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НА ДВЕ УБСКЕ ЛОКАЦИЈЕ

КАМЕРЕ ПОЧЕЛЕ
ДА КАЖЊАВАЈУ
Видео систем контроле саобраћајних прекршаја на Убу
пуштен је у рад, 12.децембра, од када камере, постављене на
две локације, бележе прекршаје несавесних возача.
Прекорачење брзине од 50 километара на сат, колико износи
ограничење у насељеном месту, санкционисаће се путем
камера које су постављене на путу Уб-Обреновац, на изласку
из Уба, код ресторана „Убска капија”. На раскрсници код убске
Цркве, камере ће бележити и санкционисати прекршаје везане
за пролазак кроз црвено светло, непропуштање пешака, али и
евидентирати сва нерегистрована возила, односно она којима
је истекла регистрација. Како незванично сазнајемо, током
новогодишњих празника вршиће се и повећана контрола
саобраћаја са нагласком на алкотестирање.

Контрола саобраћајних прекршаја
на раскрсници код убске Цркве

ПЕЦАЊЕ НА УБАЧИ

ИМА РИБЕ, И ТЕ КАКО...
Да у Убачи има рибе, ових дана, посведичио нам је
Миленко Марковић, који хладне зимске дане проводи
пецајући на убском кеју, на потезу од Спортске хале до
Васовића моста. У тренутку када смо га фотографисали код
себе је имао упецаног клена, тешког око четвртине килограма.
Како каже, а то нам је и доказао, рибу обавезно враћа у реку јер
пеца из задовољства. Као мамац најчешће користи пилећу
џигерицу, а хватао је и крупне комаде, чак и од кило и по.

- Риба најбоље ради када је река делимочно залеђена по
бочним странама, јер тада нема где да се сакрије и директно
иде на мамац. На Убачи сам хватао кленове и то поприлично
крупне, затим бабушке, маниће, бодорке и белице. Има нас
неколико који пецамо готово свакодневно и, могу вам рећи, да
се људи често изненаде када нас виде јер мисле да је Убача
„мртва река” и да нема рибе. Ја само отворим моју корпу и
одмах их демантујем- каже овај убски пензионер.
М.М.М.

ПРОДУЖИ ДАЉЕ

п

редновогодишња атмосфера
ул а з и у с во ј у за в р ш н и ц у.
Здравко одрађује свој шести концерт, иако у реклами рече:’’Не бих ја ту
ништа мењао’’. Мала двосмисленост је награђена
још већим интересовањем публике. Све је зачинила Лепа Брена у Загребу, свежа и после готово
четири деценије доминације на регионалној
естради (читај: екс-ЈУ). Има их још великих и
деценијама успешних, а било би неукусно
набрајати их јер, имамо мало простора и немогуће
је некога не прсекочити - случајно.
И... треба признати да музика (и уметност, уопште)
нема границе, па је и овде пуно оних из других
бивших југословенских република који могу да
напуне Сава центар.
Е, сад! Код нас, још увек, се нико од естрадник
уметника, чији се број обожавалаца изражава бројем од неколико стотина хиљада, није кандидовао
на председничким изборима. У Хрватској, певач
‘’домољубних’’ песама није успео да уђе у други
круг, али, ништа за то, госпођа Колинда успешно
представља тај корпус бирача, иако је, збиља,
чудно, да од Брене, у загребачкој ‘’Арени’’, траже да
пева ‘’Југословенку’’. Ко је то, онда, гласао за
бившу службеницу НАТО-а, која се веома истакла у
антисрпској кампањи и вешто је претворила, на
претходним изборима, у своју председничку. Многи
Хрвати су се, тада, запитали : Да ли је говор мржње
једина политика коју хрватски политичари могу да
приуште себи? Немогуће је да ова држава, чланица
Европске уније, нема других важнијих тема (и
проблема) који интересују бирачко тело? Па, јесте
немогуће, али медији који, као и код нас, често
преузимају улогу гласноговорника, успевају да
направе такву атмосферу да они који понуде нешто
другачије, одмах буду бачени на маргину и постану
аутсајдери. Док бирачи схвате како су изманипулисани - изборни резултати су ‘’печени’’ ... и
сервирани.
На прагу нам је година у којој ће се, и код нас,
одиграти још једни судбоносни избори. Бирачко
тело је већ, чини се, подељено, али има још пуно
‘’да се игра’’. Никад се не зна. На пример, ових дана
је ММФ (читај: Међународни монетарни фонд који,
не треба крити, држи и нас у дужничком ропству)
објавио да у идућој години ‘’струја мора да поскупи
- до два пута, како би Србија могла да обезбеди
привредни раст’’ (?). Колико ће ова вест донети
позитивних, а колико негативних поена за актуелну
власт остаје да видимо.
Здравко се неће кандидовати, ни Брена. Нити било
ко... Можда онај Прелетачевић, или неки нови Шећероски, произвођач четки и метли. У сваком случају, они који могу вишеструко да напуне Сава центар ‘’не желе да се мешају’’. Остају исти играчи у
терену, а они са стране...они који парама купују све,
па и државе, покушаће - опет. Али, овог пута, они
нису исти као у време ‘’Плишане револуције’’...

ОПШТИНА УБ
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ЗАСЕДАО ЛОКАЛНИ ПАРЛАМЕНТ, ПОСЛЕДЊИ ПУТ У ОВОЈ ГОДИНИ

УСВОЈЕН РЕКОРДНИ БУЏЕТ, ОЧЕКИВАНА
РЕАЛИЗАЦИЈА ДВЕ МИЛИЈАРДЕ ДИНАРА
Готово две трећине буџета, односно 1,4 милијарде динара, планира се за директне инвестиције
Скупштина општине Уб, на седници одржаној 23.
децембра, усвојила је буџет за 2020. годину, који је
пројектован на 2.147.800.000 динара, што је својеврстан
рекорд незабележен у новијој историји. У обраћању
одборницима, председник општине Дарко Глишић је рекао да
наредне године очекује да буџет буде реализован у износу од
две милијарде, што је невероватан податак имајући у виду
неке раније године, попут 2009-те када је реализован у износу
од 573 милиона или 2014-те када је износио 789 милиона.
Према његовим речима, буџет је креиран на основу остварених прихода у овој години, који износе близу 1,5 милијарди
динара, те да пружа прилику да се и у наредној започне или
оконча реализација неколико капиталних пројеката.
- Готово две трећине буџета или 1,4 милијарде
планирали смо за директне инвестиције, од чега 56 одсто,
односно 1,2 милијарде, чине средства по основу Споразума
са ЕПС-ом о реализацији инвестиционог програма Површинског копа „Радљево“, а десет посто или 200 милиона
општински изворни приходи. У ову суму не рачунам средства
која смо обезбедили код Канцеларије за јавна улагања или
других јавних предузећа и министарстава- нагласио је
Глишић. - Последњих годину дана имали смо радова на
нашој територији у вредности од близу 1,5 милијарде динара,
који нису ишли кроз буџет, 110 киловолтну централу која
треба да се заврши у 2020.години, 35 киловолтну која се ради
у Чучугама и она треба наредне године да буде пуштена у рад
и кошта два милиона евра. Ту су и три милиона евра за
проширење школе и изградњу затвореног базена, 190
милиона динара за надоградњу Дома здравља и сијасет
објеката које, уз помоћ републичких средстава, градимо - где
држава директно инвестира, а да трансфер новца не иде
преко буџета општине Уб, што су, такође, добре ствари. Ако
задржимо тај ниво активности, сигуран сам да ће резултати у
години која долази бити још бољи.
Посебно задовоство председник убске општине
изразио је због значајног повећања прихода од пореза на

ХАЛА ПОД УПРАВОМ
„ЂУНИСА”
Одлуком убских одборника, Спортска хала ће од
Нове године имати новог управљача. Уместо Установе за
културу и спорт, која газдује тим објектом од његове
изградње, за даљу бригу о хали биће задужено Комунално
јавно предузеће „Ђунис“. С тим у вези, промењен је
оснивачки акт „Ђуниса“ и извршена статусна промена
постојеће Установе за културу и спорт, која ће од 1. јануара
искључиво ће бити Установа културе.

VELIKA PREDNOVOGODI[NJA @URKA

LEXINGTON BAND

Глишићево обраћање одборницима у СО Уб
зараде, који је у овој години износио близу 290 милиона
динара.
- Исти износ смо планирали да приходујемо и у наредној
години, мада сам убеђен да ће се он и даље повећавати,
имајућу у виду да смо ове године од пореза на зараде
остварили готово 60 милиона више у односу на прошлу. Јасно
се види напредак у том погледу, односно да се повећава број
запослених људи на Убу и да њихова примања расту. Ко прати
економска збивања у поређењу са бројем наших становника,
види да је то нешто што нам гарантује извеснију и лепшу
будућност- закључио је први човек општине Уб.
У даљем току седнице усвојена је измена Одлуке о
одређивању зона и најопремљенијих зона на територији
општине, чиме је извршена промена обухвата прве зоне.
Наиме, она је проширена за новоизграђену пословностамбену зону на Вашаришту, оивичену улицама Вељка
Влаховића, Павла Петковића, дела Ивана Миловановића и
Војводе Мишића, зато што због своје опремљености подиже
квалитет становања и по свим параметрима мора бити у
оквиру прве зоне за опорезивање. Одлука ће се примењивати
за обрачун пореза од 1. јануара.
Одлуком о локалним комуналним таксама, о којој је
спроведена и јавна расправа, утврђен је износ такси за
истицање фирме на пословном простору, држање моторних
друмских и прикључних возила, као и средстава за игру
(„забавне игре“). У односу на претходну Одлуку, новина је да
власници моторних возила млађих од пет година приликом
регистрације плаћају комуналну таксу у нешто нижем износу,
јер је јавни интерес да се кроз различите износе таксеног
оптерећења, мањи износи морају утврдити за нова и технички
исправна возила, у односу на стара возила код којих је
техничка исправност упитна, а емисија издувних гасова,
штетних по човеково здравље и животну средину, знатно већа.
Што се тиче боравишне таксе, усвојена Одлука предвиђа
да од 1. јануара висина те таксе за угоститељске објекте са
смештајем буде сто динара по оствареном ноћењу, док сада
износи 30 динара.
На последњој овогодишњој седници локалног парламента, одборници су дали сагласност и на програме рада и
пословања за наредну годину КЈП „Ђунис“, Установи за
културу и спорт, Градској библиотеци, Предшколској установи
и предузећу „Еко Тамнава“.
Милован Миловановић
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НОВОГОДИШЊИ ИНТЕРВЈУ СА ДАРКОМ ГЛИШИЋЕМ, ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ УБ

ЖИВИМ ЗА УБ
Унапредио је Уб у сваком смислу те речи. Свака општина би га
пожелела на свом челу. Неуморно, из дана у дан, осмишљава и
реализује нове пројекте који повећавају удобност живота у нашем
месту. Сваке године обара рекорде и подиже лествице по питању
асфалтирања путева и улица, изградње објеката од јавног значаја,
запошљавања својих суграђана и висине општинског буџета, који
ће у 2020.години прећи рекордне две милијарде динара. Посебан
акценат ставио је на младе, којима омогућава квалитетније
одрастање кроз улагање у образовање, школске и предшколске
објекте и изградњу дечијих и спортских игралишта. Најстаријим
суграђанима обезбедио је бесплатан превоз и квалитетнију
здравствену негу, незапосленима могућност да раде, а мештанима
36 убских села боље путеве и струју. Из броја у број „Глас
Тамнаве” сведочи о развоју убске општине, а главни јунак тих
вести је, нико други, до - Дарко Глишић, председник општине Уб.
Дарко Глишић
По већ устаљеној пракси, уочи
новогодишњих и божићних празника,
уредник “Гласа Тамнаве“ био је гост првог
човека општине Уб Дарка Глишића. Крај
године је време када се сабира урађено и
одузима оно што је пропуштено да се
уради. Локална самоуправа, током 2019-те,
покренула је и реализовала многобројне
пројекте, који су, до пре неколико година,
када се о њима само говорило, изгледали
као „научна фантастика”. Решени су неки
вишедеценијски проблеми, град је
попримио нови модеран изглед, а пуна
“општинска каса“ представља гаранцију да
ће се и убудуће наставити истим темпом,
ако не и много брже и више.
Како оцењујете годину за нама?
- По свим параметрима 2019-та је
најуспешнија година за општину Уб у
новијој историји. Многе бројке то потврђују,
не само оне које су статистички податак,
већ и, генерално, сам живот који се одвија
на улицама и по селима наше општине, за
нијансу је бољи него што је био у свим
претходним годинама. У протеклој
календарској години имали смо рекордан
број инвестиција, као и километара новог
асфалта урађеног на нашој територији.
Остварили смо и рекордан износ
финансија који се од пореза на зараде слио
у општинску касу, што значи да много већи
број људи ради и зарађује. Свако ко прође
убским улицама може да се увери да наше
место живи и напредује. Тај помак се
свакако осетио, али нам је дао и велики
задатак да у 2020.години уложимо још већи
напор како бисмо били још бољи него у
претходној.
Постоји ли нешто чиме нисте
задовољни?
- Кад је посао у питању никада нисам
потпуно задовољан, јер увек мислим да
сам могао урадити више, а истовремено се
трудим да дам свој максимум. Податак да
на годишњи одмор нисам отишао од
2015.године довољно говори о мојој
посвећености послу. Ипак, увек постоји
сумња да сам, можда, могао извући
додатни напор и енергију, па ако смо
урадили 51 километар асфалта, што је
незабележен податак у општини Уб за
једну календарску годину, да смо могли
урадити бар 52 километра. Никада се не
задовољавам постигнутим, јер онда бих
таворио у месту. У супротном, када стално
постављате више циљеве, напредак је
неминован. Наредне године постављена
лествица мора бити само виша од

постојеће, јер желим да средина у којој
живим напредује и потпуно сам посвећен
развоју Уба.
Према пројектованом буџету
наредна година би могла да засени све
претходне. Каква су ваша очекивања?
- По први пут у историји наше општине
имамо буџет 2.147.800.000 динара, а то је,
признаћете, импозантна бројка. Оно што
му додатно даје на тежини су две врло битне ствари - да је он 66 посто инвестициони
и да је његова очекивана реализација на
нивоу две милијарде динара, што је такође
незабележен податак, као и то да смо у
2019.години приходовали готово милијарду
и по динара. Још више и боље желимо у
2020.години, јер смо подигли лествицу за
500 милиона у односу на годину за нама.
Имамо реалне основе, завршене пројекте
које само треба реализовати, велике
планове и потпуно сам сигуран да ће Уб
драстично променити свој изглед на боље
и искорачити напред у интересу свих који у
њему живе.
Ускоро би требало да крене и
реализација реконструкције градских
базена и изградње аква-парка. Каква се
динамика радова може очекивати на
овом пројекту?
- Видим да људе то јако занима, не
само оне који живе у градском језгру, већ и
многе друге по засеоцима наше општине.
Сви жељно очекују тај податак, а он гласи
да ћемо неколико дана пре Нове године
расписати тендер и од тог тренутка тај
посао неповратно иде. Дакле, већ крајем
марта или почетком априла можемо
кренути са радовима на реконструкцији
постојећег базена и изградњи аква-парка.
Издвојен је огроман новац за ту намену,
око пет милиона евра, и мислим да у овом
делу Србије неће постојати такав објекат
са најмодернијим садржајима, који ће
омогућити пун конфор грађанима Уба и
гостима из окружења. Подићићемо
туристички потенцијал, мада је и сада наш
постојећи хотел истуњен до последњег
места. Почетак рада аква-парка захтеваће
изградњу нових смештајних капацитета
код нас, што, такође, подиже привредну
активност. Радови ће ићи у две фазе, како
не бисмо пропустили купалишну сезону.
Прва се односи на оспособљавање постојећег базена у што краћем року, након чега
би се кренуло у изградњу аква-парка. У
пуној функцији тај комплекс би требало да
буде готов у купалишној 2021.години, док
ћемо га у 2020-тој парцијално користити.

Дарко Глишић:
Пред нама је још једна успешна година

Уб ће наредне године добити
затворени базен, а у оквиру овог пројекта
врши се и доградња ОШ "Милан Муњас".
Када се може очекивати да овај објекат
прими прве купаче и да ли ће, поред ђака,
имати могућност да га користе и грађани?
- У питању је велики грађевински
подухват, вредан три милиона евра, који би
нашој деци требао да омогући боље услове
за извођење наставе. Због великог броја
ђака били смо готово принуђени да је
проширимо, она ће добити потпуно нову
димензију и моћи ће да прими све већи број
деце из околних села, које родитељи
свакодневно довозе у школу. Са базеном
желимо да им омогућимо да науче и
пливање, које је изузетно значајно у њиховом
развоју. Од 1. септембра 2020.године тај
базен и нових шест учионица ће бити у употреби. У зимским месецима, када је распуст
и викендима када деца нису у школи, базен
ће бити отворен и за грађанство.

РЕКОНСТРУКЦИЈА
ПРВОМАЈСКЕ УЛИЦЕ
Међу многобројим пројектима
који се налазе у плану за наредну
годину стоји и реконструкција
Првомајске улице. Какви се радови
планирају на овој, за грађане Уба,
веома важној деоници?
- Првомајска улица је једна од две
жиле куцавице нашег града, насељена је
и фреквентна, али у веома лошем стању.
Пре пар година смо је пресвукли до
базена, али ћемо сада цео коловоз да
урадимо од њеног самог почетка, односно
од “зграде комитета” па све до Гуњевачког
моста. Реконструисаћемо цео њен труп,
ставити модеран коловоз и тротоаре.
Добиће потпуно нови изглед и биће
безбедна за саобраћај, а људима који ту
живе подићиће квалитет живота на један
виши ниво. Тендер за овај посао биће
расписан у фебруару, а са радовима ћемо
почети негде у мају или јуну.

ОПШТИНА УБ
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ПОРЕЂЕЊА СА
ЛЕГЕНДАРНИМ ФАЉОМ

Ноћна панорама Уба из правца СРЦ "Школарац"
Фото: Драган Белајац

БАЛОН ХАЛА
- Поред постојећих терена,
СРЦ "Школарац" добиће и балон
халу. Одмах Након Нове године
расписаћемо тендер за њену
изградњу, као и за још један
вештачки терен у кругу атлетске
стазе. Биће и естетски боље, али и
једноставније за одржавање ако у
том кругу буде још један терен
мањих димензија са вештачком
травом. Балон хала би требало да
растерети спортску халу и салу
основне школе од све већег
притиска под којим се налазе.
Комплексност пројекта успорила је
радове на Зеленом пијацу. Ипак, уз мало
стрпљења и овај подухват ће бити
реализован... Када?
-Стара Зелена пијаца није била
безбедна за даље функционисање, у шта
смо се уверили приликом њеног рушења,
јер се доста тога, па и сама кровна
конструкција, готово само срушило.
Завршетак изградње затворене пијаце,
вредне два милиона евра, због одређених
проблема на које смо наишли током
извођења радова, принуђени смо да
одложимо за отприлике месец дана, тако
да очекујемо да она буде готова у априлу
наредне године. Посебну захвалност на
разумевању дугујемо извођачу радова и
свима који учествују у реализацији тог
пројекта. Заједно смо дошли до решења
који су на кратко успорили радове, тако да
ћемо ускоро добити један велелепни
објекат са прелепом тржницом која ће
омогућити врхунске услове за све
продавце пољопривредних производа.
Обилазница у Мургашу, која ће
повезати ваљевски пут са петљом у
Стубленици, у наредоној години улази у
другу фазу радова. Шта нас још дели од
реализације овог посла?
- Приводимо крају експропријацију у
другом делу ка Липњаку који треба да нас
споји са ауто-путем и већ половином
наредне године можемо кренути у радове.
Први део је завршен још раније, а
прикључак на пут ка Ваљеву, на Вучијаку,
ће бити стављен под асфалт ових дана.
Очекујем да од јесени 2020.године
завршимо и други део до Липњака и сав
тешки саобраћај који долази из правца
Ваљева изместимо ка ауто-путу и на тај
начин смањимо гужве и растеретимо град.
Отварањем нове деонице аутопута Уб је још ближи Београду. Да ли у
скоријој будућности, због повољне
позиције наше општине, можемо
очекивати отварање нових индустријских капацитета и нова запошљавања наших грађана?

- Када се приближило пуштање у
саобраћај и друге деонице ауто-пута,
однодно спајање са Сурчином, интензивирало се и интересовање инвеститора за
отварањем већих привредних субјеката на
нашој територији. Међутим, мислим да ми
већ имамо проблем са квалификованом
радном снагом, али одустајати нећемо. На
нама је да отворимо неку фабрику, а за
даље ћемо видети. У тренутку када смо на
граници да пређемо 300 милиона динара
пореза на зараде, који се уплаћује од
запослених у нашој општини, поставља се
питање колико је преостало квалификованих радника који би могли да обављају
стручне послове. Данас се конобарима,
али и неким другим струкама, нуди три пута
виша плата него некада. Дошло је време
да се неки послови цене и плаћају, а мали
је број оних који могу то да раде. Видећемо
структуру фабрика које долазе, шта траже,
па на основу тога ћемо се прилагођавати.
Отварањем копа Радљево, Уб је
већ остварио многе бенефите, који су се
посебно одразили на повећање буџета.
Шта нам то још доноси експлоатација
руде са наше територије и можемо ли
очекивати нова запошљавања Убљана
у "Колубари"?
- Ми смо отворили коп Радљево,
данас се тамо ископава јаловина и већ у
новембру је пребачена норма, односно
ископано је 105 посто у односу на план.
Посао се одвија, кренуће и ископ угља,
долазиће нове машине и када смо то
дефинисали изашли смо пред јавност и
рекли да ћемо га отворити и обећање
испунили. Са друге стране, људи очекују
нова запослења, али и то да, ко год пожели,
може да ради посао који му падне на памет,
како се радило у нека прошла времена.
Коп Радљево тражи квалификовану и уско
специјализовану радну снагу, односно
образоване профиле за одређена радна
места. Сигурно то неће бити хиљаде нових
радника, али ће у блиској будућности бити
отворено од 200 до 300 таквих радних
места. Један мањи део ће бити примљен
већ 2020.годне, нешто већи 2021, док ће се
2022.године систематизацијом то коначно
закључити.
Након неколико деценија, са "мртве
тачке" покренуто је и питање изградње
термоелектране у Каленићу. Колико смо
далеко од реализације овог пројекта и
шта нам он може донети?
- О Термоелектрани "Колубара Б" у
Каленићу су други само причали, а ништа
нису урадили. Ми обећавамо да ћемо у
наредне две године тај пројекат ставити на
ноге. Полако дефинишемо оквире у којима
би требало да се креће тај посао, који
представља још једну велику развојну
шансу за нашу општину, раме уз раме са

И поред многобројних обавеза на
одговорној страначкој функцији коју
обављате, не одричете се Уба и
Убљана. Како ви гледате на чињеницу
да вас многи пореде са легендарним
Мирославом Селаковићем Фаљом (а
сви знамо шта то значи)?
- Често чујем, у последње време, да
ме људи пореде са најуспешнијим убским
председником икада и слагао бих ако бих
рекао да ми не прија. Мислим да још
доста треба да радим како бих престигао
Фаљу, али ћу се трудити да оставим неки
свој печат. Он је за своје време ударио
темеље који се виде, а ја желим да за
време које проведем на овом месту
оставим траг деценијама након мог
одласка. Друга су времена и не желим да
се поредим ни са ким, јер је, просто,
неупоредиво. Моје је да наставим даље
да дижем ову општину, да враћам људе у
њу, да се у њој боље живи и зато моје
опредељење и јесте Уб, јер хоћу овде да
живим са својом децом. Мене не може
„опити” ни Београд, нити бљештава
позорница било ког града и одвући ме
одавде. Путујем свакодневно на посао у
Београд и враћам се својој кући. Желим
да наше место буде пожељно за живот
свих грађана, томе сам се посветио и
нећу се предати докле год будем имао
снаге - борићу се за Уб.
копом Радљево. Можда нам чак и више
донесе термоелектрана у Каленићу, јер ће
тражити више људи за запослење, него коп
Радљево. Очекујем да 2022.године направимо прве кораке и дођемо до жељеног
циља, а то је њено отварање. То кажем
одговорно, без лажних обећања, јер сам до
сада све обећано и испунио.
Имајући у виду да готово сваке
године померате границе могућег, да ли
размишљате и о топлификацији нашег
града?
- Уб интезивно размишља и о
топлификацији. Тако смо поставили ствари,
једно је демагогија и заваравање људи, а
друго оно што ми радимо, односно реалност.
Приступамо томе озбиљно, тражимо квалитетна решења, па и кроз Термоелектрану
"Колубара Б" као додатни посао у реализацији тог пројекта. Пре него што јавно
обећамо и изађемо са ставом пред јавност
морамо извагати шта је реално, јер сам
научио на грешкама својих претходника да
су велике речи само велике у тренутку када
се изговоре. После неког времена ће вас
подсетити на то што сте рекли и ако нисте ништа урадили- у великом сте проблему.
Дакле, чим будемо имали "опипљива"
решења за топлификацију Уба, о њој ћемо и
говорити.
Шта бисте пожелели Вашим
суграђанима у Новој години?
- Имам једну традиционалну новогодишњу жељу, која се већ више пута
остварила... Желим да нам 2020.година
буде боља од претходне, а слабија од
2021.године! Свим суграђанима, које
безгранично поштујем и волим, желим све
оно што бих пожелео својој деци и породици,
пуно здравља и весеља и да се након
празника поново видимо, засучемо рукаве и
нападнемо све рекорде које смо поставили у
2019.годни. Ако их достигнемо или престигнемо, сигуран сам да ће Уб бити још боље и
лепше место за живот.
Разговор водио Милован Миловановић
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ОТВОРЕН ПАРК „ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА”

МЕСТО ЗА СВЕ УБЉАНЕ
Новоизграђена рекреативно-забавна зона на Вашаришту има соларну паметну клупу,
зелени водени зид, две фонтане, уличну шаховску таблу и зид за пењање
У улици Немање Матића на Вашаришту званично је
отворен новоизграђен парк који носи назив „Поштанска
штедионица”, у знак захвалности тој банци што је донацијом
соларне паметне клупе помогла његово опремање. Смештен
иза хотела „Уб”, представља атрактивну рекреативнозабавну зону, са саржајима за окупљање, одмор и занимацију
одраслих и деце. Зелени водени зид, две фонтане, улична
шаховска табла, зид за пењање, травната површина, млада
стабла, цвеће, плато и стазе од бехатона – све ово припада
парку. Приликом његове изградње, водило се рачуна да свој
простор добију суграђани свих генерација, истакао је
председник општине Уб Дарко Глишић на отварању парка.
- Због учешћа „Поштанске штедионице“ у овом
пројекту, одлучили смо да парк носи име банке. Поклонили су
нам прву паметну клупу на соларну енергију, која поседује
УСБ пуњаче за мобилне уређаје и омогућава бесплатан
приступ интернету. За све остало ми смо се потрудили, како
бисмо обогатили и улепшали овај простор. Могу слободно
рећи да је Уб добио један велелепни парк, потпуно различит
од свега онога што смо до сада радили, где наши суграђани
са својом децом могу квалитетно и активно да проводе
слободно време, уживајући у комфору и разним садржајима.
Овај део града је до пре пар година био гола ливада,
поприлично каљава, поготово у зимском периоду, док је сада,
са новоизграђеним стамбеним и јавним објектима, добио
сасвим ново лице и заокруженo у једну лепу целину, изјавио

Шаховска партија
Дарка Глишића и Бојана Кекића
је Дарко Глишић, који је, заједно са Бојаном Кекићем, председником Извршног одбора „Поштнаске штедионице”, свечано
отворио истоимени парк.
Паралелно са овом, подигнута је још једна, мања парковска површина на Вашаришту, чиме је нов административни
центар Уба на најбољи начин оплемењен.

НА ФУДБАЛСКОМ ТЕРЕНУ „ЖОЗЕ МУРИЊО”

ЗАСИЈАЛИ РЕФЛЕКТОРИ
Завршени су радови, и на обновљеном СРЦ
„Школарац” у функцији је фудбалски терен са вештачком
травом, који носи име „Жозе Мурињо”, по прослављеном
португалском фудбалском стручњаку. Овај спортски
објекат један је од најсавременијих у окружењу, са трибинама капацитета 500 седећих места, а недавно је добио и
рефлекторе, тако да има све услове за играње утакмица и
у вечерњем термину. Првом укључењу расвете присуствовао је председник убске општине Дарко Глишић и том
приликом истакао да фудбалски терен „Жозе Мурињо”
сија као да је припремљен за Лигу шампиона.
-У погледу инфраструктуре, ово је јединствен терен
у окружењу, ако не и читавој Србији, спортисти могу да га
користе 365 дана у години, док ће на њему прво тренирати
играчи нашег фудбалског клуба „Јединство”. Очекујемо
да ће бројни купови и турнири бити одиграни овде, а жеља
нам је да оживимо и Општински куп. Сасвим је сигурно да
Фудбалски терен „Жозе Мурињо”
ће нови терен бити стециште свима којима је фудбал омиљени спорт. Остало је још да поставимо велики семафор
са лед екраном и то би требало да буде завршено врло ктуру како би, пре свега, деци и младима обезбедила што
брзо- рекао је Глишић, уз напомену да локална само- квалитетније услове за физичке активности, што ће им
управа константно улаже у све спортове и инфрастру- омогућити да стичу здраве навике.
Д.Н.
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У ТОКУ РАДОВИ НА „ШКОЛАРЦУ“

ЗГРАДА РФЗО И ПИО ФОНДА

ПОСТАВЉА СЕ
ТЕРЕТАНА

УСКОРО
У НОВОМ РУХУ
До краја године биће завршена реконструкција
ентеријера са пратећим инсталацијама
и уграђена подизна платформа за инвалиде
У току је свеобухватна реконструкција и ападтација
зграде у Главној улици, познатије као „Социјално“, где се
налазе испоставе Републичког фонда здравственог осигурања и Републичког фонда пензијског и инвалидског осигурања.
Планирани радови обухватају реновирање улазног холачекаонице са шатерима, три канцеларије са пратећим просторијама за архиву и тоалетом, укупне површине 103 квадратна
метра, као и замену електроенергетских инсталација и увођење система климатизације. Такође, предвиђено је и да са леве
стране објекта (ка Градској библиотеци) буде урађен још један
улаз са подизном вертикалном платформом за инвалиде.
Вредност инвестиције је 4,3 милиона динара, а новац је
обезбеђен из буџета локалне самоуправе.

Председник општине Уб
Дарко Глишић у обиласку радова
У зграду „Социјалног“ није улагано деценијама, сваки
део је оронуо и застарео, оценио је председник општине Уб
Дарко Глишић приликом обиласка радова и додао: „Откако
ове просторије користе два Републичка фонда, мислим да
никада ништа није урађено, иако спадају у институције које су
највише изложене свакодневном контакту и пружању услуга
грађанима. Било нас је срамота да и даље у тако неусловним
просторијама људи раде, а странке проводе доста времена,
пошто се често могу видети велики редови, тако да смо морали нешто да предузмемо. Одвојили смо значајна средства да
објекат средимо и осавременимо, како бисмо обезбедили
несметано функционисање обе институције у условима пристојним и за запослене и за наше грађане, а не да изгледа као
последња рупа. Мислили смо о сваком сегменту, па ће уградњом покретне платформе бити омогућен лакши приступ
особама са инвалидитетом.“
Радови ће бити завршени до краја године, а у реновиране просторије запослени би требало да се врате након празника. Подсећамо, због реконструкције објекта, службе РФЗО
и ПИО фонда привремено су смештене у некадашњу зграду
Матичне службе.
Д.Н.

Грађани ће на располагању имати десет справа
за вежбање различитих типова, монтираних на
подлози од ливене гуме. - Вредност пројекта
износи 3,2 милиона динара.
Убљани добијају још једну теретану на отвореном
простору, која се поставља на комплексу Спортско
рекреативног центра „Школарац“, поред фудбалског терена
„Жозе Мурињо“. Простираће се на површини од 150 квадратних метара, где ће грађани моћи да користе десет справа,
монтираних на подлози од ливене гуме. Уређење локације
подразумева и изградњу приступних стаза до реквизита за
вежбање и уградњу бехатон плоча између њих, као и
постављање урбаног мобилијара - пет клупа и три канте за
отпатке. Вредност пројекта износи 3,2 милиона динара, а
заједнички га финансирају Министарство омладине и
спорта, које је издвојио близу два милиона, док је локална
самоуправа обезбедила остатак средстава. Као извођач
радова, ангажована је ваљевска фирма „Пинус-Бор“, из које
најављују да ће ново вежбалиште бити завршено до краја
године, уколико временски услови дозволе.
„Једини проблем са изградњом теретане можемо да
имамо ако температуре буду ниске, јер ливење гуме не може
да се ради испод пет степени Целзијуса у периоду од 24
сата. Што се тиче опреме, теретана је добро конципирана са
десет стандардизованих справа различитих типова, како би
могли да вежбају и старији и млађи грађани. Први обично
користе справе за разгибавање, а млади ће на располагању
имати један део такозваног „streetworkout“ програма, који је
одличан за повећање мишићне масе“, појаснио је Драгослав Рудовић, директор предузећа „Пинус-Бор“.

Најмодерније справе за тренирање
ускоро на „Школарцу”
Почетку радова на теретани присуствовао је председник општине Уб Дарко Глишић и том приликом указао да је
циљ изградња новог и функционалног кутка за тренинг у
природи ширење спортско-рекреативних садржаја и стварање бољих услова за бављење овим активностима.
Д.Н.

voza~a po najpovoljnijim cenama !
AUTO ŠKOLA Obuka
- BRZO

START
Ub, 13.jula br.11
A1, A2 i A kategorija

- EFIKASNO
- POVOLJNO

ODOLO@ENO PLA]ANJE
NA VI[E MESE^NIH RATA

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

autostart1994

C i CE kategorija

Za upis je dovoljna
SAMO lična karta

D kategorija
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Традиционално у ‘’Окну’’

ВЕЛИКЕ И МАЛЕ
УБСКЕ ЛЕГЕНДЕ
Уз све друго Уб, једини у Србији, има манифестацију
посвећену сећању на ликове из прошлости
Осми ‘’Убски Графити’’, 6.децембра, у мотелу "Окну",
традиционално су се одвијали у знаку поштовања према
Убљанима, мање или више познатим, малим или великим
легендама вароши са два слова. Уб је још једном показао ону
своју велику димензију достојну поштовања и дао омаж за
галерију ликова који су се, у прошлим временима, преселили
у ‘’Звездано јато племенитих душа’’.
По сценарију Милана Миловановића, програм су
реализовали Мања Ранковић и Радован Пулетић (као
водитељи), Мирјана Симић и Влада Тадић (глумци убског
Позоришта "Раша Плаовић"), а пошто је програм кабаретског
типа, гарниран музичким нумерама из "старих времена", свој
допринос су дали и већ легендарни убски музичари Милан
Јаковљевић Ћела, Слободан Матовић Мате и Бобан
Петровић, којима је на клавијатурама помагао Дејан Матић.

Свечана атмосфера

Музика за душу
Проф.др Милан Недељковић
о Светомиру Николајевићу
Не дај се,
генерацијо:
Милан
Миловановић

Специјални гост, што је
постала традиција, Професор
доктор Милан Недељковић је
говорио о Светомиру Николајевићу, рођеном у Радуши, а
једном од најзначајнијих људи
Србије почетком прошлог века.
- Овај наш суграђанин
уписан је златним словима у
историју Србије, нагласио је
професор Недељковић. - Дужни
смо да се, у оваквим приликама
сетимо свих наших великана, јер
тако, са правом, може да се
очекује да ће се, у будућности,
сећати и нас... Зато, ову традицију треба сачувати.

Водитељи:
Мања и Радован

Влада Тадић, Бобан
Петровић и Мира Симић
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СТОЧНА
ХРАНА
Дистрибутивни центар
“Геби“ производа
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СВЕШТЕНИК ДУШАН БАБИЋ ОСТАЈЕ НА УБУ, ЈЕР

НАРОД ЈЕ ТАКО ХТЕО
- Укинута првобитна одлука да парох I убски, протојереј Душан Бабић, буде
премештен на обреновачку парохију. - Грађани протествовали пет дана и
прикупили 1.650 потписа у петицији којом се захтева његов останак на Убу.
Протестни скупови у порти убске Цркве, масовна
подршка путем друштвених мрежа и прикупљање потписа
како би се задржао један свештених у својој парохији,
вероватно никада није забележено у аналима Српске
православне цркве, бар не у новијој историји. Оно што се
последњих дана догађало на Убу, најблаже речено,
представља - преседан. Неколико стотина грађана, током пет
дана протеста прошле недеље, свакодневно, од 17 часова,
окупљало се у порти, а најчешћа реченица коју су тада
изговарали била је: "Не дамо нашег Дулета". Парох I убски,

Скупови подршке у порти убског Храма

протојереј Душан Бабић толико им је прирастао за срце да
нису могли да прихвате одлуку цркве о његовом премештању на обреновачку парохију. Многи су, чак, изражавали
сумњу да то није његова жеља, иако је он то демантовао у
свом званичном саопштењу.

ЦРКВА УБ

У СУСРЕТ БОЖИЋУ
Вечерња служба на Бадње вече почиње
у 17, освећење бадњака у 17,30 часова,
а Божићна литургија, у уторак 7. јануара
у пет часова ујутру.
Рођење Исуса Христа, православни верници, који
овај највећи хришћански празник обележавају по
јулијанском календару прославиће у уторак, 7. јануара
2020. године. Уједно, многе установе и предузећа неће
радити на тај дан, јер се Божић обележава нерадно, као
верски, али и државни празник.
Бадње вече (понедељак, 6. јануар), прославља се
традиционално у свим верским храмовима, вечерњим
или поноћним литургијама. Порта Храма Христа
Спаситеља, већ годинама окупља велики број
тамнавских верника, који после вечерњег богослужења и
паљења бадњака, одлазе у миру својим кућама, како би
овај празник провели у кругу породице. Дечица се
највише радују пијукању и тражењу слаткиша у слами
испод стола.
После вечерњег богослужења, које у убском Храму
почиње у 17 часова, приступиће се обреду освећења и
паљења бадњака, који почиње у 17,30 часова, наког чега
ће бити изведен пригодан културно-уметнички програм
(рецитал, вертеп и Божићни обичаји) ученика веронауке
ОШ „Милан Муњас“ и Техничке школе „Уб“. Чланови
црквеног хора „Пресвета Богородица Тројеручица“
извешће духовне и изворне песме. У импровизованој
пећини, за најмлађе су припремљене бомбоне, а старије
суграђане очекује чај, кувано вино или ракија.
Свечана Божићна литургија почеће у раним
јутарњим сатима, тачно у пет часова, у уторак 7. јануара,
док ће 8. јануара литургија почети од седам часова, а 9.
јануара, када је Стевањдан, јутрење је у шест, а литургија
у седам часова и 30 минута.

- Имамо велики мотив
да га подржимо и желимо да
остане у нашој парохији. При
сваком доласку на служење
водице у кућу доносио би
крстиће, чоколаде за децу и
Парох I убски,
календар, уз лепе речи што
протојереј
Душан Бабић
сваком вернику прија. Отац
Душан је јако добар човек и
свештеник и мислим да није заслужио да се овако односе
према њему. Онај ко га је сменио треба да изађе пред народ и
саопшти разлог, јер ми смо фрапирани овом одлуком.
Свештеник је пре петнаест дана вршио опело у Совљаку и
ниједном речју није најавио одлазак, што додатно улива сумњу
у ову наглу одлуку. Све се одиграло преко ноћи и сумњамо да
је то његова жеља- истакао је тада Остоја Арсеновић, један од
учесника ових скупова.
За само неколико дана, прикупљено је чак 1.650 потписа
у петицији коју су верници планирали да предају Његовом
преосвештенству Епископу ваљевском Г. Милутину. Међутим,
из Ваљева је, након што је размотрио овај проблем, у суботу
стигао одговор Владике, преко његовог заменика, протонамесника Филипа Јаковљевића, који се, том приликом,
обратио грађанима окупљеним у порти убске Цркве.
- Имам обавезу да вас упознам са следећим: Отац Душан
је, у неколико наврата, лично сам био сведок, био код Владике
и говорио да је под великим притиском овде на Убу. Цитирам
га: „Налазим се као између чекића и наковња“. Владика је на
основу његовог казивања, а по потреби цркве, донео одлуку да
га премести на Парохију обреновачку. После тога је видео да,
ипак, отац Душан изражава и одређену врсту жаљења због
одласка, а приметио је, и због свих ваших скупова, да се отац
Дуле колеба. Владика ниједног свештеника, то вам одговорно
тврдим, без његове воље и сагласности не помера, нити
премешта, посебно ако неко нешто не жели, јер сви ми имамо
слободну вољу од Бога загарантовану- нагласио је архијерејски заменик Епископа ваљевског, преносећи грађанима
коначну одлуку Владике Милутина, која каже да отац Душан
слободно, драговољно и без икаквог притиска донесе коначну
одлуку и да та одлука буде само његова, односно да свима
каже да ли жели да остане у Обреновцу или да се врати на Уб.
На опште задовољство и уз овације грађана, свештеник
Душан Бабић је рекао следеће: "Желим остати овде на Убу и да
увек будем у послушности свом Епископу!"

Одушевљење грађана
након одлуке оца Душана
На крају, воља народа је победила... Отац Душан ће
остати на Убу али ће, поред тога, заувек знати колико га воле и
цене у месту у којем живи и ради. Са друге стране, Владика
Милутин је оваквом одлуком послао јасну поруку да је црква
увек уз свој народ и да се стрпљењем, и уз лепу реч, сваки
проблем може решити.
Милован Миловановић

НОВИ АРХИЈЕРЕЈСКИ НАМЕСНИК
Како сазнајемо, током прошле недеље дошло је и
до промене на месту Архијерејског намесника тамнавског.
Уместо досадашњег вршиоца ове дужности протојереја
Станише Ђокића постављен је протојереј Небојша
Миливојевић, дугогодишњи старешина цркве Преноса
моштију оца Николаја у Врелу.

14

ИНФРАСТРУКТУРА

26.децембар 2019.г.

УРЕЂЕЊЕ СЕОСКИХ ПУТЕВА И У ДЕЦЕМБРУ

ГОДИНА У ЗНАКУ АСФАЛТИРАЊА
Током ове календарске године, у убској општини, урађено је 78 путева и улица,
укупне дужине 51.141 метар.
Најуспешнија сезона, када је у питању изградња путева у
убској општини, завршена је 20.децембра, асфалтирањем
деонице у Паљувима. Само током ове године, Уб и убска села,
добили су 78 нових путева и улица, укупне дужине 51
километар. Машине ПЗП-а Ваљево, ангажоване од стране
Путева Србије, ушле су у сваку месну заједницу, а повољни
временски услови крајем године омогућили су да план буде
испуњен 100 посто.

РАДЉЕВО
Током децембра урађена су четири асфалтна пута, а
први од њих налази се у Радљеву, насеље Рудник, где је
урађена деоница дужине 670 метара.
- У питању је кружни пут који повезује цело село, што нам
омогућује и добар приступ локалној продавници, а остаје нам
део од око 600 метара, како би га у потпуности спојили, што ће
наредне године бити урађено. Пут није био уопште у плану да
се ради, ни у назнаци али, видите, чуда се дешавају и сада смо
добили нови асфалт- каже Милан Ивковић, члан Савета МЗ
Радљево.
Председник општине Уб Дарко Глишић, који је обишао
радове у овом селу али и остала три који су вршени у
децембру, истакао је да су циљеви његових посета свакој
месној заједници, пре свега, разговори са грађанима, како би
се упознао са њиховим проблемима и лакше их решавао.
- Са Путевима Србије смо већ договорили да на пролеће,
од петље ауто-пута па све до цента Радљева и даље ка Бргулама, пресвучемо главни пут који иде ка Убу. Он је стављен под
нови асфалт од раскрснице на Ђунису до скретања за аутопут, док је овај други део остао за пролеће. Тада ћемо урадити
квалитетан коловоз, где ће људи који овде живе добити нормалну комуникацију са ауто-путем и осталим деловима селанајавио је Глишић.

Радљево

РУКЛАДА

У Руклади су урађена два крака пута, укупне дужине 600
метара, од којих један води ка Костића крају (350 метара), док
други иде поред Тејића кућа (250 метара).
- Ово је, у ствари, најнасељенији део Рукладе и има доста
деце, за разлику од других крајева где су већ угашена домаћинства. Овај пут нам пуно значи, јер је уједно и алтернатива за
Паљуве, због надвожњака, али је и једини пут који нас веже са
Убом, у супротном би ишли преко Лајковца. Мислим да треба,
најпре, завршити ове започете делове до краја, јер нам је остало још по 250 метара да их завршимо комплетно а онда је у
плану и пут поред школе који нам је јако важан- каже председник Савета МЗ Руклада Горан Ивановић.

Руклада

ПАЉУВИ
Асфалтирањем две деонице у Паљувима, 19. и 20.децембра, закључен је овогодишњи уговор са Путевима Србије.
Најпре је асфалтиран пут који води у два крака, ка ромском
насељу и други ка центру села који даље иде ка Лајковцу.
Укупна дужина ових деоница је 510 метара.
- Остало је неких 250 метара како би у потпуности
направили кружни пут, а то ћемо свакако идуће године и урадити јер је сарадња са локалном самоуправом више него
добра. Дарко је све обећано испунио, много тога је урађено у
претходне четири године, а у наредних пар година свака кућа у
Паљувима излазиће на асфалт- истиче Горан Петровић, председник села. - Овај део Паљува је насељен младим људима и
има доста ђака, а ромска деца која су ишла у Виш и Јабучје јер
су им ближи, сада могу ићи у нашу школу аутобусом који овуда
пролази. На овај начин доста ћемо растеретити и главни пут,
који су до сада користиле пољопривредне машине и трактори.
Друга деоница у Паљувима, асфалтирана другог дана
радова, налази се у Горњем крају села. У питању је такозвани
Петарића крај, који је добио 580 метара нове уређене деонице,
која повезује доста кућа и излази на главни сеоски пут.
- Одавде деца иду у школу и млади на посао, па им је био
преко потребан добар пут. Имамо ми још споредних деоница
за које ћемо одредити приоритете у наредном периоду, као
што су пут према игралишту, фарми Обућински, пут за Поповиће и Мијатовића крај. Све што будемо сматрали неопходним
изнећемо на Савету месне заједнице и решити- поручује Горан
Ивковић.
Милован Миловановић

Паљуви

Паљуви, Петарића крај
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ИЗГРАДЊА НОВЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ

НЕМА ВИШЕ
ПРАШИНЕ И БЛАТА

РЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ
СА ПРОЈЕКТОМ

Након неколико деценија чекања, становници
ове улице коначно имају асфалт испред
својих кућа са пратећом инфраструктуром

Завршетак прве фазе радова
планиран за пролеће

Почетком децембра комплетирано је асфалтирање
улице Гојка Дороњског, у дужини од 275 метара. Ово насеље,
које се налази на Алексића имању, дуго је чекало на асфалт.
Живети у граду, а лети ићи по прашини, зими по блату, за
мештане овог дела Уба, нимало није било пријатно.
Завршетак радова на пресвлачењу коловоза и тротоара, који
су подразумевали и израду кишне и фекалне канализације у
једном делу улице, донео је осмехе на њихова лица. У

Глишић у разговору са грађанима
великом броју су се окупили да поздраве председника општине Уб Дарка Глишића, који је са сарадницима обишао овај
некада запостављени крај града. Само током прошле године,
на Алексића имању асфалтиране су четири улице, а са улицом Гојка Дороњског закључени су планови за овај део Уба.
- Када смо је прекрили асфалтом, улица је добила сасвим нови изглед и димензије. Живот мештана ће бити знатно
бољи, а не сумњам да ће поједини плацеви, који су празни,
ускоро бити попуњени. Дужни смо да нашим суграђанима
обезбедимо основне услове за живот и то чинимо свакодневно. На Убу нема још много неасфалтираних улица, а са
онима које су преостале скакако ћемо се позабавити у наредном периоду- поручио је први човек општине Уб.

Предузеће „Грађевинар” из Уба, које је ангажовано на
послу изградње Зелене пијаце, и поред тога што је наишло
на многобројне проблеме и пропусте у пројекту овог
модерног здања, наставило је „пуном паром” изградњу
будућег стецишта свих тамнавских повртара и продаваца
пољопривредних производа. Захваљујући ангажовању и
разумевању свих структура које су укључене у реализацију
овог пројекта, убска пијаца засијаће новим сјајем већ на
пролеће, када се планира завршетак прве фазе радова.
- Доста је посла урађено у тој првој фази, а у току је
усклађивање са пројектантом око неких техничких проблема везаних за другу фазу, која и јесте естетски, можда,
најлепша, са модерном кулом и отвореном тржницом.
Надам се да ћемо у наредних месец дана почети и тај други
део. Свакако да ће кашњења бити, али само у року у ком смо
предвидели, јер није могло другачије. Разлози су и више
него реални, суочили смо се са много проблема које смо
отклонили, а огроман новац уложен у овај објекат захтева и
велику пажњу, како би све урадили на најквалитетнији
начин- истакао је председник убске општине Дарко Глишић,
током обиласка радова. - Грађевинска сезона у Убу траје 365
дана годишње, а то нас посебно радује и једва чекам дан
када ћемо, у рано пролеће, отворити овај велелепни објекат
и предати га на употребу нашим суграђанима. Сви повртари
и људи који живе од продаје, добиће једно лепо место
уређено и безбедно, јер ово до сада је било у јако лошем
стању. Биће ту и тржница на отвореном за продају робе, па
оно што је до сада било на улици и закрчивало саобраћај,
решићемо тако што ћемо тај део дати људима да на њему
продају и несметано се баве својом делатношћу.

У току прва фаза радова

Улица Гојка Дороњског
Захвалност општинском руководству упутио је и Видоје
Богдановић, чија породица је прва населила ову улицу,
далеке 1959.године.
- Хвала свима који су нам помогли и олакшали живот
нашој деци. Дуго смо чекали на овај асфалт, стално добијали
обећања, а председник Глишић је, коначно, то реализовао.
Нама пут много значи, поготово деци која свакодневно иду у
школу и до сада су газила по блату. Квалитет асфалта је
изузетно добар, а пошто у нашој улици нема много саобраћаја, мислим да ће дуго трајати- поручио је Богдановић.
Вредност радова у улици Гојка Дороњског износила је
9,5 милиона динара, а финансирани су средствима Електропривреде Србије.
М.М.М.

Према речима директора ГП „Грађевинар” Звонка
Ракића, паралелно са првом, током фебруара кренуће и
друга фаза радова, која је знатно комплекснија.
- Због одређењних пропуста у пројекту, са пројектантом смо постигли споразум да неке ствари коригујемо у
смислу могућег, да задржимо његову предложену идеју али
да урадимо оно што струка налаже, како не би имали проблем у самом извођењу радова- наглашава Ракић. - Прва
фаза, што се тиче конструкције, делом је намонтирана а
имамо и део на отвореном са настршницом који је спреман
за монтажу. Конструкција је урађена, лим набављен, само да
се тај део покрије и да нас време послужи. Након тога следе
унутрашњи радови на инсталацијама и осталим садржајима. Трудићемо се да до марта месеца овај део пустимо у
функцију.
Након завршетка прве фазе, пијаца ће несметано
функционисати, док ће се у делу пијаце ка ОШ „Милан
Муњас” изводити друга фаза радова.
М.М.М.
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СИСТЕМ ЗА ОСМАТРАЊЕ,
ОБАВЕШТАВАЊЕ И УЗБУЊИВАЊЕ

ПОВОДОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ВОЛОНТЕРСКОГ ПРОГРАМА

У ФУНКЦИЈИ
И ДРУГА СИРЕНА

ЈАПАНСКИ АМБАСАДОР
ПОСЕТИО УБ

Монтирањем алармне станице на згради средњих
школа, градско насеље комплетно озвучено

Добродошлицу високом госту пожелео
је председник општине Дарко Глишић
са сарадницима

На градском подручју успостављен је нов система за
осматрање, обавештавање и узбуњивање, чиме су створени
предуслови да информација о надолазећим или непосредним опасностима правовремено буде упућена Убљанима, а
у циљу предузимања мера за избегавање или смањивања
ризика од природних и других несрећа.
Након што је средином године монтирана базна
алармна станица на крову силоса, у децембру је постављена
и друга сирена на згради убских средњих школа и извршено
њено тестирање. Заменик начелника Штаба за ванредне
ситуације Саша Спасић каже да је тонска проба показала да
се нова сирена добро чује на контролним тачкама.
„Ми имамо преко 75 децибела на свим локацијама у
насељеним месту Уб, тако да сматрамо да је са овим цело
градско насеље озвучено. Комплетно управљање системом
имаћемо из Штаба за ванредне ситуације и ситуационог
центра. Током наредне године очекује нас постављања
репетитора на врху Вучијака, чиме ћемо створити услове да
се и у селима убске општине могу постављати алармне станице и увезати у систем, пошто је он направљен модуларно.
То значи да се велики број станица може увезати и да се са
њима може управљати на даљински начин“, објашњава
Спасић.

Амбасадор Јапана у Србији Ђунићи Марујама боравио
је 16. децембра на Убу поводом реализације волонтерског
програма за прекоморску сарадњу у нашој општини. Наиме, у
оквиру наведеног програма, припадница ватрогасне службе
у Јапану Кохару Оиши од јула месеца волонтира у Штабу за
ванредне ситуације, где се бави превенцијом, смањењем и
управљањем ризика од елементарних непогода. Волонтерски пројекат део је споразума који је републичка Влада прошле године потписала са Јапаном, а предвиђа да експерти из
земље излазећег сунца помажу развоју локалних самоуправа у Србији у области образовања, културе, заштите
животне средине, пољопривреде, здравства, спорта,… Осим
Уба, помоћ по једног добровољца јапанске прекомор-ске
сарадње добили су још само Београд, Краљево и Јаго-дина.

Јапански амбасадор у кабинету председника Глишића

Сирене на згради убских средњих школа
Систем за осматрање, обавештавање и узбуњивање
није био у функцији пуне две деценије, тачније од бомбардовања 1999. године, када је ранији оштећен. Пројектовање
новог систем започело је 2015, у сарадњи са Институтом
„Михаило Пупин“, који је израдио идејни пројекат, обезбедио
неопходне дозволе, извео радове и инсталирао модерну,
софистицирану опрему, која обезбеђује брзо и рано обавештавање становништва о настанку и престанку потенцијалне
опасности, кроз емитовање одговарајућег акустичног сигнала узбуне или говорне поруке.
„Оно по чему је наш систем специфичан и што га чини
једним од најмодернијих у Србији јесте да, поред две
алармне станице на згради средњих школа и силосу, ми
имамо и мерно место на реци Уб. У случају наиласка великог
водостаја, сирене ће се аутоматски активирати на сигнал
природне опасности, а пошто је аутономан, може да ради 72
сата без присуства човека“, наглашава Саша Спасић.
За поновно успостављање система за рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање грађана на територији
Уб локална самоуправа је издвојила четири милиона динара.

Добродошлицу високом госту пожелео је председник
општине Дарко Глишић са сарадницима и изразио задовољство због посете представника пријатељске земље, као и
због тога што је убска општина први пут укључена у јапански
волонтерски програм, који се спроводи широм света.
„Као добровољац, Кохару Оиши је већ скоро пола
године ангажована у Штабу за ванредне ситуације, прати
наш рад и труди се да нам својим искуством помогне да што
пре усвојимо и применимо нове методе и превентивне
технике умањења ризика од елементарних непогода, које
постоје у Јапану. Она ће боравити на Убу две године и као
амбасадор земље чији држављанин борави на територији
наше општине, господин Ђунићи Марујама је желео да се
увери да ли својим деловањем одговара задатку који је пред
њу постављен“, изјавио је први човек убске општине након
састанка са јапанским амбасадором.
Ову посету, Глишић је искористио и да се захвали Јапану на изузетној солидарности и донацијама, које је та држава
упутила грађанима Србије и убске општине у тешким тренуцима. У сврху отклањања штете настале услед мајских
поплава 2014. године, влада Јапана издвојила је близу 54.000
евра за обнову фасаде, реконструкцију система грејања и
термоизолацију објекта убске Предшколске установе, док је
са 62.000 евра финансирала набавку рентген апарата за
потребе овдашњег Дома здравља.
Д.Н.
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ДАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛАН МУЊАС“

199 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
У години пред велики јубилеј школа има 1.301 ученика, у оквиру 62 одељења.
Основна школа „Милан Муњас“, прославила је Дан
школе (19. децембар), одржавши приредбу у холу школе, у
суботу 21. децембра, у присуству многобројних званица,
родитеља и ученика школе. Пре почетка програма, присутнима
се обратила директорка школе Живана Баратовић, која је
направила пресек једногодишњег рада школе. На почетку
школске године уписан је 1.301 ученик, у оквиру 62 одељења.
Матичну школу похађа 1.178 ученика, који су распоређени у 44
одељења. У односу на претходну годину, у овој школској
години оформљено је пет одељења првака. Издвојених
одељења има 11, а у оквиру школе ради и Издвојено одељење
за образовање деце са сметњама у развоју, које похађа 11
ученика. У Стубленици, Јошеви и Руклади није уписан ниједан
ученик првог разреда, а школа у Паљувима је због недостатка
ученика, затворена. У ОШ „Милан Муњас“ ангажовано је 140
запослених, од тога 93 наставника.
Ради побољшања материјално-техничких услова рада
спроведени су следећи радови: на згради матичне школе
започети су опсежни грађевински радови који се тичу доградње анекса од шест учионица, планиране су по две учионице
на сваком нивоу, изградња затвореног базена на којем ће моћи
да се реализује део часова физичког васпитања и обука пливања за ученике, радови су били и у оквиру котларнице и
машинских просторија, а обављена је и замена целокупне
спољашње столарије.

Хор ОШ „Милан Муњас”

Драмска секција
- Урађено је и кречење спољашњости и унутрашњости
школе посебним премазима немачке технологије којима ће
се обезбедити термоизолација и повећати енергетска ефикасност зграде. У току је и постављање фасаде на згради
матичне школе. Укупна вредност пројекта је процењена на
347 милиона динара, а финансирани су средствима добијеним од Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе
Републике Србије, залагањем председника општине и његових сарадника. Оно што нас посебно радује је што ће сви
наведени радови бити завршени и објекти бити приведени
намени, до јесени 2020. године у којој наша школа обележава
изузетан и важан јубилеј – 200 година непрекидног постојања - објаснила је директорка Баратовић.
У културно-уметничком програму под називом „Пријатељи су као звезде“ учествовали су ученици драмске и
рецитаторске секције, као и чланови хора и оркестра, потпомогнути некадашњим ученицима Петром и Јованом Адамовић. Тема програма, посвећена је борби против вршњачког
насиља. Ауторка текста је Ирена Златковић, а са ученицима
су радили наставници српског језика Мирјана Дудић, Сандра
Трбовић, Јелена Арсенијевић, Марија Лазић и Веран Мијатовић. Са хором и оркестром су радиле наставнице музичке
културе Стојанка Адамовић и Тамара Ристић-Тешић, сценографију су припремиле наставнице ликовне културе Јелена
Чупић и Марија Вучићевић, а за техничку подршку био је
задужен наставник техничког образовања Немања Драгићевић. Солисти су били ученици Милица Адамовић, Марија
Дудић, Вук Јовичић и Јелисавета Ђокић.
Д.Капларевић

ОБИЛАЗАК РАДОВА НА ДОМУ ЗДРАВЉА „УБ“

УСКОРО МОДЕРАН ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
Радови на реконструкцији и проширењу Дома здравља
„Уб“, теку по плану, чак и брже него што је планирано, с обзиром
да временски услови иду у прилог грађевинским захватима.
Завршетак овог капиталног пројекта најављен је за крај
фебруара, а како наводи председник општине Дарко Глишић,
Уб ће ускоро имати модеран здравствени центар, фасцинантног изгледа, са огромним простором у згради.
Центар за хемодијализу налазиће се у посебној згради,
тако да бубрежни болесници неће морати да путују за Ваљево,
као до сада.
– Када се грађевински радови заврше, ово ће бити објекат
каквог нема у региону. Само грађевински део кошта 90.000.000
динара, а касније ћемо око 60.000.000 уложити у само
опремањењ. Присетимо се доскорашњег изгледа Дома
здравља – нисмо поштено имали тоалет, кров је прокишњавао,
а просторије и ординације су биле неусловне. Нисмо завршили
са улагањима у здравство, иако би неко рекао, да је ово нешто
изнад чега нема даље – казао је Дарко Глишић.
Најављено је проширење објекта Хитне помоћи, који ће
бити повезан топлом везом са зградом ДЗ-а, уградиће се и
лифт за све оне којима је отежано кретање уз степенице. Приоритет је завршетак Дечијег одељења, Физијатрије и других
специјалистичко-консултативних делатности, као и лабораторија, након чега ће се приступити другој фази радова.
- Када дође до исељења у нови део поменутих служби,
онда ћемо видети шта инвеститор планира, па ћемо се томе
прилагођавати, а све у циљу да функционишемо нормално, 24
сата, као до сада. Биће ово модернији и функционалнији Дом

Директорка Дома здравља др Биљана Николић
и председник Глишић у обиласку радова
здравља, са потпуно новом опремом. Трудићемо се да
обезбедимо кадар, који један ДЗ по правилнику о нормативима може да има. Имаћемо нову зграду за хемодијализу,
допунићемо специјалности, као што су интерна медицина,
оториноларингологија, а можда, ако успемо и дерматовенерологијом. Могуће су и неке друге делатности, које
Министарство може да нам одобри – изјавила је др Биљана
Николић, директорка убског Дома здравља.
Д.К.
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2020-та
Појачаћу шетање са
пет на осам километара на
сат. И то ноћу, кад је мом
псу лакше да осећа а мени
лакше да мислим. Бићемо
мешовити патролни дубл,
ноћна репрезентација
биодиверзитета, бићемо
израз исконске међусобне
повезаности која гарантује заједнички опстанак.
Цица и ја, припадници
различитих нација који се
разумеју погледом.
Непушење ћу довести до савршенства. Не
само да ћу остати непушач, него ћу преобраћати
друге: задимљене чекаче
на аутобуским станицама,
малборо-ст уденте по
кафићима, никотинске
гледаоце на фудбалским
утакмицама, пијандуре
испред кафана док са цигаретом у прстима а посредством
мобилне телефоније лажу супруге да нису где су.
Употпунићу гардеробу. Купићу све оно што сам читавог
живота желео да носим, а нисам зато што се није слагало са
глупавим дневним политикама, туђим правилима, увреженим
обичајима, погрешним очекивањима. Комбиноваћу стилове
и боје и шити по свом укусу правећи сопствену моду чији је
једини циљ да се допадне креатору, ником више. Свако моје
огледало биће чаробно.
Научићу да свирам гитару. Мало више од „Smoke on the
water“ ког су на памет знали и најпијанији актери матурских
екскурзија од Триглава до Ђевђелије. Па ћу онда да седнем на
плочник неког градског трга и свирам као Ибрица Јусић... Ко
хоће са мном може, ко неће не мора.
Почећу да тренирам бокс. Нема поштенијег спорта.
Само је ту извесно да ћеш добити батина ако незаслужено
заузмеш туђе место.
Заборавићу давитеље који су ми сужавали дисајне
путеве и очињи вид. Хвалићу бога који је њима помогао да ме
пусте, а мени да им се отмем. Упознаћу људе који су ме чекали
све док нисам схватио да ме чекају и док нисам пожелео да их
упознам. Оне који су имали стрпљења док сам споредним
колосецима бежао од себе..
Сазнаћу оно што не знам и проверити оно што знам.
Бавићу се свим доступним стварима од којих се састоји овај
континуум, стварима које сам пропустио док сам буљећи кроз
прозоре слушаоница чекао да звони. Хоћу поново да видим
како се кали челик, да измерим колико је далеко сунце, да се
подсетим како је прављена на Дрини ћуприја, ко је лепши
славуј или ружа, шта је старије рат или мир...
Примиће ме у друштво књижевника. Моје име ће бити
на архивираном списку лица која су доградила зидине моћне
књижне тврђаве. Бићу међу људима за које слутим колика су
ми браћа, међу онима који морају да се сретну. И рећи ћу им
да ми се рађа четврта књига, моје шесто дете...
Препешачићу и Београд и Сињајевину, осам на сат.
Велеград, у ком ме син прераста говорећи језик које не
разумем са људима које не познајем о догађајима којима не
присуствујем, и планину, испод које су ми сахрањени отац и
ђед. Корацима од „седам миља“ обићи ћу све што је моје да га
загрлим и оградим. Да се шта не изгуби. Да се шта не
заборави...
2020-та ми стиже да је ухватим. Било би баш без везе да
тек тако прође поред мене. И вама желим све најбоље у Новој
години!

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА У УБСКОЈ ХАЛИ СПОРТОВА

УБЉАНИ ИГРАЛИ
ЗА МИЛИЦУ
Повод је био сакупљање средстава
за лечење Милице Вујковић, која
води борбу са тешком болешћу
У организацији убске Гимназије "Бранислав
Петронијевић", у Хали спортова је одржан турнир у малом
фудбалу хуманитарног карактера, а повод је био сакупљање средстава за лечење Милице Вујковић, ученице
петог разреда ОШ "Рајко Михаиловић" из Бањана.
Девојчица родом из Врела води борбу са тешком
болешћу, а овом приликом је сакупљено 68.120 динара
који ће добро доћи породици Вујковић у нимало јефтиној
борби за Милицино здравље. Уз акцију, коју је у седмици
пред турнир, спровела професорка српског језика Жељка
Митровић, укупно је сакупљено 121.000 хиљада динара
који су већ уплаћени на рачун Милицине мајке, а средства
ће бити искоришћена за скупе терапије и побољшање
услова живота у дому Вујковића у старом Врелу.

Хумано срце Убљана:
Пуне трибине Спортске хале
Иако је то било потпуно у другом плану, победник
турнира је екипа Техничке школе Уб која је у финалу
савладала своје вршњаке из убског Јединства, а за помоћ
Милици Вујковић играле су још екипе Гимназије и Ливадице. Директор Гимназије Мирослав Ђунисијевић- Бели
се захвалио свима који су се придружили овој акцији:
- Турнир је лепо организован, више од две стотине
Убљана се одазвало позиву наше школе, а ми смо срећни
што смо једној девојчици вратили наду у оздрављење.
Велику захвалност дугујем момцима из Установе за
културу, Ђуниса и Јединства, наравно и свом колективу
који је показао велику хуманост у ситуацији када је помоћ
заиста била неопходна.
И професорка Жељка Митровић је била поносна на
урађено, а посебно на своје одељење IIа:
- Милицина сестра Марија је моја ученица, а ја сам
одушевљења емаптијом коју је одељење показало и
спремношћу да помогну породици своје другарице.
Надам се да смо, барем на кратко, породици Вујковић
вратили осмех на лице, дечаци су одиграли леп турнир, а
сви верујемо да ће прави победник ове акције бити наша
Милица Вујковић.
Б.Матић

POLOVNI
DELOVI
Volkswagen
golf 4, 5 i 6
passat B5, B5+, B6
AUDI A4
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Jovica 064/28-94-424
Ustanička br.3, Ub
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ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ „ПУТ КА СПАСЕЊУ“

ГРОМОГЛАСНИ АПЛАУЗ ЗА ЕКИПУ
Мало је рећи да је најновији комад Омладинске сцене одушевио публику
Представа „Пут ка спасењу“ Омладинске сцене Позоришта „Раша Плаовић“, према тексту и у режији Сање
Лалић, премијерно је изведена 10. децембра на сцени Дома
културе. Мало је рећи да је овај комад одушевио убску публику у пуној сали, која је неуморно аплаудирала и вишеминутним овацијама испратила цео тим. То је свакако
заслужила одлична глумачка подела, у саставу Љубисав
Максимовић, који је био и сарадник на сценарију, Максим
Максимовић, Александар Ранковић, Невена Михаиловић,
Вања Пулетић, Јована Димитријевић, Немања Милићевић и
Стефан Марковић. Успрешно су искористили прилику да
представе плодове свог вишемесечног рада кроз занимљиво остварење, које покреће размишљање и промишљање о
Испраћени овацијама
злочину и покајању, одговорности и последицама, о борби
са сопственом савешћу и искупљењу и преображењу. Играјући заблуде, разочарења, страхове, неповерења и душевне уједначена, уверљива и усклађена, и оно што је посебно важно
дилеме јунака које су пред публиком оживели, разапетих нагласити, с обзиром на то да су у питању млади протагонисти,
између прошлости и будућности, њихова глума била је доста зрела, одмерена и на високом стваралачком нивоу.
Свако је био на свом месту и свако је својој улози дао све што је
имао.
Велика врлина комада је музика, у извођењу изванреВЛАДИМИР ЛАЛЕ КОМАРЧЕВИЋ
дног ансамбла „Либерта“, који је све време био на сцени и
одабраним нумерама пратио ток радње, потпомажући њеном
ритму и динамици. Костимом се бавио Душко Ашковић, плакат
за представу осмислио је Мишел Капларевић, док је Установа
за културу била задужена за техничку подршку.
Текстом и фотографијом, аутор Бранко
„Пут ка спасењу“ је друга ауторски пројекат младе и
Матић приказано је животни и ратни пут
талентоване Сање Лалић који изводи ансамбл Омладинске
вође четничке групе корпуса
сцене. Њена прва представа, „Друга страна медаље“ премиУ организацији Установе за културу и спорт, на јерно је одиграна у мају и такође побрала овације.
Малој сцени Дома културе представљена је књига
„Ја сам презадовољна како је примљена наша нова
„Владимир Лале Комарчевић, официр и командант“ представа. Мислим да је публика уживала и реакције су биле
аутора мр Бранка Матића. Ова публикација нуди, до сада фантастичне. Нисам очекивала пуну салу, али сам се веома
широј јавности недоступне историјске чињенице о обрадовала када сам видела да су сва места заузета. Изузетно
насловном јунаку, рођеном у Ваљеву 1906. године. сам поносна на глумачку екипу, нарочито због тога што текст
Текстом и фотографијом свеобухватно и прецизно није ни мало лак, иако је идеја за овакав комад настала баш због
приказан је животни и ратни пут високог официра Влади- младих људи. Све време ослушкујемо шта је њима интеремира Лала Комарчевића, капетана Југословенске војске у сантно, како бисмо их привукли у позориште и за сада то успеотаџбини и команданта четничке групе корпуса, који је вамо“, рекла је млада професорка српског језика и књижевновећи део Другог светског рата провео у Тамнави. У исцр- сти у Техничкој школи Сања Лалић, која је озбиљним и посвепном истраживању Матић је, као историјски извор првог ћеничким радом са својим садашњим и бившим ученицима
реда, користио фотографије остале иза Комарчевића, успела да анимира и окупи сјајну глумачку екипу, која је и на
који је био фото-аматера, а волео је и да се слика, потом претпремијери „Пута ка спасењу“ напунила позоришну салу
архивску грађу и литературу.
Дома културе.
Д.Недељковић
„Владимир Лале Комарчевић је био несвакидашња
личност за своје време, коме су историјске околности
определиле цео живот. Иако књига има за циљ да прикаже судбину једног човека, верујем да ће користити не
само читаоцима које Комарчевић интересује, већ и свима
онима који желе да правилно разумеју догађаје у Србији
и ваљевском крају током Другог светског рата, када се
одвијао и грађански рат. Прошлост је другачија него што
су многи од нас учили у школама“, рекао је између осталог аутор овог дела.

ОФИЦИР И КОМАНДАНТ

TMD Install

Радован Пулетић и аутор књиге мр Бранко Матић
После рата, Комарчевићу се губи сваки траг. Не зна
се тачно када је и од чије руке настрадао, а ни гроб му се
не зна. Иако није био осуђен, проглашен је злочинцем.
„У поступку рехабилитације суд је ту одлуку прогласио ништавном, међутим то је само формално-правна
рехабилитација. Ја сам се тим питањима позабавио и
шире, мислим да је потребна и морална и етичка и историјска рехабилитација. У животу и ономе што је радио,
Владимир Лале Комарчевић нема ниједне мрље“, закључио је Бранко Матић на убској промоцији књиге, којом је у
име организатора зналачки модерирао Радован Пулетић.

065/65-11-533
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ХИВ-а

ПРЕДАВАЊЕ О ПОЛНИМ
БОЛЕСТИМА
Светски дан борбе против ХИВ-а, 1. децембар, обеле-жен
је у сарадњи Техничке школе „Уб“ и убског Дома здравља,
предавањем о полно преносивим болестима, 2. децембра, у
препуној сали средње школе. У виду презента-ције, Др Марија
Срећковић, лекар опште медицине, у сарадњи са медицинским сестрама Патронажне службе, одржала је занимљиво
предавање о свим полно преноси-вим болестима, стављајући тежиште на вирус ХИВ-а. У Србији је по подацима
БАТУТА, са ХИВ-ом идентификовано 2.756 случајева.
- Са полно преносивим инфекцијама се сусрећемо и у
пракси, тако да смо обрадили неке најчешће области, са
фокусом на саме симптоме, како би знали када и коме треба
да се обрате. Што се пре јаве лекару - то је могућност лечења
успешнија – објаснила је др Марија Срећковић.
Предавање, које су ученици, претежно прве и друге
године, пратили уз помоћ емитовања слика пројектором, као
и усменим излагањем др Марије Срећковић, започето је о
инфекцији сифилисом, која је још увек заступљена у нашем
округу. Средњошколци, којима је докторка објашњавала у
току предавања и основну медицинску терминологију, упознати су и са полно преносивим инфекцијама као што су гонореја, трихомонијаза, хламидијалне инфекције, вирусне полне
инфекције као што су генитални херпес и кондиломи. Тема је
била и нежењена трудноћа, а на крају, у складу са актуелном
темом, начин преношења, превенција и лечење ХИВ
инфекције.
- С обзиром да се полно преносиве болести лече
антибиотицима - најчешће успешно, могу и да се превенирају
веома лако, само је потребно мало едукације. У нашем крају,
најзаступљеније су вирусне инфекције – кондиломи, различиог типа и инфекција трихомонијазом, која се најчешће меша
са кандидијазом. Највећи проблем је што се пацијенти лече на
своју руку – образложила је др Марија Срећковић.
Д.К.

Предавање др Марије Срећковић

ОД 30.ДЕЦЕМБРА

ПОЧИЊЕ ЗИМСКИ РАСПУСТ
Ученици основних и средњих школа ускоро ће бити на
првом делу зимског распуста. Пошто јесењег распуста,
готово и није било, осим једног слободног дана у новембру,
зимски распуст подељен је на два дела.
Први део зимског распуста за основце и средњошколце
почиње 30. децембра и траје до уторка 7. јануара, а ученици
треба да се врате у школске клупе у среду 8. јануара и наставу похађају све до 1. фебруара. Ако рачунамо два викенда,
онда ће ђаци провести 11 дана на првом делу зимског распуста (од 28.12.2019. до 7.1.2020. године).
Други део зимског распуста почиње 3.фебруара и траје
до понедељка, 17. фебруара, који је нерадни дан, јер се, због
обележавања Дана државности (15. фебруара) неће радити.
Друго полугодиште почиње у уторак 18. фебруара.
Важно је напоменути да ће се у среду 8. јануара, као и у
четвртак 20. фебруара, у школама на Убу, радити по распореду од понедељка.
Д.К.

УБЉАНИ НА ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ

„РАЗОТКРИВАЊЕ“ ЗА ГИМНАЗИЈАЛЦЕ
Четрдесет гимназијалаца у пратњи професорки физике, биологије и хемије - Драгане Нешић,
Бојане Томић и Милице Орловић, посетили 13. Фестивал науке

Ученици убске Гимназије на Фестивалу науке
Ученици прве, друге и четврте године Гимназије
„Бранислав Петронијевић“ посетили су 13. Фестивал науке, у
суботу 7. децембра, који је одржан на Београдском сајму. У
пратњи професора Драгане Нешић(физика), Бојане Томић
(биологија) и Милице Орловић (хемија), четрдесет ученика
упознало се са науком на занимљив, инспиративан и поучан
начин.
Две трећине посетилаца била је школска публика из
целе Србије и региона. Више од 60 научно-образовних
институција, потрудили су се да разне научне области представе на што занимљивији начин. Програм је био подељен у
неколико програмских целина: Наука без престанка, Научнофантастична бина, Експертинејџери, интерактивне поставке,
радионице и изложбе. Излагачи су биле саме гимназије и
школе из Србије, са разним темама из биологије, хемије, физике, информатике, математике, екологије...

Убски гимназијалци, после заједничке фотографије,
имали су три сата на располагању да обиђу што више штандова са занимљивим садржајем и учествују у радионицама и
наградним играма, на којима су освојили или добили пригодне
поклончиће. Највише им се допао шоу из хемије, који је трајао
неких пола сата, а био је интерактивног садржаја. Професорка
хемије Милица Орловић снимила је неке од експеримената,
како би и ученици, који нису имали прилику да посете Сајам,
могли да их виде и како би на часовима могли да их самостално ураде у лабораторији.
По угледу на овај пројекат, настало је више од 20
фестивала науке широм Србије, а убска Гимназија, осим што
размишља да можда узме и сама учешће на неком од следећих
сајмова, планира да на пролеће посети Музеј „Николе Тесле”,
Ботаничку башту „Јевремовац“ и Истраживачку станицу
„Петница”.
Д.Капларевић

УБ И УБЉАНИ

26.децембар 2019.г.

ШТА ЈЕ НЕКАД БИЛА ПЕРИФЕРИЈА УБА

ПРИЧА БЕЗ КРАЈА
Уб постаје град, а многа места, која су била
карактеристична, једноставно, су нестала

Улица звана варош, са парком у центру и корзоом
поред, увек је била епицентар, стециште свих оних који су
живели убским начином живота. Ту, у вароши, увек је било
пуно. Беспосличари, али и они који су дошли са стране јер
су се ужелели убске атмосфере и оног шмека који је,ипак,
долазио негде са периферије, од Преко насипа, са
Васовића и Јозића њива, совљачке и гуњевачке често
плављене стране, Поточара, Вучијака, Ђуниског брда,
трњачког правца са меандрима Убаче и чувеном цигланом
и ромским насељем. Бањански путни правац је, већ, био
подалеко, негде иза Преко насипа.

Убски стари парк

Ових дана у разговору са Миланом Поповићем
Кинезом, који припада четвртој генерацији Убљана са
кућом негде на почетку Ђуниса, забележили смо само део
сећања на стари Уб. Превелики посао би био пренети на
папир све оно што навире у сећање.
-Имао је Уб, у то време, своје плаже на Убачи-сећа
се Поповић. -Жиле, које су биле погодне и за хватање риба
у чкаљама испод стабала старих врба, налазиле су се иза
њива Васовића и Јозића имања, затим се долазило до
Максиног вира, код кућице Максе Крстића, па тополице, у
којима је зими било бистре воде која се, залеђена, у санта-

Камени моста на Убачи
ма вукла воловским и коњским запрегама до три убске
ледаре, Витомира Мачужића, стару Марјановића ледару,
коју је Трговина ‘’Тамнава’’ касније претворила у
магацински простор и ледару Жике Чокалије испод брда, у
великој рупи ископаној у песку и напуњену сламом која је
до касних летњих дана успевала да сачува залеђене
комаде леда.
А коњски вир, негде код тополица (простор
садашњег ‘’Школарца’’) било је место за купање, скокове у
воду (ласта или бомба) и друге вратоломије оних
најснажнијих и најхрабријих. Плићак је био пре кланице и
места где је одлаган отпад. Ипак, вода узводно од тог места
је била најбистрија и одатле су Убљани вукли песак и
шљунак за изградњу кућа...
Био је ту негде и стари камени мост са низом
ћуприја на потоцима који су касније затрпани или
каналисани кроз широке цеви.
Ова прича о периферији Уба биће настављена јер,
кажу, оно што је забележено то је и постојало, а стара
периферија Уба то, свакако, заслужује.
М.М.
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АЛЕКСАНДАР АЦА ПОПОВИЋ

БИО ЈЕ УБЉАНИН
Познавали су га многи
Убљани, неки су се и
дружили са њим, али у
Београду јер, кажу, из
личних разлога, није имао
намеру да, икада, крочи
ногом у своје родно место.
Могуће да та његова одлука
има везе са петогодишњом
робијом на Голом отоку у
време Информбироа. То,
са ове временске дистанце,
заслужује истраживање (?).
Рођен је на Убу 20. новембра 1929. године. По
завршетку гимназије, одличан математичар, ипак се
предаје писању поезије и постаје кандидат за члана
Удружења књижевника. Крајем четрдесетих ухапшен је и,
тада, проводи пет година на Голом Отоку.
Након робије био је присиљен да се окуша у
разним занатима. Почетком педесетих прошлог века
прихвата позив Душка Радовића, из Радио Београда, и
почиње да пише радио-драме за децу.
Прво дело је објавио 1959. године. У питању је био
криминалистички роман ‘’Убиство у троуглу’’. У свом
разноврсном опусу ствара драме и комедије, драме за
децу, ТВ драме и телевизијске серије. Његова представа
„Мрешћење шарана“ је била забрањивана.
Умро је 1996.године у Београду.
Највише је писао комедије и сатире, а успешно се
бавио и другим жанровима, па је иза себе оставио богат
опус драма за децу, сценарија за телевизијске драме и
серије. За драмска дела освојио је многобројне награде, а
позоришне представе рађене по његовим текстовима
постале су заштитни знак многих позоришта. Написао је
преко 50 позоришних комада, што га је сврстало међу
најплодније српске драмске писце.

Није јавно коментарисао своја искуства са Голог
отока, али занимљива је изјава коју је, почетком деведесетих, дао у интервјују за ‘’Курир’’:
-...Јесам и сад комуниста. Али, ту морају да се
рашчисте неке ствари. Идеологија је, пре свега, наука и то
не мислим ја, то је тако. Код нас је постало нормално
трпати у исти кош Туђмана и Маркса, Киру Глигорова и
Енгелса, то је за њих исто. Постоје ту две грозне ствариПрво, од Октобарске револуције много више користи је
имао Запад него Исток, јер су они у страху од социјалистичке револуције жестоко кренули на социјализацију
својих друштава. Друго, они су озбиљно, најозбиљније,
изучавали Маркса, а ови овде су га кобајаги изучавали и
знају да вам кажу две-три речи. Сад се код нас о Марксу
говори као о неком жицеру. А не постоји ни једна светска
историја филозофије у којој Маркс не заслужује једно
велико место. Они на Западу се не слажу са њим, али га с
поштовањем проучавају. Е, сад, што се тиче филозофије
научног социјализма и дијалектичког материјализма, нека
ми Бог опрости ако не знам, а ја то страшно пратим, ничег
новог нема. Сад, скоро је у Смедеревској Паланци било
предавање ‘’Маркс или Свети Сава’’. То је смешно. Ја се
опредељујем за Светог Саву, али и за Маркса, јел`
разумете?
На Убу је планирано да велики писац добије бисту
на улазу у Дом културе, а Омладинска сцена убског Позоришта ‘’Раша Плаовић’’ носи име Аце Поповића.
М.М.
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ПРИЗНАЊЕ ЗА УБЉАНЕ

МЕЂУ НАЈБОЉИМА
Институт за трансфузију крви Србије доделио
је своје највише признање општини Уб за
резултате у акцијама добровољних давалаца
Министарство здравља и Институт за трансфузију крви доделили су, 13.децембра, у Скупштини града
Београда, општини Уб годишње Признање за развој
културе у добровољном давању крви. Признање је, у име

Ранисављевић, Дамњановић и Моловић
општине Уб примио Алекдсандар Дамњановић, председник СО-е, а у делегацији убског Црвеног крста су били
Љубиша Ранисављевић, председник и Слободан Моловић, секретар.
За 3.јануар, у Дому културе, планирано је свечано
уручење признања Општинске организације Црвеног крста
за 370 грађана убске општине. Тог дана ће бити одржана
још једна акција добровољног давања крву на Убу.
Иначе, убска организација у идућој години пуни
140 година од свог оснивања, а то ће бити обележено,
поред осталог, и усељењем у нове просторије у улици
Краља Петра Првог Oслободиоца број 62.

КАКАВ ЈЕ, ЗАИСТА, ПУТ СРБИЈЕ?

ДУХОВНО ПОРОБЉАВАЊЕ
Ових дана неко је запазио незграпно питање у
уџбенику историје за седми разред, a које се бавило
позитивним последицама ‘’Данка у крви’’ (?). Ту су, затим,
следиле, за Србе, неприхватљиве констатације да су
талентовани и способни младићи, тако, у то време,
добијали прилику да се уздигну на друштвеној и војној
лествици Отоманског царства (?). Дигла се прилична
прашина, министар је, тим поводом, хладнокрвно
реаговао у смислу да ‘’то није најважније питање...’’
Међутим, кад боље размислимо, није да, баш, није
најважније питање. Јер, после приватизације која је, у
почетку била буразерска (по замислима некадашњег дела
комунистичких кадрова и њихових наследника), да би се
све, углавном, свело на довлачење страних инвеститора
који су били спремни да уложе значајна финансоијска
средства у посрнуле српске фирме. А ако се погледа друга
страна те медаље, види се и то да ресурси ове државе,
полако али сигурно, прелазе у руке страних власника. То
се некада звало колонизаторским третманом. Ако се
овоме дода притисак да се мигрантима додељују куће,
кредити и услови да се овде настане, добија се слика која
не охрабрује када је у питању опстанак српског национа и
православља, уопште, на овим просторима.
Ревизија историје је све интензивнија. Победници
су одувек писали ону важећу верзију прошлости.
Губитници у Великом рату, па и они у Другом светском, све
упорније гурају у страну праве победнике, а од некадашњих злочинаца полако праве хероје (!?).
Чини се да је Србија све усамљенија и да је ‘’Мали
Шенген’’ велика шанса да се не нађемо, како су нас већ
оптужили некадашњи губитници, на ‘’погрешној страни
историје’’. Зато, треба пожелети сву срећу овог света председнику Вучићу у наредном периоду. Сада је јасно да је на
његовом месту много теже него што смо мислили.
М.М.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
СЕЋАЊА НА УБЉАНЕ

ГРОЗДА И МИЋА
Љубав, настала у рату, резултирала
је браком са Љубом са којим је добила
три сина, али касније, после растанка,
појавио се Мића пекар из Лознице...

Грозда као
партизанка

Грозда је имала један брак иза себе,
када се на Уб, из Лознице, доселио млади
пекар Милоје Јевтић. Прво је био станар, а
затим се родила љубав, она која траје до краја
живота. Прихватио је Гроздина три сина из
првог брака, а заједно су добили и близнакиње Милену и Марицу.
Јака жена, која је у рат отишла са 16 Грозда
година (рођена 1926.), наставила је живот као и Мића
радник у угоститељству, радила у кафанама
код Мила Јоловића, у
шанку ‘’Парка’’, ‘’Промаји’’... Постала је једна од оних који су поНеозбежна панорама у позадини
д и гл и Угос т и т е љ с ко
предузеће ‘’Шумадију’’, заједно са Чолом, Киром, Јапаном, Јелом куварицом,
Машом Дишином, Босом,
Мићом Тагојем, Кајзером,
Кићаном, Миром Мутићем,
Љубицом, Сиљановићима,
Митићем, Пикулом, Бранком
Ашковићем, Радом Рундином, Славком и њеним
Пред "Јадраном"
Богољубом, Бранком и мноса колегиницама
гим другим ‘’Шумадијиним’’
легендама.
Рођена је у Дучићу
код Бање Врујци, а у рат је
отишла заједно са братом
Драгом и постала болничарка. Прва партизанска љубав
био је Љуба, а у браку са њим
родила је Драју, Зорана и
Бобана (погинуо у саобраћајној несрећи деведестих
година). Драја живи у Мрчавевцима, а Зоран на Убу (позната фирма ‘’Маркони’’).
Грозда и Мића имали
су складан брак. Ишло се на
море, деца су се изводила у
ш ет њ у, р е д о в н о ј е б и ло
породично фотографисање
Са колегиницом Славком
на карактеристичким убским
местима, на Општинском брду, у парку код споменика
Борцу са стиснутом песницом... Вечере у баштама ресторана ‘’Зеленгора’’ са неизбежним ћевапчићима, хаљинице
са жипонима, посете ујака из Крагујевца, одласци на море у
Ријеку, код бабе у Дучиће (купање у бањи Вријсци). То су
детаљи лојих се сећа Милена једна од близнакиња, која је
остала да живи на Убу у стану са својим сином. Сестра
Марица живи у Италији и има двоје деце.
Грозда има бројно потомство јер су синови
изродили, у својим породицама, ћитав буљук унучића. А
Мића пекар их је све волео и није их раздвајао.
Данас се Милена сећа своје мајке као стабилне и
карактерне жене, привржене свом Мићи.
- Рекла је у комшилуку, кад се тата разболео да, кад
он умре, ни она неће остати дуго за њим- сећа се Милена. И, заиста, умрла је 11 дана после њега.
Убљани су запамтили Мићу и Грозду као раднички
пар који је био одан својој деци, усредсређен да их, како се
то каже, изведе на пут. Велики свежањ фотографија које
Милена чува, сведоче о складном породичном животу у
оном времену које смо запамтили као период самоуправног социјализма. Није било превише али, уз љубав,
довољно за срећу. Од свега - остале су успомене.

О Г Л А С
Издајем локал са магацином у парку,
Трг ослобођења број 3, Уб. Локација: између кафића
‘’Парк-ин’’ и пензионера. Телефон 065 6734898
(Viber), g-mail: lole14san@gmail.com

У СУСРЕТ ПРАЗНИЦИМА
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НАШИ СУГРАЂАНИ НА „О2“ ТЕЛЕВИЗИЈИ

КВИЗ „ШТОПЕРИЦА” НА УБУ
Наташа Вујић и Бранислав Петронић освојили 15.000 и 13.000 динара, Дејан Хаџић
и Зоран Миајиловић - по три хиљаде динара. Епизоду из Уба гледаћемо пред Нову годину.
Екипа актуелног квиза „Штоперица“, који се емитује на
„О2“ телевизији (сваким радним даном од 18,20 часова),
посетила је Уб, у недељу 8.децембра, у преподневним
часовима. Иако је време било магловито и хладно, а
суграђани већином у кућама, своје знање у квизу показало је
четворо Убљана – Наташа Вујић, Бранислав Бане Петронић,
Дејан Хаџић и Зоран Мијаиловић.
- Ово је прва сезона 'Штоперице', која се приводи крају
око Нове године, али можете нас очекивати и у наредној
години, у свим градовима и местима, јер не постоји систем по
којем би се неки град елиминисао. Екипа 'Штоперице' је
стално на терену. Немојте да се изненадите ако нас видите,
већ се обрадујте и приђите – весело је позвао гледаоце,
водитељ квиза Душан Каличанин, иначе позоришни и ТВ
глумац.
Као домаћин квиза, који има две рунде, труди се да
опусти такмичаре и помогне им колико може и колико му
продукцијска правила налажу, па је тако успешно остварио
контакт и са убским такмичарима, који су показали солидно
знање.
У квизу „Штоперица“, у првој рунди, грађани који се
задесе на улици, помажу такмичарима, одговорима на лакша
питања. Тиме учесници у квизу освајају загарантовану суму
од 3.000 динара. Затим следи друга рунда, у којој такмичари
морају да одговоре на шест питања, али имају право да
искористе три помоћи: помоћ водитеља, помоћ интернета
или да прескоче питање. У првој рунди, одговори морају да се
дају за 10 секунди, а у другој за 20 секунди. Све време, уз
водитеља и такмичаре, постављена је штоперица која мери
време.

Наташа Вујић, као први такмичар у квизу „Штоперица”
После снимања сцена на Убу сазнали смо да су Убљани
представили у позитивном светлу, као одлични домаћини.
Душан је напоменуо да су Убљани били дивни, срдачни,
шармантни и да можда нису били баш расположени да
учествују, али кад су се камере гасиле, прилазили су да се
фотографишу и разговарају.
Наташа Вујић је била прва учесница у квизу и освојила је
максималних 15.000 динара, а одлично се показао и спортски
новинар Бранислав Бане Петронић који је „зарадио” 13.000
динара. Дејан Хаџић и Зоран Мијаиловић освојили су
загарантованих 3.000 динара у првој рунди. Епизоду из Уба,
гледаћемо пред Нову годину.
Д.Капларевић

\uri}
Vuka Karad`i}a 41/5, Ub 064/233-61-65
Dragi sugra|ani,
Iskoristite novi po~etak za usvajanje
zdravih navika, jer je uvek pravi
trenutak za brigu o svom zdravlju.
U Novoj godini `elimo Vam dobro
zdravlje, sre}u, pregr{t toplih zagrljaja
i ljubavi koja greje srce.
Sre}na Nova godina,

Va{a Apoteka *Atli}*
*Tradicija duga 25 godina*
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АКТУЕЛНО
У ТОКУ ПОСТА, СЛАВА И ПРАЗНИКА

РИБА НА МЕНИЈУ
OTKUPNA MESTA
KALINOVAC I TULARI
064/11-61-564

060/02-53-719

У рибарници „Јечменица“, риба се наручивала
у тонама, а пекла у стотинама килограма.
Највише се траже шаран и пастрмка.
Убљани поштују дане поста, нарочито када се славе
посне славе или када мрсна слава пада у среду или петак.
Било да рибу купујете код Буце (рибарница „Барка“), у
Мишићевом тржном центру или у најпознатијој убској
рибарници код Јече, нећете погрешити, ако на менију имате
рибу. Иако специфичног мириса, када је добро припремљена, прави је специјалитет. Уз маринаду, кромпир салату,
пасуљ пребранац или блитву, имаћете веома здрав оброк.

Пуне руке посла:
Зоран и Драгиша на пословима ређења рибе

@elimo Vam sre}nu, rodnu i beri}etnu
Novu 2020.godinu i bo`i}ne prazike !

Убске рибарнице препуне су у дане поста, нарочито
пред Никољдан. У рибарници „Јечменица“, Убљани су
наручили неколико тона рибе, а риба се у специјалним
пећима пекла, у стотинама килограма. Осим што чисте и реде
рибу, усољавају је и секу главе, у рибарници код Јече, риба
може да се суши и дими, а након тога и пече. Све по жељи
купца. Морска или речна, у комадима или као филети. Има
захтевних купаца, али у рибарници код Зорана Јечменице,
која постоји седам година, трудиће се да вас што боље
услуже, а за потребе још избирљивијих љубитеља рибе, на
стадиону се налази и ресторан, у којем служе рибље
специјалитете, али и роштиљско месо. Рестораном руководи
Зоранов брат Александар Јечменица.
- Отворили смо рибљи ресторан у склопу рибарнице,
пре три године. Иначе, рибарница се прво налазила у улици
Првог маја 97, па смо после прешли на пијац, а од јуна ове
године смо поред пијаце. Убљани купују рибу када је пост,
највише петком и када су празници. Пред посне славе, обим
посла је много већи, чак и десет дана пред славу. Када су
празници, онда се обим посла повећава два, три дана пред
празник. Убљани сада више посте, него пре десет година –
каже Зоран Јечменица.

Видосава Марковић
и Зоран Јечменица
У рибарници ради троје стално запослених радника, по
потреби и више, а запослени истичу да имају добре услове
рада, мада се треба навићи на нешто захтевнији посао, јер се
мириси увуку под кожу, било док се риба реди, било док се
пече. Главни радник је Драгиша Митровић, који наводи да је
посао врло тежак, док Александар Милисављевић, који
повремено помаже када је обим посла већи, каже да не може
свако да обавља посао у који спадају мерење рибе, чишћење
крљушти, сечење глава, трупа рибе на парчиће и
усољавање. Видосава Марковић ради на пословима
продаје, пржења и печења рибе.
Највећа поруџбина рибе, била је преко 120 килограма, а
пред славу Свети Никола, домаћини су у просеку наручивали
од десет до 50 килограма рибе. У нашем крају, риба се једе
током целе године, а најчешће се купују шаран, пастрмка,
Д.К.
ослић и скуша, као и филети сома пангасијуса.

У СУСРЕТ ПРАЗНИЦИМА
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Убљани одговарају на питање:

Где ће и са ким бити у „Најлуђој
ноћи“ и од чега то зависи ?
Александра Петровић, маш.техничар:
- Пошто је мој посао такав да постоји
могућност да радим за новогодишњу ноћ, онда још
нисам сигурна где ћу бити. Једно знам, ако не
будем радила ићићу на дочек у „Дворац“ у
Коцељеви, само чекам да потврдим резервације.
Друштво ће ми правити муж као и сваке године, јер
са њим се осећам најлепше. Биће добро друштво
и музика свакако, која је по мени од пресудног
значаја за добар провод.

Рајка Михајловића 33

Уб

Филип Милосављевић, ученик:
- Ове године смо организовали код једног
другара кућну журку. Спремићемо храну, доста
пића и неизоставну музику. Друштво је велико,
биће нас петнаестак, наравно са девојкама, па
сам сигуран да ћемо се лудо забавити. Најпре је
идеја била да славимо у кафићу, али смо касније
одустали. Опуштенији смо у кућном амбијенту, а
искрено и јефтиније је од провода у кафићу.

Иван Радојевић, ученик:
- До сада сам сваку Нову годину чекао са
друштвом у кафићима, али ове године сам одлучио да ту ноћ проведем у кругу своје породице.
Овакву одлуку сам донео искључиво из жеље да
један леп догађај поделим са најближима, јер се
стицајем околности мало дружимо, углавном
свако иде за својим обавезама. Ово је одлична
прилика да проведемо једно вече заједно код
куће. Уз добру вечеру, пиће и тиху музику
провешћемо се лепо у то сам сигуран.

Марија Миленковић, технолог:
- Новогодишњу ноћ ћу дочекати са мужем и
друштвом у ресторану на Ибарској магистрали.
Биће велика екипа, другари су нас позвали и ми
смо прихватили. Већ неколико година због деце
која су мала нисмо ишли на дочек. Музика је
најбитнија за добро расположење, а што се
финансија тиче то је сваке године готово исти
издатак и за ту најлуђу ноћ нећемо жалити, важно
је само да се лепо дружимо.

Милош Марјановић, ученик:
- Новогодишњу ноћ провешћу у ресторану
"Престиж" у Лазаревцу са својом девојком. Све
смо већ организовали и то је постало традиција
сваке Нове године, да се дружимо и лепо
проведемо. Само нам је битно да је друштво
позитивно и добро расположено, а ресторан је
јако леп, музика изврсна и шта нам треба више за
добар провод.

Сара Ранковић, ученица:
- Најлуђу ноћ ћу ове године провести на Тари
са друштвом и пријатељима. То је мањи круг
пријатеља, има нас осморо и нећемо бити у клубу
или ресторану, већ желимо провод на отвореном.
Импровизовали смо неки простор приватно и
мислим да ће бити изузетно забавно. За храну и
пиће ћемо се сами побринути, музику - такође, јер
остајемо ту три дана. Очекујем незабораван
провод и сигурна сам да ће тако и бити.
Сара Вуковић, ученица:
- Ове године са друштвом идем у Београд на
дочек Нове године. Мени је најбитније расположење, а у мом друштву су само позитивни момци и
девојке, тако да нам само недостаје добра музика
коју ћемо сигурно имати те ноћи. До сада смо,
углавном, имали кућне журке, па смо решили да
мало променимо амбијент. Уопште не сумњамо да
ћемо се лепо провести.

Влада Лазић, радник:
- У најлуђој ноћи бићу са супругом у дискотеци
"Империја", тако смо планирали, једино може
плата да закасни, па да не идемо нигде. Мени је
финансијски моменат веома битан, јер сам
породичан човек и гледам да се уклопим. Једне
године одемо у провод, а већ друге будемо са
друштвом код куће. Волим добру музику и весело
друштво и мислим да сваког младог човека то
понесе, па добар провод не може изостати.

063/86 59 002
062/22 85 97
014/414 793

Срећна Нова година

2 2

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

Sre}ni praznici !

НОВОГОДИШЊЕ
РАДИОНИЦЕ
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НОВОГОДИШЊА ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ

„МУКЕ СА ИРВАСИМА”
Позориште „Раша Плаовић“ најмлађу публику обрадовало
маштовитим, забавним и комичним остварењем

У сусрет празницима, васпитачи Предшколске установе
„Уб“ организовали су низ креативних радионица за децу и
родитеље на новогодишње теме. Служећи се различитим
материјалима и елементима, марљиво и са пуно ентузијазма
приступали су овом стваралачком „задатку“ и показали како се
заједничким трудом, а на забаван и маштовит начин, могу
направити лепи украси, фигуре и декорације за јелку и за кућу,
као и уникатне честитке и капе. Весела, радна атмосфера и
добро расположење били су саставни део сваке радионице, па
су уживајући у дружењу створали свој мали кутак магије у
Вртићу. Креативне радионице организовале су и реализовале
васпитачице Наташа Бановић, Гордана Стајчић, Мирјана
Дринчевић, Верица Матић (тема („Новогодишњи украси“),
Славица Станков и Ружица Лазаревић („Новогодишње
маштарије“), Гина Ђурђевић и Зорица Ристовић („Новогодишња
машталица“), Ивана Зељић, Зорица Тадић, Јелена Урошевић и
Гордана Јаковљевић („Новогодишње капе“).

Sre}ni praznici !
Деда Мраз из представе током дружења
са убским малишанима у Вртићу

Детаљ са једне од радионица
Након ових активности, право предновогодишње славље,
еуфорију и неизмерну радост у обданиште донела су чак три
Деда Мраза, која су у понедељак посетила малишане, дружили
се са њима и свима поделили поклоне. Празнични дух проширио се и на наредна два дана, када су полазнике Предшколске
установе и припремног предшколског програма развеселили
глумци Позоришта „Раша Плаовић“ својом новогодишњом
представом „Муке са ирвасима“, играном на сцени убског Дома
културе.
Д.Н.

Празничну атмосферу и ове године употпунили су глумци
Позоришта „Раша Плаовић” са новом, маштовитом, комичном и
забавном представом за најмлађе. Реч је о новогодишњем
комаду „Муке са ирвасима” по тексту Зорана Мијаљевића, који је
адаптирала глумица Мирјана Симић. Прича о невероватном
догађају, када су се два ирваса ољутила љутим паричицама, па
непосредно пред Нову годину „отказују послушност” и одбијају
да вуку санке Деда Мразу, који треба да крене на пут и донесе
пакетиће деци. После натезања, договор је постигнут и омиљени декица у црвеном оделу успеће да са поклонима стигне до
малишана. Играју: Владимир Тадић (Деда Мраз), Драгана
Јанковић (Баба Мразица), Мирјана Симић (Нестрпљива нова
година), Воја Раонић и Милан Марковић (Ирваси). Представа се
приказује од 24. децембра и имаће десет извођења, од чега пет
на сцени убског Дома културе и то за полазнике Предшколске
установе, ученике ОШ „Милан Муњас“ и за децу запослених у
КЈП „Ђунис“ и ЛСБ „Сточар“. Осим тога, глумачка екипа гостоваће у матичним школама у Радљеву, Памбуковици и Бањанима,
па ће и тамошњим основцима улепшати празничне дане
бајковитим остварењем „Муке са ирвасима“.
Д.Н.

УБСКИ АНИМАТОРИ ДЕЛЕ ПАКЕТИЋЕ

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

„ЗАНИМАТОРИ“ У УЛОЗИ ДЕДА МРАЗА
Деда Мраз, вилењак и шумска вила у новогодишњој авантури

Svaki dan po ceo dan
i tako 26 godina !
Sve najboqe, `eli Vam
picerija Xonatan

Троје ентузијаста - Наташа Вујић, Марија Близањац и
Милан Марковић (Мика Врабац), познатији као убски „Заниматори“, трећу годину за редом малишанима улепшавају празнично расположење, иако је идеја о анимирању деце, настала
много раније. Ангажовани прво од стране општинске управе, а
касније и од многих наших суграђана, разбуктавали су дечију
машту пред новогодишње празнике, на врло креативан начин, у
улози Деда Мраза, вилењака и шумске виле.
Почели су волонтерски, а сада већ добијају озбиљне
пословне понуде, па ће тако делити пакетиће и у хотелу „Метропол“. Већ трећу годину ангажовани су од стране Општине Уб,
школице спорта, као и у издвојеном одељењу деце са сметњама
у развоју. Усрећили су и обрадовали много деце широм Уба,
долазећи по позиву родитеља на кућну адресу.
- Сам долазак на адресу заиста је бајковит, што могу
потврдити суграђани где смо били. Велико нам је задовољство
што ове године имамо још више авантура, делимо пакетиће по
кућама и увесељавамо дечурлију. Циљ нам је да будемо
другачији од класичног доласка Деда Мраза. Сматрамо да смо
препознатљиви као тројка, која буди радост код малишана.
Трудићемо се да увек будемо бољи. Резервације су увелико у
току и радимо пуном паром - рекле су Наташа и Марија.
Наводе да им није било тешко да пронађу склад између
себе, јер су у души вечита деца. Добро се употпуњују и лако
реализују замишљено. Истичу да воле посао аниматора, а посебно децу коју увесељавају.

Sre}ni praznici !

Празници су лепши уз „ЗАиниматоре”
– Та радост коју видимо на лицима деце, али и одраслих, даје
нам ветар у леђа. Прошле године, један диван човек нас је обрадовао, тако што је нама поклонио пакетиће. Био је то начин да нам се
захвали што смо несебично помогли реализацији његове
организације.
Д.Капларевић

Sre}na Nova godina !
Vidimo se na [kolarcu...
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Sre}ni Vam novogodi{wi

i bo`i}ni praznici !
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ХУМАНИТАРНО ПРИКУПЉАЊЕ ПАКЕТИЋА

„ПЕЂОЛИНО ШОУ“ ЗА ДЕЦУ ОБОЛЕЛУ ОД РАКА
Ово је до сада најуспешнија акција, у којој је прикупљено 470 пакетића, који ће ове недеље
бити препаковани и послати на хематоонколошка одељења дечијих болница.
У организацији убског НУРДОР-а, организована је још
једна акција прикупљања новогодишњих пакетића, намењених деци која леже на хематоонколошким одељењима у току
новогодишњих и божићних празника. Дечијом представом
„Пеђолино шоу“, одржаном у суботу 21. децембра, у Дому
културе, прикупљено је 470 пакетића. Пред пуном салом, у
којој су публику чинила деца и њихови родитељи, наступао је
познати аниматор, глумац и водитељ дечијих емисија Предраг
Вуковић Пеђолино. Као и пре две године, када је истим поводом гостовао на Убу, Пеђолино је добровољно извео свој шоу,
јер често учествује у хуманитарним акцијама, како би помогао
болесној деци.

Уз Пеђолина забава је загарантована

„Пеђолино шоу“ је специфичан спој музике, глуме и
импровизације, у којој су главни учесници деца из публике.
Кроз поучне сцене на тему пријатељства и опасности које
вребају на сваком кораку, деца уче како би требало да се
понашају и реагују у свакодневном животу. Убски малишани
показали су маштовитост, али и да воле музику коју је
Пеђолино изводио, као што су: „Кад си срећан“, Деца су
украс света“ и многе друге.
- Ова деца су много паметна. Када дођем на Уб, ма
колико да сам уморан, лично се осећам јако лепо. Имамо
неку тајну везу. Вечерас сам мало више гледао родитеље,
који ми све више постају занимљиви, јер подетиње. Сами
певају песмице, тапшу. То је права ствар! Они ће отићи кући
весели, насмејани, а ја сам испунио своју дужност – рекао је
Предраг Вуковић Пеђолино, који ће, ових дана, обилазити
дечије болнице и онколошке родитељске куће, како би
анимирао болесну децу и олакшао им тешке дане.
И овог пута, Убљани су показали своју хуманост на
делу, саосећајући са децом која се лече од карцинома, а
лечење морају да наставе и током празника у болничкој
постељи. Ово је до сада најуспешнија акција, у којој је прикупљено 470 пакетића, који ће ове недеље бити препаковани и
послати на дечија хематоонколошка одељења.
- Захвалила бих се родитељима који су своју дечицу
довели овде и без чије помоћи не бисмо успели све ово да
изведемо. Они су нам јако битни у свему томе и хвала им што
децу васпитавају да буду хумани – рекла је Жељка Станојевић, члан убског НУРДОР-а.
Д.К.

НОВОГОДИШЊИ ВАШАР У ОШ „МИЛАН МУЊАС“ У УБУ

ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА НОВОГОДИШЊИХ УКРАСА
У холу Основне школе „Милан Муњас“ у Убу, 25.децембра, са почетком у 14 часова, одржана је продајна изложба
новогодишњих украса и декорација „Новогодишњи вашар“.
Изложбу су организовали и реализовали ученици свих пет
одељења првог разреда матичне школе и њихови учитељи:
Марина Петровић, Милица Петровић, Љиљана Живановић,
Биљана Стојковић и Тања Костић.
У припремању изложбе значајан допринос дали су
родитељи ученика, који су на посебно организованим радионицама заједно са ученицима и учитељима учествовали у
изради изложбеног материјала.
Припремање, организација и реализација оваквог догађаја представљају прави пример пројекатске наставе, а
кључна реч која га карактерише је сарадња. И то сарадња
између свих актера у образовном процесу: родитеља, ученика и учитеља. Овом приликом учитељи су се захвалили родитељима на одличној сарадњи, а посетиоци „Новогодишњег
вашара“ изразили су наду да ће оваквих и сличних дешавања у наредном периоду бити још више.

Детаљ са једне од радионица
на којима су припремани украси за Новогодишњи вашар
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ЧЕСТИТКЕ

ОПШТИНА
ЛАЈКОВАЦ

У протеклој години оборили смо многе рекорде асфалтирајући око
четрдесет километара путева. Уз присуство председника Александра
Вучића отворили смо ауто-пут, који представља нову развојну
шансу наше општине. Саградили смо нови Зелени пијац, модеран
парк испред Градске куће и започели многобројне пројекте који ће у
будућности унапредити живот наших суграђана. Наше одбојкашице
су показале да су најбоље у земљи, а ми смо умели да прославимо
њихове успехе. Да нам и наредна година буде успешна, као и ова
и да је памтимо по срећи, здрављу и новим подвизима. Живели !
Председник општине Лајковац
Андрија Живковић, са сарадницима

МАРКЕТИНГ/ОГЛАСИ
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)

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

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

Грађевина

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

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

IV степен
1.
2.
3.
4.

www.sepsab.edu.rs

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

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ (V СТЕПЕН) ГРАЂЕВИНА
услов уписа одговарајућа средња школа и 2 године пословног искуства
ГРУПА МАЈСТОРИ
ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ

ПРОФИЛ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВОЂЕ

1. зидар мајстор
2. тесар мајстор
3. армирач мајстор
4. бетонирац мајстор
5. изолатер мајстор
6. грађевински керамичар мајстор
7. молер – фарбар мајстор
8. грађевински гипсар мајстор
9. мајстор за кућне водоводне и
канализационе инсталације
10. мајстор за грађевинску механизацију

1.
2.
3.
4.

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

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

Општинска управа општине Владимирци - Одељење за урбанизам, грађевинарство и
инспекцијске послове, на основу члана 10 став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
Гласник РС“, бр. 135/04, 36/09), објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавамо јавност да је Бановић Славиша из Прова, овом Одељењу поднео захтев за
одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину за пројекат економског објекта-стаја
за стоку (свиње) на КП 288/3, КО Прово, Општина Владимирци.
Заинтересовани органи, организације и јавност ближи увид у податке могу извршити у
Одељењу за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове Општинске управе општине
Владимирци, ул. Светог Саве бр. 34. сваким радним даном почев од 13.12.2019. до 24.12.2019.
године у времену од 8,00 до 9,30 часова.
Заинтересовани органи, организације и јавност своје мишљење о обавештењу поводом
поднетог захтева, достављају овом Одељењу, у року од 10 дана од дана објављивања у писаној
форми, преко „писарнице“ органа Општинске управе општине Владимирци.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
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ПОВОДОМ ЗАВРШНИХ ОПЕРАЦИЈА
У ЧУВЕНОМ БОЈУ НА КОЛУБАРИ

ТРИБИНА- СЕЋАЊЕ
НА КОЛУБАРСКУ БИТКУ
У Великој сали општине Лајковац приређена је
изложба аутентичних експоната, предмета, медаља,
одликовања, старих новинских текстова
и рукописа, која су подсећала на овај бој
Туристичка организација општине Лајковац и ове
године одржала је традиционану трибину посвећену
завршним операцијама у чувеној Колубарској бици и контра
офанзиви Српске војке, које су се пре 105 година одиграле
на бреговима Враче Брда и Човке, са посебним освртом
колико овај историјски догађај може допринети већој
туристичкој понуди лајковачке и суседних општина на чијим
територијама се он догодио.

СТРМОВО

АСФАЛТИРАН
ГАЈАНСКИ ПУТ
Пут у дужини од једног километра, који
повезује лајковачку оштину са Бањом Врујци,
поред мештана Стрмова користе
и становници околних села
У години у којој је реконструисано и асфалтирано
рекордних више од 30 километара путева, асфалт је коначно
добио и Гајански пут у Стрмову. Осим што повезује
Придворицу и Стрмово, Гајански пут је значајан као веза
између Лајковца и Бање Врујци. У питању је још једна
деоница реализована на основу уговора општине Лајковац
са Путевима Србије, вредог чак 370 милиона динара, чија
реализација се приводи крају. Дужинa пута је један
километар, широк је четири метра, дебљина асфалта шест
сантиментара, док је извођач радова било предузеће
„Штрабаг“.

Учесници трибине
У Великој сали општине Лајковац, поред трибине,
приређена је и изложба аутентичних експоната, предмета,
медаља, одликовања, старих новинских текстова и
рукописа, која су подсећала на овај бој. Аутор поставке био је
Зоран Антонијевић, председник Удружења "Наше огњиште"
и аутор књиге у припреми "Вреочани сведоче", који је
припремио и видео презентацију битке, док су др Милан
Грујић и пуковник Јордан Мирковић говорили о стратешком
операцијама у долинама Колубаре, Турије, Пештана и
Бегаљице.
- Чувена битка започета је на Ђурђиц (16.новембра), а
завршила се на празник цара Уроша (15. децембра), док је
контранапад српске војске трајао јод 3. до 12.децембра 1914.
године. У право у тим данима, овога пута 10. децембра, ТОО
Лајковац организовала је трибину која подсећа на
бранитељски подвиг Мишићевих ратника, али и жељу да ови
историјски догађаји и попришта њихових одржања постану
важан сегмент укупне туристичке понуде лајковачке и
суседних општина- каже директор ТОО Лајковац Милутин
Ранковић, а др Милан Грујић додаje. - Ове вечери када се
подсећамо на велику победу на Колубари, прати нас хладно
време и киша, а тако и још горе је било у децембру
1914.године, па се војска смрзавала по блатњавим и мокрим
рововима, али тада ђенерал, после ове битке војвода
Мишић, успео је да поврати и консолидује војску која је била
пред расулом и сам краљ Петар Први је, иако стар и
болестан, ишао на фронт да куражи борце.

Општинско руководство у обиласку радова
Завршне радове на асфалтирању Гајанског пута
обишло је руководство општине Лајковац, а заменик
председника општине Лајковац Ненад Џајевић у изјави за
медије, између осталог, је рекао:
- Пре 10-15 година било је покушаја да се уради овај пут
који је заиста битан за мештане овог краја. Гајански пут, како
га мештани зову, повезује Придворицу и Стрмово и
омогућава везу између Лајковца и Бање Врујци, што је од
великог значаја. Oпштинска власт ће настојати да исправи
све неправедно запостављено из ранијег периода. Ово је
била солидна година за Стрмово, али неће се стати на овоме
и већ има конкретних планова. У пакету уговора са Путевима
Србије за ову годину, вредним 370 милиона динара, остало је
да се заврши још пар деоница: траса „старе обреновачке
пруге“ од Лајковца ка Скобаљу, пут за Петровиће у Бајевцу
(који се управо припрема за асфалтирање) и пут за Поповиће
у Степању.

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
Пензионери са пребивалиштем на подручју
општине Лајковац који примају најнижи износ пензије,
могу преко Заједничког центра за социјални рад
“Солидарнорст” за општину Љиг, Лајковац и Мионицу одељења у Лајковцу, да поднесу захтеве за једнократну
новчану помоћ за четврти квартал 2019. године. Захтеви
ће се примати у просторијама општине Лајковац , у
великој сали, радним даном од 8,00 до 15 часова, у
периоду од 16. децембра до 31. децембра 2019. године.

Асфалтирање у Стрмову
Асфалтирањем Гајанског пута презадовољни су
мештани Стрмова, али и мештани из суседства, који такође
користе ову трасу. Председник месне заједнице Придворица
Милош Милошевић захвалио се локалној власти на
разумевању за њихове потребе и нагласио значај овог
дугоочекиваног асфалтирања веома фреквентног пута.
Један од мештана из фамилије Панић рекао је да су
мештанима асфалтирање Гајанског пута сви редом
обећавали, а да је коначно то неко и испунио.

ЛАЈКОВАЦ
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛЕПТИРИЋ”

РАДИОНИЦЕ О РОДНОЈ
РАВНОПРАВНОСТИ
У Предшколској установи “Лептирић” су, одличном
сарадњом три припремно предсколске групе, одржане
радионице на тему ”Када се дечак понаша према девојчици
као принзеци, то значи да га је родила краљица” .
У оквуру кампање “Шеснаест дана активизма против
насиља над женама и девојчицама” у лајковачком вртићу су
спроведене активности којима је обелезен Дан борбе против
насиља над женама, Дан деце са сметњама у развоју, као и
Међународни дан људских права. Васпитачице Споменка
Миливојевић и Милка Спасић које воде групу предшколаца
целодневног боравка, као и Наташа Маринковић и Гордана
Брдарић које раде са припремно предшколском групом из
Јабучја и Светлана Пантелић са децом из Врачевића, Доњег
Лајковца, Ћелија и Боговађе, осмислиле су и реализовале
колажни програм који је обухватио све ове теме.

Наранџасти аутобус који шаље
поруку против насиља
Деца су рецитовала и певала на тему дечјих права,
људских права, права на различитост, а приређен је и
програм за старије генерације у којем су извели драмски
приказ „Не може мама све сама”. Након тога су сва деца
имала радионицу са мамама на теме ненасиља, толеранције,
разумевања, решавања конфликата мирним путем, љубави,
пријатељства, другарства...
Продукти настали у овој заједничкој радионици су
излозени су и на наранџастом аутобусу, који ће симболично
обићи све старије и припремно предсколске групе у вртићу и
послати им поруку против насиља. За крај, деца су пустила
наранџасте балоне у ваздух, симболично преносећи ову
поруку деци у другим градовима широм света.

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ ДОНИРАЛА

АУТОМОБИЛ
ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ
Општина Лајковац је из буџета издвојила средства за набавку путничког аутомобила за потребе
Средње школе “17. септембар”. За набавку Шкоде
Фабије опредељено је 1.195.680 динара, а дистакла
одличну сарадњу са локалном самоуправом:
- У 2019. години сви пројекти предвиђени
планом и програмом школе реализовани су уз
добру сарадњу са локалном самоуправом, која је из
локалног буџета финансирала превоз ученика у
вредности 15 милиона динара, куповину опреме за
кабинет мехатронике у вредности три милиона
динара, као и управо реализовану куповину
путничког аутомобила. У 2020. години сарадњу са
општинским структурама наставићемо кроз
реализацију нових пројеката, попут превоза
ученика и реконструкције школе.

Подршка деци са сметњама у развоју
Припремно предсколска група у којој бораве деца из
Пепељевца, Стрмова, Маркове Цркве, Придворице и Ратковца са својом васпитацицом Биљаном Савковић, стручним
сарадником-логопедом Аном Микић и педагошким асистентом Лидијом Јовановић, реализовали су радионицу везану
за Дан деце са сметњама у развоју.
“Ово је прилика да се указе на различитост, да се
различитости уважавају и поштују и да се деца од најранијег узраста упознају са истим. Са децом из лајковачког
удружења деце са сметњама у развоју наставили смо рад у
овој радионици, а њене продукте ћемо излагати у „Улици
отвореног срца”. Приходи од продатих продмета са радионица биће намењени опремању нових просторија за
боравак деце са аутизмом из Лајковца- истиче Мила Лончар
Митровић, директор ПУ „Лептирић”.
Иначе, лајковачки вртић је започео сарадњу са
Удружењем родитеља деце са аутизмом “Бази- Мили”, од
1.новембра ове године, и сваке суботе организује ликовнокреативне радионице у вртићу, стављајући на располагање
сав дидактички материјал, играоницу, као и два васпитача и
логопеда као домаћине ових дружења.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КЦ „ХАЏИ РУВИМ”

УЛИЦА ОТВОРЕНОГ СРЦА
- ЛАЈКОВАЦ 2020.
Недеља, 29.децембар 2019.
Градски трг у Лајковцу
10:00 НОВОГОДИШЊИ МИНИ БАЗАР
- Продајни штандови излагача
- Хуманитарни штандови ОШ „Миле Дубљевић“, ПУ
„Лептирић“, Градска библиотеке и Удрежење „БазиМили“
12:00 ОТВАРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
- Обраћање директора КЦ „Хаџи Рувим“
- Хор музичке школе „Живорад Грбић“
- Балетски студио „Идеа“
12:30 Представа „НОВОГОДИШЊЕ ВРАГОЛИЈЕ“
13:15 Плесни клуб „Колус“
13:30 Новогодишњи програм:
Ученика ОШ „Миле Дубљевић“
14:00 „Мagic show“
14:30 „Жонглерске мајсторије“
Музичи програм - 11:00 h
- “La Coustic“ бенд
- Мирјана Карановић Дамјановић
- Трио „Плава птица“
Гости изненађења:
- ДедаМраз
- Кловнови Паја и Дуле
- Аниматори (Паја и Пата, Ескимко, Џери)
- Штулаши вилењаци
- Пантомимичар
- Face painting
Поклони изненађења
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ВЛАДИМИРЧАНИ ЗАХВАЛНИ ПРЕДСЕДНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН
Поводом Дана општине Владимирци, на свечаној седници Скупштине општине,
председнику Републике Србије Александру Вучићу додељено је звање
почасног грађанина, што је највиши вид признања општине
Одлуком о празницима и признањима општине Владимирци, предвиђено је да звање почасног грађанина,
Скупштина општине додељује истакнутим појединцима за
постигнуте изузетне резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва од значаја за унапређење, развој и
афирмацију наше земље и општине Владимирци. На свечаној
седници, поводом Дана општине, 11.децембра, плакету у име
председника Србије преузео његов изасланик Милорад
Вељовић, који је истакао да су Владимирци трећа општина, у
којој у име председника преузима ово значајно признање.
- Велико ми је задовољство и част да у његово име
примим ову плакету, тим пре што сам данас видео искрено
задовољство народа председниковим радом, на шта сви
треба да будемо поносни- рекао је Вељовић и нагласио да су
то дела која се виде. - То није прича, него све што се ради, то
се и види.
Он истиче да је десет година био директор полиције, али
да му је посао саветника за безбедност председника Вучића
велика част и, како каже, нешто што човек највише може да
пожели у животу.

Са свечане седнице СО Владимирци

Председник општине Милорад Милинковић подсетио је
да се ове године обележава 95 година од проглашења
Владимираца за варошицу и изразио велико задовољство
одлуком скупштине да тим поводом председника Србије
прогласи за почасног грађанина.
- Председнику Вучићу захвални смо за бројна улагања у
наш крај - рекао је Милинковић и подсетио да је у Мачви у
различите инфраструктурне пројекте уложено три милијарде
динара, односно око 25 милиона евра.
- Владимирчани су посебно захвални на реконструкцији
Дома ученика Посавотамнавске средње школе и још памте
величанствен дочек, који су приредили председнику у
фебруару ове године, када је у оквиру кампање "Будућност
Србије" посетио наше место - прецизирао је Милинковић.

Владимирачки „Сунцокрети”
Поводом Дана општине Владимирци организован је и
пригодан програм који је, уз мноштво званица из региона и
Србије, изведен у тамошњем Дому културе. Најавише
аплауза побрала су деца из Предшколске установе „Сунцокрети” из Владимираца, затим фолклорна изведба „Шумадијског пасторала”, као аутентичан наступ младог владимирачког пијанисте Момчилу Томића на клавиру. Том приликом
додељене су и новчане награде најуспешнијим ђацима и
студентима ове посавотамнавске општине, а све је завршено
свечаним ручком у ресторану „Радовање”.

Милорад Вељовић и Милорад Милинковић,
председник општине Владимирци

ДОДЕЉЕНА ОСТАЛА
ПРИЗНАЊА И ЗАХВАЛНИЦЕ
У даљем току свечане седнице, општинско руководство оделило је и остала признања и захвалнице заслужним
институцијама, установама и грађанима. Децембарска
плакета, као знак јавног признања, додељена је Министарству
привреде, за изузетне заслуге у развоју општине Владимирци.
Захвалнице, као знак признања, додељене су
• Јавном предузећу „Путеви Србије“, за велики допринос у
асфалтирању путева на територији општине Владимирци
• Милети Радојевићу, директору Управе за сарадњу с црквама
и верским заједницама
• ЈКП „Извор“ Владимирци, за изузетне постигнуте резултате у
области пружања комуналних услуга
• Ловачком удружењу „Фазан“ Владимирци, за допринос
развоја лова, риболова и ловног туризма
• Полицијској станици Владимирци, за изузетну сарадњу са
локалном самоуправом
• Дому здравља Владимирци, за велико залагање и пружање
услуга из области здравствене заштите
• Вартогасно спасилачкој јединици Владимирци, за изузетну
сарадњу са локалном самоуправом
• Шах клубу Владимирци, за постигнуте резултате
• Млинској индустрији „Поповић“ Месарци, за допринос у
развоју привреде у општини Владимирци
• Радио Владимирцима, за допринос у пружању медијских
услуга на територији општине Владимирци
• Црвеном крсту Владимирци, као организатору великог броја
акција добровољног давања крви и пружања помоћи
становништву
• Петру Поповићу, секретару Црвеног крста Владимирци, за
несебичан рад и залагање
• Димитрију Илићу, лицу које је до сада највише пута учеств
овало као добровољни давалац крви
• Бујишић Драгомиру, лицу које је на другом месту по броју
учествовања у акцији добровољног давања крви
• Др Савић Славољубу, лицу које је на трећем месту по броју
учествовања у акцији добровољног давања крви
• Драгољубу Кангрги, из Прова, као најстаријем учитељу у
пензији
• Зорану Ристивојевићу, свештенику Српске православне
црквене општине Владимирачке за велики допринос у развоју
црквене општине
• Марку Пајићу, из Мровске, доктору ветерине, за остварене
изузетне резултате на пољу ветеринарске медицине
• Тихомиру Лазаревићу, из Каоне, доктору биологије, за
постигнуте резултате на пољу биологије и предавачу на
Природно-математичком факултету у Новом Саду
• Љубиши Јовановићу, тренеру Стрељачког клуба „Сава
Месарци“ за остварене резултате
• Златомиру Марковићу, државном репрезентативцу у стрељаштву и члану Стрељачког клуба „Сава Месарци“ за освојено
4.место на Олимпијским играма у стрељаштву у Словачкој
• Томић Момчилу, уметнику из Дебрца, за освојено прво место
у Кенеди центру у Вашингтону (свирање на клавиру)

МИОНИЦА
ПРОГРАМОМ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

ОБЕЛЕЖЕН ДАН
ЉУДСКИХ ПРАВА
Општина Мионица је Међународни дан људских права
обележила прошле седмице програмом у Културном центру.
Овом приликом присутнима се обратио председник општине
Мионица Бобан Јанковић, који је указао на значај уважавања
људских права и поручио да здраво друштво почива на здравом васпитању.
- Будимо у сврси наше деце, њима припада будућност
Србије- истакао је Јанковић.

Игроказ „Дом” концептуалне уметнице Загорке Стојановић
Програм је започео премијером игроказа концептуалне
уметнице Загорке Стојановић „Дом“ у извођењу деце Мионице,
полазника школе глуме. Уследило је предавање Драгане Алексић, породичне саветнице и ауторке књиге "Уметност комуникације са децом“, током којег су присутни на конкретним примерима добили савете како малим променама у начину на који
разговарамо са децом можемо постићи велике резултате и
изградити међусобно поверење. Одржана је и панел дискусија
на тему „Здраво детињство“ у којој су учествовали Загорка
Стојановић, породична саветница Драгана Алексић и председник општине Бобан Јанковић.
А.К.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ УРУЧИО
АУТО СЕДИШТА И КОЛИЦА ЗА БЕБЕ

ДЕЦА НА
ПРВОМ МЕСТУ
Председник општине Мионица Бобан Јанковић је, 16.
децембра, у сали Скупштине општине, родитељима
мионичких беба рођених у протекла четири месеца, свечано
уручио дечија ауто седишта и колица. Такође, из буџета
општине Мионица породиљама је обезбеђена и једнократна
новчана подршка у износу од по 40 хиљада динара.
- Улажемо велике напоре да обезбедимо што боље
услове за живот наших суграђана, а деца су нам увек на
првом месту. Сви смо поносни због чињенице да ће се у 2019.
години, први пут након неколико година, на подручју општине
Мионица родити више од 100 беба. Принове су ове године
стигле у 102 домаћинства, а до 31. децембра број новорођених беба ће се сигурно још повећати- нагласио је Јанковић.
Општина Мионица, још од почетка 2017.године, обезбеђује бесплатна дечија ауто седишта у оквиру активности
Савета за безбедност саобраћаја општине Мионица. До сада
је подељено преко 200 безбедносних система за децу, а на
иницијативу председника општине Мионица, од почетка 2019те, акција је проширена и на поделу бесплатних колица за
А.Ковачевић
бебе.

26.децембар 2019.г.

35

ОСНОВЦИ УЧЕСТВОВАЛИ
НА ВИШЕ ТЕМАТСКИХ РАДИОНИЦА

КРЕАТИВНОСТ
НА ДЕЛУ
Ученици матичних Основних школа „Милан Ракић“
Мионица и „Војвода Живојин
Мишић“ Рајковић и издвојених одељења су ових дана
учествовали на више тематских радионица, на којима су
имали прилику да покажу сву
своју креативност.
Представници Ученичког парламента обе школе су
организовали радионице на
тему "Стоп насиљу". Најпре
се разговарало о различитим
видовима насиља, а потом су
ђаци израдили паное са
порукама које указују на важност љубави, другарства,
поштовања, толеранције и уважавања различитости.
Приказане су и презентације “Стоп вршњачком насиљу и
кратки филмови „Вршњачко насиље – шта је и како се
борити против њега?“, „Не газите туђе снове“ и „ Не прљај
језик – против вербалног насиља“. За ученике млађих
разреда су приређене ликовне и литерарне радионице на
којима су деца приказала шта би желела од Деда Мраза и
израђивала празничне честитке које ће представити на
Новогодишњем базару, док су мионички првачићи у оквиру
пројектне наставе приредили изложбу „Наша словарица“, а
на радионици „Како видим Вука“ цртали великана српског
језика, филолога и реформатора Вука Стефановића
Караџића.
А.Ковачевић

СРЕДЊА ШКОЛА РАСПИСАЛА ШЕСТИ
СВЕТОСАВСКИ НАГРАДНИ КОНКУРС

КОНКУРИШУ СЕДМАЦИ
И ОСМАЦИ ИЗ ЦЕЛОГ ОКРУГА
Средња школа „Мионица“ је по шести пут расписала
Светосавски наградни конкурс за најбољу песму, прозни
или ликовни рад. Теме овогодишњег конкурса су „Свети
Сава на путу љубави, измирења и праштања“, „Светосавље-најдрагоценије наслеђе нашег оца Саве“ и „Моје
молбено и молитвено обраћање Светом Сави“. Новина је
да ће за разлику од претходних година, поред ученика
Средње школе „Мионица“ и седмака и осмака са подручја
мионичке општине, овог пута на конкурсу моћи да учествују и ученици седмих и осмих разреда свих основних
школа са подручја Колубарског округа. Рок за предају
радова је 15. јануар 2020. године, а проглашење победника
и додела вредних награда биће уприличена на Светосавској академији. Сваки рад мора да садржи име и презиме и пуну адресу аутора, име ментора и контакт телефон.
Радови се могу доставити лично или поштом на адресу:
СШ „Мионица“, Кнеза Грбовића бб, 14242 Мионица.
А.К.

Ауто седишта и колица за мионичке малишане
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Прошле су две тужне године
од смрти мог вољеног супруга,
тате и деке

16.01.2020.г. навршиће се 26
година од смрти нашег драгог

СЛАВОЉУБА
СТЕФАНОВИЋА
ЦАНА ПОШТАРА
(19.08.1948 - 16.01.1994)
Не постоји време које може
избрисати љубав према
најдражима! Био си и остаћеш
заувек неодвојив део нас, а
твоја доброта, полеменита
душа и велико срце заслужује
да те вечно волимо и чувамо
од заборава. Недостајеш
бескрајно...

ЖИВКА ПЕТРОВИЋА
(8.01.2018 – 8.01.2020)
Носићемо те у срцу докле год
и ми живимо. Много нам
недостајеш и ништа
није као пре...
Тугују супруга Бранка, кћи Јасна,
унук Филип и зет Матјаш

Супруга Милојка, син Зоран
и ћерка Зорица са породицама

31.12.2019.г. навршиће се девет
година од преране смрти моје ћерке

СЕЋАЊЕ
17.12.2019.г. навршило се
седам година од смрти нашег
вољеног супруга, оца и деде

АКСЕНТИЈА – АЦЕ
МЛАДЕНОВИЋА
(1934 – 2012)

СВЕТЛАНЕ С. ИЛИЋ
ЦЕЦЕ
из Црвене Јабуке
Цецо, ћерко моја, јединице моја,
не може више тугу да трпи мајка
твоја. Носим те у срцу и
мислима, и са тобом сам увек...
Твоја неутешна мајка Мара

Никада те неће заборавити
Tвоји најмилији
24.12.2019.г. навршило се
годину дана од упокојења нашег

ТОМИСЛАВА
ПЕТРОВИЋА
(1944 – 2018)
Много нам недостајеш.
Почивај у миру.
Супруга Гордана, ћерке
Мира и Оља, зет Саша и
унуци Михаило, Милутин, Илија,
Анастасија, Марија и Ангелина

18.12.2019.г. навршило се
две године од смрти наше
драге и вољене

ДИВНЕ ИЛИЋ
(1939 – 2017)
С` поносом те помињемо,
с` љубављу чувамо у срцу...
Твоји најмилији: Милета,
Драган, Душица и Весна
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12.12.2019.г. преминула је наша
драга супруга и мајка

СЛАЂАНА КРЊИЋ
(1974 – 2019)

ЉУБИША
ВОЈИМИРА
РАДОЈИЧИЋ
(2009 – 2019)

Отишла си прерано
и без поздрава.
Била си наша подршка и ослонац
за све у животу. Својим одласком
однела си и део нас. Остала је
само празнина коју нико неће
попунити и бол који остаје заувек!

Успомена траје...
Супруга Продана, син Раја, снаха
Зорица, унука Зона и зет Марко
са породицом и унук Сава
1.12.2019.г. преминула је
наша драга мајка

Твоји намилији: супруг Небојша,
ћерке Јелена, Невена и Бојана
са породицама
12.12.2019.г. преминула је
наша мајка и бака

МИЛЕНА КРЊИЋ
(1946 – 2019)

АНА ЈЕЧМЕНИЦА
(1946 – 2019)
Мила моја мајко!
Живећеш заувек у срцима
твојих најмилијих...
Син Велисав, снаха Вера,
унуци Данило, Сандра,
Лука, Лазар и Матеја
14.12.2019.г. навршила се година
дана од смрти мога брата

Твој изненадни одлазак оставиће
неизбрисив траг у нашим срцима.
Опрости нам што те не можемо
испратити онако како смо то
желели. Знамо, ти нам то нећеш
замерити никада. Живећеш заувек
у нама...
Твоји намилији: син Небојша,
ћерка Љиљана, унуке Марија,
Јелена,Невена и Бојана
и унук Милош
19.12.2019.г. навршила се година
дана од смрти нашег драгог

МИЛОВАНА
ТЕОДОСИЈЕВИЋА
(1948 – 2018)

АЛЕКСАНДРА
ЛЕЛИЋАНИНА
(1960 – 2018)
Живиш у нашим сећањима
свакога дана и све више
нам недостајеш...
Сестра Снежана
са породицом

С поштовањем и поносом
памтимо твој драги лик,
доброту и љубав
коју си нам пружао.
Почивај у миру
Супруга Оливера, ћерка
Славица, зет Драган, унук
Никола и унука Александра
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13.01.2020.г. навршиће се три
године од како није са нама

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
12.12.2019.г. преминула је наша
вољена ћерка и сестра

СЛАЂАНА КРЊИЋ
(1974 – 2019)

ВЕРОЉУБ ВЕЉА
СИМИЋ
С поносом чувамо
успомену на Тебе...
Супруга Десанка,ћерке
Весна, Тања и Сања
са породицама
15.01.2020. г. навршиће се две
године од како није са нама

Не постоји време које може
избрисати љубав према теби!
Била си и остаћеш заувек
неодвојиви део нас, а твоја
доброта, племенита душа и
велико срце заслужују да те вечно
волимо и чувамо од заборава.
Никад те нећемо прежалити.

Отац Милан, мајка Нада
и брат Горан са породицом
12.12.2019.г. преминула је моја
вољена сестра

СЛАЂАНА КРЊИЋ
(1974 – 2019)

МИХАИЛО МИКА
ЦВЕТКОВИЋ
С поносом и поштовањем
чувамо Те заувек у нашим
мислима и срцима
Породица Цветковић
2.01.2020.г. навршиће се шест тужних
и болних месеци од смрти нашег
драгог

Драга сестро,
зашто је судбина тако окрутна
била, зашто те је, сејо, од нас
раставила? Зашто је угасила једну
прекрасну младост, отргла
најлепши цвет из наше баште?
Остала је, само, успомена и
сећање. Најтееже је кад ти неко
недостаје, а знаш да се вратити
неће...
Твоја сестра Славица
са породицом

СЕЋАЊЕ
7.12.2015 – 7.12.2019.

МАРИЈА
НИКОЛИЋ
МИЛОРАДА
НИКОЛИЋА – НИЏЕ

У срцу, души и мислима
свакога дана.

(1965 – 2019)
Време није лек да ублажи бол. Бол и
туга нису у речима и сузама, већ у
души и срцима твојих најдражих.
Много нам недостајеш и остаћеш
заувек у нашим срцима јер вољени
никада не умиру
Твоја супруга Милена,
син Иван и ћерка Ивана

Породица Николић

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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29.12.2019.г. навршиће се пет
тужних година од када није са нама

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

МАРИЦА КОСТИЋ

СЛАВКА
ПОПОВИЋ
(1946 - 2018)

МАШИНКА
МИЛОВАНОВИЋ

(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
Твоји најмилији: Момчило, Немања,
Кристина, Нада, Горан и унуци
Давид, Петар, Лазар и Миња

Прошла је година, али
сећање на наше дружење
и пријатељство трајаће
до мог краја...
Твоја Нада Јовичић

(1978 - 2019)
Мајка се никад
не заборавља
Мишко

30.11.2019.г. преминуо је наш отац

ДРАГИСАВ
ЈОВАНОВИЋ
(1934 – 2019)
Драги оче! Тешко је превазићи бол и
знати да ниси уз мене.Твоја снага да
се бориш и живиш била је нешто
невероватно. Како смо се само
волели, то је нешто на шта сам био
најпоноснији. Вечан ти спомен, Бог
да Ти душу прости и почивај у миру
Божијем. Амин.
Твој син Драгољуб и ћерка
Станисава са породицом
7.01.2020. г. навршиће се шест година
од смрти нашег

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
РАДОМИРА
МАРЈАНОВИЋА
водоинсталатера из Бањана

(1945 – 2014)
Године пролазе, прошла је и шеста,
али то не мења ништа... Ниси са
нама али, ти си заувек ту, са нама
Синовци Драган и Зоран,
синовица Зорица, снаха Продана,
унуци Никола и Стефан и
сестра Радмила са породицом

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ: 064/81-98-563 и 014/411-022

С поштовањем КЈП „Ђунис”
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ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДТВО УБСКИХ ШАХИСТА

МИРОСЛАВ ЈАКОВЉЕВИЋ
НОВИ ПРЕДСЕДНИК
На недавно одржаној Скупштини шаховског клуба Уб,
доскорашњи председник Милорад Грковић поднео је оставку
писменим путем, а као једини кандидат да га наследи појавио
се Мирослав- Микица Јаковљевић, Убљанин познат као
велики љубитељ игре на 64 поља. За њега је гласало 11
делегата од 12 присутних (Јаковљевић логично био уздржан),
па је и формално заузео место Грковића за чијег су мандата
Убљани постигли и највећи успех у историји- треће место на
првенству Прве лиге Централне Србије 2016. године.

УБСКИ КИК-БОКСЕРИ ОДЛИЧНИ
У ФИНИШУ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ

МАЕСТРАЛНИ
ЂАКОВИЋ
Убски борци били су вредни и у децембру, Кристијан
Ђаковић (17 година) и Дејан Ивановић (16 година) били су
учесници међународне ревије у новосадском СПЕНС-у
(08.12.) где су на програму биле дисциплине кик-бокс и
Muay Thai- борилачка дисциплина која потиче са Тајланда.
Дејан Ивановић је наступио у дисциплини К1 до 54
килограма, ривал му је био Словак Николас Ксензулак, а
после три рунде по два минута, убски борац је славио на
поене подељеном одлуком судија 2:1 и забележио први
међународни "скалп" у каријери.
Кристијан Ђаковић је наступао у једном од пет
главних мечева програма, први пут се опробао у Muay Thai
дисциплини, а ривал му је био локални борац Душан
Дамјанов. Меч је дигао публику на ноге, смењивале су се
серије удараца лактовима, коленима из клинча, боксерске
комбинације..., а Ђаковић након пет рунди односи убедљиву победу над чланом клуба Виктори Џим који је, уз покрајински Секретаријат, био организатор ове борилачке
ревије.
- Више сам него задовољан учињеним у 2019, сада
већ озбиљна база бораца која се кроз почетну групу
"прелива" у такмичарску, дала је ове године низ запажених
резултата. Донели смо 45 медаља и 5 пехара за најбоље
борце са првенстава и ревија у земљи и иностранству,
побеђивали борце из Хрватске, Словачке, Албаније, Црне
Горе, Румуније, Македоније... Наравно, било је и пораза,

Мирослав Јаковљевић
На жалост, од тада је ситуација за убски шах била све
лошија, па се после принудне паузе ове године клуб поново
појавио у регионалној лиги. Ипак, резултатски циљ није
остварен, у Аранђеловцу је било непредвиђеног сплета
околноста, можда је тачније рећи и нерегуларности, које су
утицале да ШК Уб не оствари пласман у виши ранг. Ипак, није
то утицало на жељу Јаковљевића да помогне убском клубу,
мада је јасно да није ситуација за разметање амбицијама:
- Прво што смо урадили било је сређивање и освежавање просторија клуба, након тога успостављени су кораци ка
популаризацији шаха у предшколској установи, а Драган
Марковић је већ организовао школу шаха у основним школама
у општини. За секретара клуба изабран је Миладин- Фића
Ракић, а у току је и формирање Управног одбора. Активност до
почетка наредне лиге биће усмерена на организацију турнира,
а надам се да ћу имати прилику да разговарам и са господином
Дарком Глишићем који је увек имао слуха за убске спортистенада се бољим данима Јаковљевић који је у свом радном веку
имао више дипломатских функција у српској амбасади, а
пензију је дочекао 2011. у Вашингтону након чега се и вратио на
родни Уб.
Б.Матић

Ђаковић и Кандић у Новом Саду
али без већих повреда који су нам послужили као мотив
више, а све је то резултат свакодневног тренирања, како
физичког, тако и менталног. Борилачки спорт није туча и
захтева много већу мождану активност, него што публици у
сали или испред ТВ-а делује. Потући се може свако, али
водити борбу- то је већ резервисано за "посебне". Окушали
смо се и у профи-боксу, имамо озбиљне планове за
следећу годину, а велику захвалност дугујем родитељима
борца и локалној самоуправи- сумирао је претходну
годину председник КБК "Соко" Александар Кандић.
Б.М.

УБСКИ АТЛЕТИЧАР ИМА ВЕЛИКЕ ПЛАНОВЕ У НАРЕДНОЈ ГОДИНИ

КА СУНЦУ ТОКИЈА И СВЕТЛИМА ПАРИЗА
Милан Митровић, Убљанин рођен 1994. године, одличну
календарску годину окончао је у великом стилу. На првенству
Србије у кросу, одржаном у Шапцу, атлетичар ужичке Младости
оставио је конкуренцију 500 метара иза себе и тако постао првак
државе у чак седам дисциплина! Није чудно онда што је у јакој
конкуренцији изабран за спортисту године града Ужица, а 26.
децембра биће одржан и новогодишњи коктел где ће му
званично бити уручено велико признање.
Сјајан утисак Митровић је оставио и на другом Србија
Опен маратону, три Кенијца су му побегла на седмом километру,
али је и поред повреде ноге, високи Убљанин показао велико
срце и ухватио одбегле Африканце. На крају, само је Косгеи
одолео налету нашег атлетичара, па је своју колекцију резултата
Митровић обогатио и другим местом у полумаратону:
- Нема одмора, жестоко тренирам на Златибору и спремам
се за годину која би, ако будем здрав, требала да буде најбоља у
каријери. Нову годину дочекујем на поноћној трци у Вараждину,
а већ 5. јануара сам на полумаратону у турској Адани где јурим
резултат испод 65 минута који гарантује пут на Европско

првенство у Паризу крајем
августа. Потом следи одлазак у Кенију средином јануара где ћу се са Оливером
Јевтић и домаћим атлетичарима спремати за изазове
који следе, а први наредни
биће полумаратони у Севиљи и Сао Паулу- најављује
Милан Митровић
жесток распоред Милан
Митровић.
Оно што је Митровић себи зацртао за циљ јесте, ни мање
ни више, Олимпијада у Токију! За то му треба нимало наиван
задатак да истрчи полумаратон испод 63 минута (лични рекорд
му је нешто преко 64 минута), али сви параметри указују да је
Убљанин спреман и да визира карту о којој сањају сви
спортисти на планети- одлазак на олимпијске игре које ће се
одржати од 24. јула до 9. августа у главном граду земље
"излазећег сунца".
Б.Матић
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Nastavimo i u Novoj godini zajedni~kim snagama da gradimo
lep{e i boqe mesto za `ivot na{e dece.
Neka se Nova 2020.godina pamti po sre}i, zdravqu i uspesima.

СРПСКА
НАПРЕДНА
СТРАНКА
ОПШТИНСКИ ОДБОР УБ

Sre}ni Vam novogodi{wi praznici i Bo`i} !
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УБСКИ РУКОМЕТАШИ ПОБЕДНИЧКИ ОКОНЧАЛИ ПРВИ ДЕО СЕЗОНЕ

ДРАМА У „ШУМИЦАМА”
СА СРЕЋНИМ КРАЈЕМ
- Лидер из Обреновца, након неизвесне завршнице, преживео
убску халу. - Рутинска победа против фењераша у Лозници.
Убљани су заслужено славили
на опроштају од своје публике,
талентовани Шапчани су константно
покушавали да убрзавају ритам
утакмице, али је искуснији домаћи
тим контролисао игру и углавном
имао предност на семафору. Иако
коначан резултат сугерише драму, Уб
је у последњи минут ушао са два
гола предности, а гости су само
успели да ублаже пораз у последњим тренуцима меча.
Ипак, сама утакмица није била
главна вест из редова рукометног
клуба, одмах после победе над
Синђелићем шокантно је одјекнула
да вест да је клупу Уба напустио
тренер Дејан Лукић. С обзиром да је
до паузе у том тренутку остало само
два кола, управа клуба није журила
са новим решењем, а екипу је у мечу
против Металопластике предводио
председник Иван Милошевић:
- Дејан Лукић је много дао овом
клубу и заслужује јавно признање за
афирмацију великог броја младих
играча. У једном тренутку, нису нам
се поклопили погледи у вези са
концепцијом клуба у даљем периоду,
пријатељски смо се растали, а ми
смо већ у преговорима са тројицом
искусних стручњака. Рукометни клуб

Тихомир Цонић, најбољи играч
утакмице са Металопластиком 2

има амбициозне планове, гледамо
даље од ове сезоне, а у блиској
перспективи је пласман у виши ранг.
Такође, желимо да оформимо и Уб 2
где ће млађи играчи добити још већи

Прва лига "Центар", 12. коло

Црвена звезда 2- Уб
35:36 (19:15)
Хала "Шумице" у Београду. Гледалаца: 50.
Судије: Д.Васиљевић, Ж.Васиљевић
(Београд). Искључења: Црвена звезда 2, Уб
12 минута. Седмерци: Црвена звезда 3 (3),
Уб 3 (2).
УБ: Тривић 6, Петровић 7 (1), Миловановић,
Старчевић, М.Ранковић, Ненадовић 9 (1),
Мандић, Јовановић 3, Стокић 2, Богићевић,
Јовић, Рогић 5, Радовановић 4, Милекић,
А.Ранковић, Цонић

Убљани у налету
простор за игру, будући да је ова
средина непресушни расадник талентованих играча- рекао је председник
Милошевић.
Осим уобичајеног доприноса
Тривића, Петровића, Рогића..., велики
импулс игри домаћих дала је игра
голобрадог кружног нападача Тихомира Цонића. Млади пивот се сјајно
сналазио на линији од шест метара, уз
два гола изборио још и три "седмерца", па је, на одушевљење публике,
проглашен за најбољег играча
утакмице.
У последњи меч јесени, убски
тим је ушао као фаворит против младог тима Црвене звезде, али ток утакмице у "Шумицама" није имао нимало пријатан ток за Убљане. Уз прилично необјективан судијски критеријум, Београђани су после-дњих 15 минута меча дочекали са седам голова
предности- 29:22, али је тада гостујући
тим кренуо у силовиту серију и у 53.
минуту пришао на -1. У 58. минуту је
резултат први пут био изједначен још
од самог старта меча, а онда је са две
мајсторије (једна контра и један шут у
његовом стилу) Александар Ненадовић донео прво вођство, а потом и
вредну победу ...
Б.Матић

Прва лига "Центар", 11. коло

Уб- Металопластика 2
34:33 (16:16)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 150.
Судије: Морина, Павловић (Костолац).
Искључења: Уб 8, Металопластика 8
минута. Седмерци: Уб 7 (6), Металопластика 4 (2).
УБ: Тривић 8, Петровић 2, Старчевић 1,
М.Ранковић, Миловановић, Ненадовић 5
(4), Јовановић 4, Стокић 2, Вукосављевић,
Јовић, Рогић 5 (1), Радовановић 5,
Милекић, А.Ранковић, Цонић 2

ПРВА РУКОМЕТНА ЛИГА "ЦЕНТАР"
1. Rekreativo 10
2. Sloga (PM)
9
3. Radni~ki(O) 7
4. Sin|eli}
8
5. Rakovica
7
6. Metalopl.2
6
7. Ub
7
8. Novi Beograd 5
9. Metalac (V) 5
10. Partizan 2
4
11. PKB
3
12. C.zvezda 2
1
13. Loznica
0

ићни празници !
ж
бо
и
а
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од
.г
20
20
а
Срећна Нов

1
0
2
0
0
2
0
2
1
1
1
0
0

0 +47
3 +51
2 +27
4 +15
5 +32
4 +17
5 +16
5 +15
6 +2
7 +8
8 -16
11 -27
12 -187
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2
0
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ПРОМЕНА НА КЛУПИ ЈЕДИНСТВА

РАСТАНАК СА ОБРАДОВИЋЕМ,
СРЂА КНЕЖЕВИЋ НОВИ ТРЕНЕР
- Милош Обрадовић се одлучио за раскид сарадње са Јединством, разлог- различите
концепције за наставак сезоне. - Нови тренер стиже из Партизанове школе и попут
Обрадовића на почетку је тренерске каријере.
Непосредно по завршетку јесењег дела сезоне,
изненађујуће је одјекнула вест да се растају Јединство и
млади тренер Милош Обрадовић. Талентовани стручњак је
радио сјајан посао као шеф стручног штаба црвено-белих,
позиционирао Јединство у врх српсколигашког "Запада", али
је дошло до размимоилажења у погледима на будућност
клуба:
- Одлука да напустим Јединство је најтежа коју сам
донео у животу, али сам научио у фудбалу да се визије управе
и тренера често не поклапају. Моја жеља је била да уз два
искусна појачања у вези и сачуван комплетни кадар
заблистамо на пролеће, посебно што сам очекивао од великог
броја играча да тек у наставку сезоне наплате изузетан труд и
залагање. Ипак, управа је имала другачија размишљања, а ја
сам желео да идем узлазном линијом и подижем стандарде,
како за себе, тако и за екипу коју предводим.
Растанак је био емотиван, а Обрадовић није заборавио
да се захвали Јединству за прилику која је била идеална за
почетак тренерске каријере:
- Није ми било лако да саопштим ту одлуку играчима,
дугујем им велику захвалност, јер знам да сарадња са мном
није увек била лака. Такође, управи клуба на челу са
председником Дарком Матићем желим да се захвалим на
шанси коју вероватно не бих добио ни у једном клубу у Србији.
За сада ми је једини план да се посветим даљој едукацији, а о
понудама, ако их буде, размишљаћу када дође време за тозакључио је Милош Обрадовић, сада већ бивши тренер убског
Јединства.

Обрадовић је сео на клупу Убљана 21. октобра прошле
године (победа над ФАП-ом 2:1), а под његовим вођством
црвено-бели су остварили 24 победе у 38 мечева, уз 6
"ремија" и 8 пораза. У прошлој сезони довео је Јединство до
треће позиције (најбољи резултат од друголигашких дана), а
одласци Виктора Живојиновића и Луке Радивојевића на
суперлигашку сцену додатни су печат одличном раду младог
тренера под Шепковцем.

Председник клуба Дарко Матић
и нови тренер Јединства Срђа Кнежевић

Изненадни растанак и поред одличних
резултата на клупи Јединства: Милош Обрадовић

Није се дуго чекало на наследника, а избор је био
изненађење за комплетну фудбалску јавност- Срђа (не Срђан
како је углавном на интернету) Кнежевић, момак рођен 1985.
године, богате домаће и интернационалне играчке каријере у
којој се издвајају три титуле првака са Партизаном. Млади
струшњак је сличног профила као и његов претходник, чак су
и заједно похађали школовање за "А" лиценцу:
- Са Немањом Матићем сам се упознао приликом
утакмица Партизана и Манчестера, имао част да будем гост у
његовој породичној ложи, а велику улогу у успостављању
контакта имао је мој бивши клупски друг и Убљанин Раћа
Петровић. Све се десило брзо, нисам имао много дилеме, јер
знам да је Јединство здрава средина са идеалним условима
за рад. У претходном периоду сам радио у омладинској
школи Партизана, нешто кратко и у ИМТ-у, а планирам да рад
са екипом почнем 19. јануара- рекао је у свом првом
обраћању као тренер Јединства Срђа Кнежевић.
Б.Матић
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ВИРУС ЈАЧИ ОД УБЉАНКИ

Полуфинале Купа Србије, прва утакмица

ОДЛОЖЕН КОМШИЈСКИ
ДЕРБИ У ЛАЈКОВЦУ
- Већина играчица Уба због здравствених проблема нису биле у
стању да изађу на мегдан Железничару, нови термин 15. јануар
2020. - Црвена звезда се реванширала за пораз у Купу, ТЕНТ
понео у Обреновац сет предности. - Наредни ривал на убском
паркету Клек МД Зрењанин (петак, 19 часова).
Црвена звезда је успела да се
реваншира Убљанкама за пораз у Купу,
екипа Маријане Боричић је била "израњавана" бројним повредама пред овај меч,
па убске одбојкашице нису успеле да
понове издање са Бањице, посебно у
енергетском смислу. Није то била утакмица за памћење, Београђанке су искористиле све слабости домаћег тима и направиле крупан корак ка трећој позицији.
Изостанак Душанке Биберовић и
Зорице Живановић, уз присуство два
"ровита" коректора, утицало је да се
Катарини Лукић значајно смањи број
нападачких опција. Читав први сет,
Убљанке су јуриле предност црвенобелих, стигле до 22:23, али је Тијана
Малешевић рутинерски привела сет крају
у корист Београђанки. Слична прича и у
другом сету, али је у финишу Уб подигао
квалитет игре и дошао до великих 24:22
на крилима Сање Тривуновић. Можда и
кључни детаљ утакмице била је одлука
најбољег српског судије да наредни поен
припадне Црвеној звезди- нико сем њега
није видео да је лопта закачила Јелену
Вулин, па уместо изједначења у сетовима, Београђанке су прихватиле поклон
и дуплирале предност.
Трећи сет је протекао у доминацији
домаћих и дао наду да је могућ "тај-брек",
али је уместо тога екипа Александра
Владисављева загосподарила паркетом
у 4. сету. Није било праве борбе, видело
се да домаће немају енергију да врате
неизвесност у меч, па су црвено-беле
лако привеле меч крају.
Много боље су Убљанке изгледале у
првом мечу полуфинала Купа, на крилима незаустављиве Анице Кутлешић
стигле су до 22:19, потом 23:21, али је
феноменални дизач ТЕНТ-а Ана Јакшић
донела својој екипи преокрет и предност
од 1:0. У другом сету, Обреновчанке су
потврдиле да су тренутно тим у најбољој
форми и опасно запретиле да убију сваку
неизвесност, али су након тога свој
карактер и квалитет показале и домаће
одбојкашице.
Трећи сет је био јако сличан првом, али
овога пута је екипа Маријане Боричић
сачувала концентрацију у финишу и
преполовила вођство ТЕНТ-а. На таласу
великог самопоуздања, домаће су наставиле у високом ритму, а Милица Беза-
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Уб - ТЕНТ 2:3 (23:25, 16:25,
25:23, 25:22, 12:15)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 400.
Судије: Поповић (К), Симић (О).
УБ: Глигорић 12 (6 блокова), Живановић 4 (2 аса), Кутлешић 11 (2 блока,
1ас), Вулин 16 (2 аса, 1 блок), Тривуновић 11 (1 ас), Безаревић 15 (3 аса),
Ђурђевић (либеро 1), Лукић, Митровић, Биберовић 1, Стојковић. Нису
играле: Јелић, Бјелић, Јаковљевић
(либеро 2).

Јелена Вулин на смечу
ревић и Сања Тривуновић су добрим
решењима у финишу сета заказале
"тај-брек". Великих 10:7 имала је
домаћа екипа у петом сету, али су
маестрална Ана Јакшић и убојити
капитен Јелена Лазић окренуле меч на
воденицу гостујуће екипе и донеле
ТЕНТ-у минималну, али значајну
предност пред реванш у Обреновцу:
- Не могу да будем незадовољна
иако смо имали меч у својим рукама у
петом сету, а резултат је још увек
активан и даје нам шансу у реваншу у
Обреновцу. На постојеће проблеме,
надовезали су се нови када је реч о
повредама, имали смо велико физичко и емотивно пражњење- свесна је
после меча била тренер Уба да су
њене играчице оставиле и последњи
атом снаге на убском паркету.
На жалост, можда су великом
потрошњом ослабиле и имунитет, па је
више од половине такмичарске екипе
дан пред дерби са Лајковчанкама
морало да потражи помоћ доктора
због здравствених проблема. Једини
логичан потез било је одлагање комшијског одмеравања за 15. јануар
наредне године, домаћин је био спреман да изађе у сусрет молби ЖОК Уба,
а Убљанке имају неколико дана да се
опораве до наредног дуела са Клеком
који је на програму у петак (19 часова)
на убском паркету.
Б.М.

Суперлига Србије за одбојкашице, 11. коло

Уб- Црвена звезда 1:3
(22:25, 24:26, 25:17, 14:25)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 300.
Судије: Симоновић (Крагујевац),
Јанковић (Ниш).
УБ: Глигорић 11 (5 блокова), Кутлешић
11 (2 аса, 1 блок), Лукић 1 (1 ас), Вулин
10, Тривуновић 18 (1 блок), Безаревић
9, Ђурђевић (либеро 1), Митровић 3,
Стојковић, Бјелић. Нису играле:
Јаковљевић (либеро 2), Јелић,
Биберовић, Иванковић

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
TENT
Jedinstvo SP
C.zvezda
Ub
@elezni~ar
Vizura
Klek
Spartak (S)
Partizan
Beograd

11
10
9
7
6
6
3
3
2
2

1
2
3
4
5
6
9
9
10
10

33:8 32
32:13 29
32:18 26
25:17 21
25:18 20
22:25 17
14:29 10
14:32 8
15:32 7
12:32 7

Наредне утакмице ЖОК „Уб”
13.коло (петак, 27.децембар- 19ч):
Уб - Клек МД Зрењанин
12.коло (среда, 15.јануар):
Железничар (Л) - Уб
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МЛАДА УБЉАНКА ПЛЕНИ ИГРАМА У ЖКК ДУГА ИЗ ШАПЦА

АНЂЕЛА МАТИЋ
- ВИРТУОЗ ПОД КОШЕВИМА!
Анђела је тренутно капитен кадетске, јуниорске и сениорске (!)
селекције шабачке Дуге, а неретко је у првом делу сезоне
везивала три утакмице за викенд по 40 минута
Тамнавско поднебље није било
претерано плодно када је реч о
кошаркашким асовима, али једна
девојчица је озбиљно решила да сруши
ту традицију. Име јој је Анђела Матић,
нема још пуних 17 година, а њене
кошаркашке мајсторије сведоче да је
реч о вансеријском таленту.
Почела је са девет година, а првим
кошаркашким лекцијама учио ју је
Владимир Урошевић, најзаслужнији што
су имена убске талентоване деце
почела да се појављују у нотесима престижних кошаркашких тренера. Напредовала је џиновским корацима и већ са
12 година бележила прве наступе у
сениорској екипи Железничара из
Лајковца, а у то доба њен огромни
потенцијал запао је за око шабачком
тренеру Вуку Степановићу. Уследио је
прелазак у ЖКК Дуга из Шапца, где је у
првој сезони прославила улазак у Другу
лигу Србије, а као признање за изузетан
рад и партије које је пружала, стигао је и
позив за кадетску репрезентацију Србије у чијем је дресу наступала на Европском првенству у Словенији, 2017.
године.
Анђела је данас капитен кадетске,
јуниорске и сениорске (!) селекције
шабачке Дуге, а неретко је у првом делу
сезоне везивала три утакмице за викенд
по 40 минута! Њене бројке су нестварне,
све статистичке колоне су пуне импресивних цифара без обзира на конкуренцију, али млади "плејмејкер" поседује и
оно што је за статистику невидљиво.
Зрелост некарактеристична за те године, несумњив карактер лидера,
невероватна упорност и посвећеност
тренингу..., чине Анђелу већ сада
играчем коју свакодневно опседају
кошаркашки менаџери:

- Тај део посла сам препустила оцу
Александру, ја сам чврсто на земљи и
сконцентрисана на обавезе у клубу, а
при том се трудим да не запоставим
учење у Средњој економској школи
"Стана Милановић", где идем у други
разред и имам одличан успех. У
слободне време, које је заиста минимално, учим енглески, јер је моја
следећа амбиција да одем у Америку и
упишем "колеџ", где бих се додатно
кошаркашки усавршавала- каже девојчица која очигледно неће чекати Деда
Мраза да јој испуни жеље.
И заиста, сваком речју из Анђеле
избијају изузетна одмереност, скромност, беспрекорни манири..., али је на
паркету све сем скромна! Изузетним
даром за организацију и асистенције
диригује игром Шапчанки, висина од
178 центиметара омогућује јој да
активно учествује у скоку и буде
двоцифрена и у том кошаркашком
елементу, па њени индекси корисности
неретко иду и преко 40:
- Остварила сам два "трипл-дабла"
у кадетској конкуренцији, рекорд
каријере ми је 64 поена као пионирка, а
ове сезоне сам у сениорској конкуренцији постигла 28 поена против Србобрана, уз 8 "тројки". Међутим, много
веће задовољство доносе ми победе
екипе, први тим води жестоку борбу за
виши ранг са учинком 7/2, па верујем да
ћемо Шапцу омогућити да гледа прволигашку кошарку у наредној сезони.
Јуниорке су прве, кадеткиње у средини
табеле у много јачој конкуренцији, а
мени је најбитније да сам у здравој
средини где могу константно да
напредујем.
У августу је Анђела Матић путовала у Анкону на спортско окупљање 12

Анђела Матић
градова-побратима и, наравно, својим
умећем водила Шабац ка првом месту у
баскету 3x3! Делује да се све што ова
девојчица дотакне "претвори у злато",
али оно што је сигурно боли, а нећете
чути од ње, јесте чињеница да репрезентативни селектори заобилазе Шабац у
широком луку. На жалост, некада ни суви
квалитет није гаранција за дрес Србије,
али не спутава то Анђелу. Свакодневно
ради на својим манама, каже да мора да
поправи одбрану и смањи број изгубљених лопти, што на њену минутажу
није нимало лак задатак. Кошарка јој тече
венама, а недавно се похвалила и
сликама из Арене са "црно-белим"
асовима Загорцем, Јарамазом, Мозлијем... Чека је "блиц-одмор" са породицом
за новогодишње празнике, првих дана
наредне године повратак на паркет и
померање старих кошаркашких граница
које је, барем за сада, Анђела прелазила
невероватном лакоћом, у стилу највећих
мајстора ове прелепе игре...
Б.Матић
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МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ МЛАДОСТИ
ЗАВРШИЛЕ УСПЕШНУ ПОЛУСЕЗОНУ

КАДЕТИ БЕЗ ПОРАЗА
ГРАБЕ КА "ФАЈНАЛ-ФОРУ"
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ТЕШИЋ
Црвена Јабука бб
014/475-334, 063/307-251

Под командном палицом тренера Владимира
Урошевића и његовог асистента Ђорђа Васиљевића,
кадетска селекција је први део сезоне окончала са
максималним учинком- 7/0, а победа над главним ривалом
Студентом- 77:72 залиха је коју треба одбранити у другом
делу против јединог правог ривала. Ипак, треба напоменути да је та победа извојевана без Алексе Ашковића
који је тада имао непријатну повреду, а који је уз Ивана
Милошевића (први стрелац са 24,5 поена у просеку) и
Уроша Васиљевића (у последња два кола преко 30 поена)
био ударни трио најбоље екипе Прве регионалне лиге.
Значајан допринос дали су и и Кузмановић и Симић рођени
2004. године, а кадети су на добром путу да обезбеде
пласман на завршни турнир који ће окупити четири првака
региона Западне и Централне Србије.
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КК „Младост 014”, кадети
Иако су талентом себи обезбедили минуте и у
старијој селекцији, пионири Матеја Ненадовић (2005,
капитен) и Урош Ивковић (2006) су доминирали у својој
категорији, а млађи Ивковић је у просеку постизао више од
35 поена по мечу. Једини пораз доживели су од Микса, а
прво место деле са Лозницом коју су у првом делу
савладали на домаћем паркету. Пионирке су под диригентском палицом Иве Стаменковић и капитена Анђеле
Исаиловић дошле до скора 2/3 у својој лиги и најавиле да
корачају стазом коју су већ утабале Анђела Матић (03),
кошаркашица Дуге из Шапца, Ања Стаменковић и Кристина
Живановић, рођене 2004, обе кошаркашице Радничког из
Обреновца:

КК „Младост 014”, пионири
- Морам да се осврнем и на партије Ђорђа Симића,
нашег ђака који сада са великим успехом игра за Црвену
звезду, а недавно сам гледао "вечити дерби" у којем је са
више од 30 поена био далеко најбољи актер на паркету.
Верујем да је пред њим сјајна каријера, а ми спремамо
групу дечака рођених 2008, 2009, 2010. и 2011. године који
кроз турнире и пријатељске мечеве стичу искуство за
такмичарку кошарку, односно лигу млађих пионира која их
чека септембра наредне године. Година иза нас је била
веома успешна, настављамо пуном паром и у 2020., а
читаоцима "Гласа Тамнаве" желим пуно среће и здравља у
наредној години- резимирао је урађено тренер Младости
Владимир Урошевић.
Б.Матић
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