом
дресу, а Урош је са својим саиграчима
поново дошао до победничког пехара.
Београђани су забележили 5
победа у исто толико мечева, у финалу
су савладали Трапани са 6 разлике, а
талентовани бек рођен 2003. имао је
пех да се разболи по доласку на
турнир. Због тога је имао мању минутажу него обично, али је стегао зубе кад
је било најбитније- пружио је одличну
партију у финалу и показао зашто су
приче о његовом таленту далеко
премашиле локалне оквире.
Млађег Васиљевића ускоро очекује нови наступ за црвено-беле, овога
пута на финалном турниру Купа
Радивоја Кораћа у Нишу, где ће се и

осам пионирских екипа, поред сениора,
борити за престижну Жућкову "левицу".
Примакла се и одбрана пехара на чувеном
турниру у Москви где је Васиљевић
блистао прошле године, а његови млађи
саиграчи из Младости наступаће од 27-31.
јануара на турниру "Рајко Жижић" у Хали 2
београдског Сајма. Ове године тренер
Владимир Урошевић води три селекциједечаке 2005. и годину дана млађе, као и
селекцију девојчица рођених 2005. и 06.
Тренер Убљана обавестио нас је и о
актуелним дешавањима у сениорском
погону:
- Са појачањима Бајићем и Милошем
Јевтићем идемо 12. фебруара у Лајковац
на дерби који ће бити "више од игре". Три
пута смо победили Железничар, биће
силно мотивисани да нас први пут
савладају, а форму ћемо "брусити" у
мечевима против Радничког из Обреновца
и АББА из Барича. Екипу је напустио
искусни Васа Благојевић који је отишао да
ради у Русију, али је долазак Бајића из
Шапца огромно појачање за нас- најављује дерби са комшијама Владимир
Урошевић.
Б.Матић

Нови бисер убске кошарке:
Урош Васиљевић

