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посвећено борби против
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ЗАХВАЉУЈУЋИ ДОНАТОРИМА
ОПШТИНА УБ ОБЕЗБЕДИЛА

5.000 СОЦИЈАЛНИХ ПАКЕТА
ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

ХЕРОЈИ ДАНАШЊИЦЕ - МЕДИЦИНСКИ РАДНИЦИ ПОРУЧУЈУ:

ОСТАНИТЕ КОД КУЋЕ !
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014/411-628
ODLOŽENO PLAĆANJE !!!

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

SALON NAME[TAJA

Уб

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA
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ПРИ КРАЈУ ПОДЕЛА 5.000 СОЦИЈАЛНИХ ПАКЕТА
У ОПШТИНИ УБ

ПОМОЋ
УГРОЖЕНИМА
У организацији локалне самоуправе и захваљујући
многобројим волонтерима, од 31.марта, општина Уб спроводи
акцију поделе социјалних пакета за најугроженије становнике
општине и све пензионере који имају примања нижа од 30.000
динара. Према речима председника општине Уб Дарка
Глишића укупно је обезбеђено близу 5.000 пакета, који ће бити
подељени до средине априла.
- С обзиром на ограничен број волонтера и возила са
којим разносимо пакете, молим наше суграђане да буду
стрпљиви, јер свакога кога имамо на евиденцији са примањем
мањим од 30.000 динара ћемо посетити и доделити му помоћ.
До 10.априла поделили смо близу 3.000 пакета у граду и
селима широм наше општине, а очекујем да до 15.априла
заокружимо читаву ову акцију. На овај начин, наши најстарији
суграђани обезбеђени су најпотребнијим намирницама, а
самим тим, поштеђени изласка напоље, али и трошкова који
оптерећују њихове ионако мале кућне буџете. У случају да
овакво стање потраје до првих недеља маја, најугроженијим
суграђанима ћемо доделити и додатне количине пакетапоручује Глишић.

Убски волонтери
у подели социјалних пакета
Садржај социјалног пакета: брашно 5 кг, уље 1 л,
пиринач 0.9 кг, пасуљ 1 кг, коцка квасца, шећер 1 кг,
посебна кобасица 300 г, мала париска кобасица 300 г,
мини алпска кобасица 300 г.

БЕСПЛАТНА
ПОДЕЛА ЛЕКОВА
Општина Уб издвојила је из локалног буџета пола
милиона динара за набавку лекова, који ће се делити
најугроженијим становницима Тамнаве.
- Утврдили смо јасне критеријуме како не би дошло до
злоупотребе, тако да постоји јасан ланац контроле који су то
лекови потребни лицима која примају терапију, а у овом
тренутку не могу да дођу до апотека или немају новца да купе
лек. Ми ћемо лекове набављати и преко наших волонтера
уручивати их људима којима је то неопходно. За лекове могу
аплицирати сва лица којима је то потребно, а која су из неког
разлога угрожена и не могу доћи до њих. Потребно је да се јаве
Центру за социјални рад, а они ће, преко Дома здравља, тачно
сазнати да ли је лек и, којем лицу, потребан и о којој терапији
се ради- наглашава први човек општине Уб.
М.М.М.

ПЧЕЛЕ

с

вет је у озбиљаном проблему! А кад
је, већ, очигледно тако, то би морало да значи и да се, заиста, ради о
специјалном биолошком рату који су покренуле
психопате са Беверли Хилса користећи своју
‘’дубоку државу’’, ‘’светску владу у сенци’’ и оне
којима су наметнули дужничко ропство. Премијер
Мађарске Виктор Орбан је дигао свој глас против
глобалиста и сама та чињеница говори да у тим
теоријама завере о покушају ‘’изабраних’’ - Сороша,
Клинтонових, Ротшилда, Гејтса и других недодирљивих, има истине, а то значи да је цео свет,
заиста, у веома великом проблему.
Е, сад! Плашили су нас климатским променема,
кемтрејсима, несагледивим пожарима Амазонске
прашуме, отопљавањем ледника, растом нивоа
мора, увођењем фамозне високофреквентне 5G
мреже... Дошао је на ред и волшебни вирус ‘’којег
морамо победити’’ или... Или, шта? У то ‘’шта’’
многи покушавају да проникну.
Шта ће бити даље? Шта нас чека сутра?
Кад год нисам могао да нађем одговор на неко
питање које ми се наметало и није ми дозвољавало
да заспим, покушао бих, да на свој начин,
разаберем шта би ми то, преко молекулских ланаца
дезоксирибонуклеинске киселине у генима, рекао
неки предак (а, ипак, верујем да је и те гене могао да
створи само један Створитељ свега). А онда бих се
вратио, тек, неких шездесетак година уназад, на
разговоре са дедом Симеуном Петровићем, који је
сматрао да сам, већ тада, као десетогодишњак,
довољно паметам да се разумем и у светску
политику (!?!). У том замишљеном разговору деда
Сима би ми увек рекао:’’Сунац ти... Па, ти то боље
знаш од мене. Сунце ће опет излазити, неко чудо ће,
уз божију помоћ, да сачува бар једно друштво
пчела... остаће по нека биљка, воћка... А онда ће се
развити неки бољи свет. Можда баш такав са
устројењем какво имају пчеле...’’
А ко ће да угаси 5G мрежу са убитачним
фреквенцијама? Па, ваљда ће се и она изгубити
негде су васиони... онда и у некој другој галаксији
одакле је, ко зна када, дошла, а тек ових година
откривена и искоришћена у покушају да се
загосподари светом.
Дакле, подлегао сам једној од теорија завере. Али,
ако сам подлегао ја, шта је са дедом?
Деда Сима, са својом шубаром, седи и гледа
планину Цер. Узорао је све небеске њиве и сео да
се, мало одмори. Са лулом (у којој је његов дуван
одгајен у перивоју испод прозора старе куће) у
једној и окарином у другој руци, поручује ми да је
могуће да се ускоро нађемо у ‘’Звезданом јату
племенитих душа’’, али, ако сам племенит као што
мислим, каже, онда морам да сачувам присуство
духа, да не дозволим паници да ме обузме и, оно
најважније, Сунац ти, после ноћи долази јутро ма у
којој галаксији се нашли и ма који Сорош отишао у
историју неуспешних осавајача света. Господари
ће увек бити пчеле.Без њих ништа није могуће...
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УБСКА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ПОЧЕЛО ТЕСТИРАЊЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА
Сходно потребама, на дневном нивоу биће тестирано око 20 пацијената. Дом здравља поседује
два покретна респиратора. На грађане се апелује да долазе само у хитним случајевима.
У складу са овогодишњим слоганом Светског дана
здравља, подршке медицинским сестрама, бабицама, али и
свим лекарима који се боре за наше животе, константно се
апелује на грађане да остану у својим кућама и тако пруже
подршку нашим здравственим радницима, који су прва
линија одбране против корона вируса.
Из убског Дома здравља, напомињу да у свим службама искључиво примају хитне случајеве, по препоруци
Министарства здравља и епидемиолога, како би се број
долазака смањио, а самим тим и број контаката. Због тога су
сеоске амбуланте тренутно затворене, а пацијенти са села
се јављају у Дом здравља на Убу. Служба за хитну медицинску помоћ ради 24 часа, али је број излазака на терен
смањен. Искључиво се примају само хитна стања. Све остале службе раде од седам до 18 часова, али се моле грађани
да у Дому здравља, све прегледе заврше до 17 часова, пре
почетка полицијског часа.
Рад специјалистичких служби сведен је на минимум.
Доктори се контактирају телефоном, преко служби Дома
Убски медицински радници
здравља, који терапију издају телефонским путем, након
испред Ковид амбуланте
чега се она може подићи у апотекама. Стоматолошка служба
прима само хитна, неодложна стања па је и рад ове службе
сведен на минимум. Онколошки пацијенти и они који су на
Сходно одлуци Владе Србије, сви тестирани пацијенти,
дијализи редовно се одвозе на терапије.
којима је налаз позитиван на корона вирус (COVID 19), мораЗа сва фебрилна стања и респираторне инфекције,
ју да буду упућени у привремене болнице (Београдски
оформљена је Ковид (COVID-19) амбуланта, која је почела са
сајам), без обзира да ли имају симптоме или не.
радом 17. марта. За пацијенте који имају симптоме корона
вируса, обезбеђена је лабораторијска и рендген дијагностика. Ковид амбуланта ради од седам до 22 часа. До температуру и респираторне тегобе, требало би да се јаве на
прошлог четвртка, прегледан је 341 пацијент, а на терену 66. број телефона Ковид амбуланте: 014/315-02-31.
- Одвојили смо потпуно улазак Ковид амбуланте од
Они који имају симптоме корона вируса, превасходно
уласка у Дом здравља. Сви пацијенти, који долазе са осталим
тегобама, или због терапије, могу да улазе на улаз где је
КОРОНА ВИРУС НА УБУ
смештена лабораторија. Главни улаз Дома здравља је улаз у
Ковид амбуланту. Почели смо са тестирањем првих пацијената
прошлог петка, у термину од 19 до 20 часова, који су долазили,
уз дозволу за кретање, у периоду полицијског часа. То су људи
који се налазе у изолацији и који желе да се тестирају – напоменула је директорка Дома здравља, примаријус др Биљана
Николић.
Са територије општине Уб на болничком лечењу
Лаборанти Дома здравља „Уб“ прошли су обуку за
налази се осам особа оболелих од корона вируса, док је
узимање брисева пацијената за које се сумња да су заражени
једна нажалост преминула. Према последњим резултакорона вирусом. Обуку су спровели запослени из ИЗЈЗС „Др
тима, две медицинске сестре из редова запослених у
Милан Јовановић Батут“. До 3. априла, резултати тестираних
Дому здравља Уб позитивне су на коронавирус, с тим да
узорака споро су се добијали, али после умрежавања са
једна од њих живи на територији општине Лајковац (па не
„Батутом“, резултати су постали видљиви и убском Дому
улази у евиденцију заражених на Убу). Оба потврђена
здравља. За епидемиолошко праћење, задужена је др Даница
случаја налазила су се у самоизолацији већ две недеље,
Вукосављевић Катона, начелница Службе за здравствену
немају субјективних тегоба, а током прошле недеље
заштиту одраслих.
упућене су у привремену болницу на Београдском сајму.
У току прошле недеље, укупан број оболелих од корона
На корона вирус позитивне су још две медицинске
вируса
на нашој територији био је девет. Једна медицинска
сестре са Уба, које раде у КБЦ "Драгиша Мишовић".
сестра са позитивним налазом живи на територији општине
Позитивна вест је да седам здравствених радника
Лајковац. Као што је раније објављено, пацијенткиња са
убског Дома здравља, који су једно време били у
хроничним
обољењем плућа, преминула је од последица
самоизолацији, имају негативне налазе на ковид-19 и они
корона вируса. У изолацији је било деветоро медицинских
су враћени на посао.
радника, седморо су се вратили на посао, а двоје је и даље у
кућној изолацији.
- Оно што је било стресно прошлог четвртка је што смо
морали да транспортујемо пацијенте позитивне на корона
вирус на Београдски сајам, али то је одлука Владе Србије и ми
је поштујемо. То су медицинске сестре које раде и на Дедињу и
у нашем Дому здравља – објаснила је др Биљана Николић.
С обзиром да се вирус преноси капљичним путем, заштитна опрема се редовно набавља. Залихе се добављају и од
Републичког фонда за здравствено осигурање. У понедељак 6.
априла дониран је један покретни респиратор, тако да сада
постоје два покретна респиратора у убском Дому здравља. –
Као и до сада, много нам је помогла локална самоуправа, на
челу са председником Дарком Глишићем, у набавци заштитне
опреме. Један младић, асистент са Машинског факултета,
донирао је 50 визира, што нам много значи. Комунално
предузеће 'Ђунис' нам се такође нађе на услузи, нарочито за
дезинфекцију простора. Увек нам је потребно још униформи,
нарочито маски, рукавица, заштитних комбинезона и мантила –
Д.Капларевић
рекла је директорка др Биљана Николић.

ОСАМ ОБОЛЕЛИХ,
ЈЕДАН СМРТНИ СЛУЧАЈ
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КОРОНАВИРУС - ВАНРЕДНО СТАЊЕ

РЕТРОСПЕКТИВА- ВАНРЕДНО СТАЊЕ, ОД 16.МАРТА ДО ДАНАС

УБ У ДОБА КОРОНЕ
На основу одлуке Штаба за ванредне ситуације, 20. марта активиран је Ситуациони центар
општине Уб, који ће дежурати непрекидно за време трајања ванредног стања. Грађанима је
омогућено да, путем контакт телефона доступних 24 сата: 014/412-222 и 014/415-889, добију
неопходне информације у вези корона вируса, али и помоћ.

16.март- ПРВA СЕДНИЦA ШТАБА НА УБУ

20.март- АКТИВИРАН СИТУАЦИОНИ ЦЕНТАР

ПРЕДУЗЕТЕ
ЗАШТИТНЕ МЕРЕ

ИНФО ЛИНИЈА
И ПОМОЋ ГРАЂАНИМА

Након проглашења ванредног стања, Штаб за ванредне
ситуације и председник општине Уб Дарко Глишић су 16.марта
донели више закључака и одлука, у циљу превентивног
деловања и предузимања мера заштите од епидемије корона
вируса.
Истог дана, рад је прекинула Предшколска установа, док је
директорима Вртића, основних и средњих школа издата
наредба да, уз заједничко деловање надлежног министарства
и органа општине Уб, организују и спроведу дезинфекцију
просторија, да онемогуће улаз у дезинфиковане делове и да
максимално смање боравак запослених.
Радницима општине и јавних предузећа и установа, који су
старији од 60 година, као и трудницама и запосленима са
хроничним обољењима (кардиоваскуларна обољења и
дијабетес), наложено је да остају код куће, а уколико буде
потребно, да се радно ангажују биће телефоном контактирани
од стране својих руководилаца.
Свим особама старијим од 65 година такође је издата
наредба да не напуштају своје домове.
Прва три дана од проглашења ванредног стања, рад са
странкама на шалтерима општине Уб одвијао се од осам до 13
часова, уз обавезно заказивање термина, док су средином
недеље врата зграде локалне самоуправе дефинитивно
затворна, а рад са странкама обустављен.

На основу одлуке Штаба за ванредне ситуације, 20.
марта активиран је Ситуациони центар општине Уб, који ће
дежурати непрекидно за време трајања ванредног стања.
Грађанима је омогућено да путем контакт телефона доступних 24 сата: 014/412-222 и 014/415-889 добију неопходне
информације у вези корона вируса, али и помоћ.

Детаљ са прве седнице Штаба

ПОЈАЧАНЕ МЕРЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ
У циљу спречавања ширења епидемије, Комунално
јавно предузеће „Ђунис” свакодневно спроводи дезинфекцију јавних површина, градских улица и тротоара,
као и свих стамбених зграда.
До даљњег су затворени сви објекти градских пијаца.
Престали су са радом Центри за дневни боравак пензионера и
спортски објекти, а осим њихове дезинфекције, наложено је и
да се закључају, без могућности уласка грађана.
КЈП „Ђунис“ издата је наредба да редовно врши
дезинфекцију справа и реквизита на отвореним спортским
теренима, а отказана су и спортска такмичења и тренинзи, као и
сви културни догађаји и манифестације.
Центру за социјални рад издата је наредба да организује
пружање помоћи, набавку и доставу намирница и лекова
старим лицима, уколико немају сроднике или комшије које би
то учиниле. Бројеви телефона Центра које грађани могу да
позову због пружања помоћи су: 411-849; 411-612; 064/262-9968.
Што се тиче предузећа и установа чији је општина оснивач,
руководиоцима је наложено да рад и организацију рада
прилагоде условима и околностима проглашеног ванредног
стања. Директори јавних установа и служби су у обавези да
набаве довољну количину личне заштитне опреме и
дезинфекционих средстава.

Детаљ са конференције
Поводом отварања линије Ситуационог центра, као и
првог регистрованог случаја заразе корона вирусом на Убу,
председник убске општине Дарко Глишић одржао је конференцију за новинаре, где је апеловао на суграђане да покажу
солидарност, узајамно поштовање и дисциплину у придржавању мера које је Влада Републике Србије донела у циљу
спречавања још већег ширења епидемије, „како бисмо из
ове битке, сви заједно, изашли као победници“.
- Само од нас самих зависи да ли ћемо успети да сачувамо животе наших људи, због тога вас молим да максимално поштујете прописане мере. Грађани морају да
разумеју да ово није елементарна непогода за коју знате
одакле долази и шта да спасавамо, већ пошаст коју не
видите и не знате како да се поставите. Зато слушајмо људе
који се тиме баве читав живот, а то су наши лекари и епидемиолози који, заједно са државом, прописују мере. Да смо
на почетку поштовали све оно што је прописано, не бисмо
дошли у ову ситуацију. Уколико имате симптоме попут
кашља или температуре, изолујуте се и позовите Дом здравља, немојте да се крећете и заразите друге. Ако будемо
неодговорни као неке друге земље, не смем ни да замислим
шта може да нас снађе, рекао је Глишић, додајући да ће се
локална самоуправа потрудити да обезбеди довољне
количине заштитних маски и рукавица.
Замолио је и грађане који су дошли из инострансвта да
се такође понашају одговорно и дисциплиновано.
„Свако ко је дошао са стране и код кога тестирањем
није утврђено да нема вирус, потенцијални је клицоноша
који може да доведе до нечије смрти. Србија је мајка свима
њима и она је ту увек да прихвати све који су отишли, али
морамо мислити и о свим нашим грађанима који су ту остали. Молим те људе да покажу већи степен одговорности.
Ако не поштујемо свој и животе других људи, онда неће
бити добро”, нагласио је Глишић на конференцији за
новинаре, 20.марта.

ЗАТВОРЕНИ УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ
За време важења Одлуке о проглашењу ванредног
стања, на територији општине Уб, од 20.марта, са радом
су прекинули објекати за приређивање игара на срећу клађење, док су сви угоститељски објекти затворени у
недељу, 22.марта.

КОРОНАВИРУС- ВАНРЕДНО СТАЊЕ
Одлуке од 23.марта

СКРАЋЕНО РАДНО
ВРЕМЕ ТРГОВИНА
У складу са Одлуком Владе Републике Србије
ограничено је радно време са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања и то:
понедељак – субота од 7h до 15h, недеља од 8h до 15h. Рад
логистичких центара и снабдевање објеката може да се
обавља целодневно у складу са процедурама које
дефинишу кретања лица и посебне радне налоге за
запослена лица. Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратних метара уз поштовање општих мера превенције и физичке
удаљености.
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УЗ ПОМОЋ ВОЛОНТЕРА

ПОДЕЛА
ЗАШТИТНИХ МАСКИ

Волонтери у акцији

Забрањен боравак у парковима

Општина Уб започела је, 27.марта, поделу заштитних
маски грађанима широм Тамнаве. Захваљујући младим
волонтерима, који су били распоређени у неколико група,
велики број наших суграђана, на кућну адресу, добио је
маске за вишекратну употребу (могу да се перу). За ове
потребе до сада је набављено и подељено око 20.000 маски,
док ће, током наредне недеље, према речима председника
општине Уб Дарка Глишића, који се и сам укључио у ову
акцију, вршити расподела додатних 10.000. Упупан број
маски, које ће општина Уб обезбедити за ову намену, износи
30.000 комада.
- Циљ нам је да сви становници општине Уб добију овај
најосновнији вид заштите. Још једном их молим да те маске
носе и да се придржавају свих упутстава која прописује
Влада Србије. Останите код куће, јер само на тај начин можемо спречити да се овај вирус, који је дошао и у нашу општину,
даље шири- поручио је Глишић.

Поред ове одлуке, забрањен је и боравак људи у свим
парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт. Обустављен је градски превоз на територији
Републике Србије, али се ова мера не односи на такси
превоз, путничка возила (сопствени превоз) и превоз за
запослене.

COVID-19 НА УБУ- ИЗ ДАНА У ДАН

ДЕВЕТ ЗАРАЖЕНИХ
Један смртни случај
19.март - На Убу је регистрован први случај коронавируса
25.март - Потврђен други случај корона вируса на
територији општине Уб. У питању је жена из Чучуга
(1976.годиште) која је имала контакт са људима из
иностранства.
29.март - На територији општине Уб забележен је трећи
случај корона вируса. У питању је жена старости 86
година из Чучуга. Сумња да јој је неко од укућана пренео
вирус, пошто се од увођења ванредног стања није
кретала ван свог домаћинства.
29.март - Жена из Чучуга (1976), која је забележена као
други случај корона вируса на Убу, преминула је у КБЦ
"Драгиша Мишовић".
30.март - Мушкарац (1968) из Чучуга четврти је случај
зараженог корона вирусом на територији општине Уб.
3.април - Жена из Кожуара пети је случај корона вируса у
убској општини.
4.април - Шести случај корона вируса на Убу. У питању је
жена из Бргула.
6.април - Још три потврђена случаја корона вируса на
Убу, укупно девет. Две медицинске сестре убског Дома
здравља заражене су корона вирусом (једна од њих
живи на територији општине Лајковац, па не улази у
евиденцију броја заражених на Убу). На COVID-19
позитивне су још две медицинске сестре са Уба, које
раде у КБЦ "Драгиша Мишовић"

Подељено близу 20.000 маски
Општина Уб донирала је додатне количине маски
суседним општинама, па су тако ова заштитна средтва
послата и у Ваљево (3.000 комада), Лајковац (1.000) и
Осечину (1.000).
М.М.М.

ДЕЖУРНА АПОТЕКА
Дежурна апотека „Биофарм” Уб, у улици Добросава
Симића 4, (преко пута главног улаза у Дом здравља),
радиће у радном времену од 07:00 -22:00 часова, сваког
радног дана укуључујићи и викенде. Поред тога
дозвољено је да ради за снабдевање лица старијих од 65
година, у време кад је предвиђена куповина за њих.

Рад дежурне апотеке у наредном периоду биће
прилагођен у складу са радом Дневне амбулатне за
респираторне болести Дома здравља Уб
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ПРЕД МАТИЧАРЕМ ПОД МАСКАМА

КОРОНАВИРУС - ВАНРЕДНО СТАЊЕ
АСФАЛТИРАЊЕ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

СВАДБА
У ДОБА КОРОНЕ

ТРИ НОВА ПУТА
У УБСКИМ СЕЛИМА

Марија и Александар Ивановић изговорили
судбоносно „да” у ванредним околностима

Општина Уб, у сарадњи са Путевима Србије, отворила
је нову сезону асфалтирања у сеоским срединама. Од
увођења ванредног стања урађена су три локална пута, од
којих су један у Такову и два у Врелу.

Да је права љубав јача од свега и да јој ништа не може
стајати на путу, па чак ни смртоносни вирус, доказали су
Марија (девојачко Петровић) и Александар Ивановић, који су
у недељу, 29.марта, стали пред матичара на Убу и заклели се
на вечну верност. Они су судбоносно „да” изговорили под
заштитним маскама у присуству јединих сведока, Александровог брата Владимира и Маријине сестре Милице.

Таково, засеок Парлоге

Неуобичајена фотографија са венчања:
Марија и Александар Ивановић
Младенци, који ускоро очекују принову, кажу за „Глас
Тамнаве” да је сам чин венчања, без обзира на то што су га
потпуно другачије замишљали, за њих био узбудљив и да ће
га заувек памтити.
- Тринаест година смо у вези, одавно планирамо наше
венчање, а десило нам се да баш сад, у оваквим околностима,
морамо да станемо на „луди камен”. Ускоро ћемо бити
бројнији за једну малу принцезу, па сам мислио да дете треба
да има оца- у шаљивом тону препричава нам утиске
Александар. - У складу са актуелним мерама заштите, на
венчање смо повели само два сведока, потписали се у
матичну књигу, а онда пољубили са маскама на лицу.
Матичарка Сања Петковић нам је пожелела сву срећу,
поделила неколико савета и поручила да је и сама
присуствовала историјском чину који ће препричавати целог
живота.
Након венчања упутили су се ка свом дому, ишчекујући
полицијски час који је од 15 часова ступао на снагу. Вече су
провели планирајући свадбу, коју ће свакако организовати
кад све ово прође, највероватније на јесен. Алексанар је
инжењер електротехнике и успешан предузетник који се бави
производњом квалитетних сигурносних врата. Марија је
асистент на Грађевинском факултету и тренутно завршава
докторат. Дакле, пред њима је светла и обећавајућа
будућност, а доба короне ускоро ће бити само прошлост коју
ће памтити по најважнијем чину у својим животима. А
родбина и пријатељи нека се спреме за јесен...
М.М.М.

У Такову је асфалтиран пут у засеоку Парлоге,
односно Павловића крај. Значајан допринос у извођењу
радова узели су и мештани овог села, који су о свом трошку
извели велики део припремних радова, као што су крчење
обала и проширење пута, где год је то било могуће. На
извођачима из ПЗП-а Ваљево било је само да поставе
камени агрегат и завршни асфалт, што је јединствен случај
када је у питању асфлатирање у сеоским срединама.

Врело, Лазића крај
У Врелу је, најпре, асфалтиран пут у Лазићима који
води ка Такову, а затим и Буковчића брдо.
- Због новонастале ситуације вероватно ћемо
одрадити још два пута у Бањанима, пут ка Ивићима и ка
Иверићу, а онда ћемо људе који раде у ПЗП-у да одморимо,
јер неизвесно је до када ће све ово трајати. Не желимо да
било кога излажемо опасности, јер препорука је да се држимо прекида контаката и будемо максимално опрезни. Сачекаћемо да пандемија прође, па у мају и јуну наставити са
радовима по уврђеном распореду, тако да свако село ове
године добије асфалт- истакао је Дарко Глишић, председник
општине Уб, у изјави за „Глас Тамнаве”.
М.М.М.

ОПШТИНА УБ
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ИНФРАСТРУКТУРНИ РАДОВИ У ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

НАЈВЕЋА ГРАДИЛИШТА У ФУНКЦИЈИ,
КРЕНУЛИ РАДОВИ НА АКВА-ПАРКУ
- Тренутно се врше земљани радови, рушење објеката, копање и припремање терена за реализацију
пројекта који ће наш град учинити јединственим у окружењу. Већ наредне летње сезоне аква-парк
ће бити спреман да прими прве посетиоце, а на нама остаје, када прође ова пошаст, да уговарамо
питање некадашњег хотела „Тамнава” који се налази у близини, јер желимо да, поред постојећих
садржаја, имамо у понуди још један вредан угоститељски и смештајни објекат високог реномеакаже за „Глас Тамнаве” први човек општине Уб Дарко Глишић
Ванредно стање и борба са невидиљивим непријатељем нису зауставили реализацију неколико значајних
инфраструктуних подухвата у убској општини, али су их у
одређеној мери успорили. Највећа градилишта су у
функцији, извођачи раде смањеним капацитетом, поштујући прописане мере и препоруке. Прва фаза радова на
изградњи зеленог пијаца се приводи крају, а током априла
очекује се постављање тезги у приземном делу новог
објекта до Првомајске улице. По укидању ванредног стања,
убским пољопривредницима и продавцима нови објекат ће
бити предат на коришћење. Радови напредују и у изградњи

Нови објекат Зелене пијаце на Убу,
главни улаз до Првомајске улице

- Трпећемо последице свега овога што епидемија носи. Са
појавом првог зараженог на територији Србије, ми смо, само у
једном дану, изгубили приход од 350 милиона динара, а вероватно ће и сви приходи да буду неупоредиво мањи од очекиваног. Међутим, ако смо се опоравили после великих поплава
2014. године, дићи ћемо се и сада, само да сачувамо главу на
раменима и животе наших људи - каже за „Глас Тамнаве” први
човек општине Уб Дарко Глишић.

„АКВА-ПАРК ЋЕ БИТИ СПРЕМАН
ЗА ЛЕТЊУ СЕЗОНУ НАРЕДНЕ ГОДИНЕ”
Поред већ постојећих, отворено је још једно градилиште,
финансијски највредније. Наиме, 16.марта кренули су радови
на изградњи аква-парка и реконструкцији постојећих Градских
базена на Убу, чија је вредност 600 милиона динара.
- Тренутно се врше земљани радови, рушење објеката,
копање и припремање терена за реализацију пројекта који ће
наш град учинити јединственим у окружењу. Већ наредне
летње сезоне аква-парк ће бити спреман да прими прве посетиоце, а на нама остаје, када прође ова пошаст, да уговарамо
питање некадашњег хотела „Тамнава” који се налази у близини, јер желимо да, поред постојећих садржаја, имамо још
један вредан хотел високог реномеа у понуди. Имали смо већ
неке договоре, али је, силом прилика све стало. Надам се да
ћемо ову тему поново отворити почетком јуна месеца и да ће у
будућности Уб добити нове смештајне капацитете за велики
број гостију које очекујемо након изградње аква-парка.

При крају је прва фаза радова
на Зеленом пијацу
затвореног базена и доградњи основне школе, о чему
сведоче речи председника општине Уб Дарка Глишића.
- На школи се тренутно ради фасада, а у оквиру
затвореног базена ускоро очекујемо опремање машинског
постројења, након чега ће и овај објекат добити потребне
контуре. Надам се да ова два пројекта, и поред ванредног
стања, неће пробити предвиђене рокове и да ће бити
спремни за септембар. Имали смо у плану и Дом здравља да
завршимо у планираном року, али из оправданих разлога
имамо продужење рока и то је посао који ће се радити до
јесени- истиче Глишић за „Глас Тамнаве”, уз констатацију да
ће ванредно стање свакако оставити трага, посебно по
питању нових пројеката који су планирани у 2020.години.

Изградња затвореног базена
напредује планираном динамиком

Почели радови на изградњи аква-парка

Према Глишићевим речима, само у фебруару 2020.
године нови убски хотел забележио је 1.115 ноћења, што је
својеврстан рекорд, имајући у виду да је, рецимо, у 2008.години
у истом периоду забележено свега пет ноћења.
- У првој недељи марта наш хотел је имао 215 ноћења, а до
краја месеца се очекивало да тај број поново пређе хиљаду, јер
је све већ било распродато. Међутим, тренутна ситуација и
борба са пандемијом вируса корона стопирала је развој нашег
туристичког потенцијала, који ћемо, надам се, поново покренути када се стабилизује целокупна ситуација у држави.
Милован Миловановић
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НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ УБ

ДВА ПОЖАРА
У ЈЕДНОМ ДАНУ
Ватра захватила породичну кућу у Туларима
и градску депонију у Богдановици
У понедељак, 6. априла, догодила су се два пожара на
подручју убске општини, срећом нико није настрадао. Један
је захватио породичну кућу у Туларима, која је већим делом
уништена, док је други избио на градској депонији у Богдановици. Према речима команданта убског Ватрогасноспасилачког одељења Драгана Радојчића, јак ветар је на обе
локације отежавао гашење, а у првом пожару и дојава је
била закаснела.
„У Туларима је ватра захватила стару продичну кућу
Ђорђа Ситарице, површине око 70 метара квадратних, где је
материјална штета велика. По дојави о пожару, коју смо
примили од Полицијске станице, одмах су два возила са
шест ватрогасаца упућена у село на лице места, које је од
Уба удаљено скоро 30 километара. Затекли смо пожар у
екстремно разбукталој фази, кров је већ био урушен, што
значи да је дојава била прилично закаснела. Такође, отежавајућих околности је било и због тога што је у питању кућа
старије градње, са кара таваном, а уз то дувао је изузетно јак
ветар, тако да је све то потпомогло да се пожар брзо
разбукти. Интервенцијом наших ватрогасаца и ваљевских
колега спречено је даље ширење ватре и пожар је заустављен. Успели смо да спасемо једну просторију и покућство у
њој“, прича Радојчић.
Тачан узрок пожара у продичној кући Ђорђа Ситарице
у Туларима утврдиће надлежни органи.

Гашење пожара на убској депонији
Истога дана, у раним јутарњим сатима избио је пожар и
на Градској депонији у Богдановици, а ватром је било
захваћено око 70 ари сметлишта, као и део који се не
користи деценијама. Заједно са убским ватрогасцима, у
гашењу је све до вечери учествовала екипа од 15 радника
КЈП „Ђунис“ са расположивом механизацијом и три
цистерне за воду. Узрок пожара је, како истиче Саша Милићевић, директор овог комуналног предузећа, несавесно
одлагања ужареног пепела у контејнере.
„Услед јаког ветра, ватра се брзо проширила, али је
након целодневне борбе локализована. Међутим, догашивање је трајало наредних неколико дана. Наши радници
су веома пожртвовани, током целе године можемо да се
ослонимо на њим, па и у оваквим тренуцима, када је врућ
пепео изазвао пожар. Током ове зиме смо у неколико наврата имали штете на контејнерима и камионима из тог разлога,
због чега поново молим наше суграђане да пепео одлажу на
прописан и безбедан начин, како би се овакве опасне ситуације избегле“, поручио је Саша Милићевић.
Поред два наведена, пожара је било и у недељи пре 6.
априла и сви су брзо санирани. У Стубленици и Совљаку
ватра је захватила пољопривредне објекте, док је нешто
раније у Радљеву дошло до пожара због пуцања оџака.
Поред тога, забележено је и неколико мањих пожара на
отвореном, што је према речима Драгана Радојчића, командира Ватрогасно-спасилачког одељења, неуобичајено
велики број за овај период године. С озбиром на то да
наступа сезона пољских радова, повећана је опасност од
пожара на отвореном простору, те се апелује на пољопривреднике и све грађане да буду опрезни и преузму све
неопходне мере заштите, како би се избегао настанак и
Д.Н.
ширење пожара.

Кућа у Туларима изгорела у пожару

ЗБОГ КРШЕЊА МЕРА САМОИЗОЛАЦИЈЕ

ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЗАТВОРА
Основни суд у Убу осудио је, 2.априла, на четири
месеца затвора Н. С, због кршења мере самоизолације
након повратка из иностранства и укинуо му је притвор.
Након суђења путем видео-конференцијске везе,
скајпом, између суда и посебне притворске јединице у
Вршцу, лицу Н. С. је изречена пресуда, после које је пуштен
из притвора, речено је „Танјугу” у Основном суду у Убу.
Окривљени је осуђен за кривично дело - непоступање по здравственим прописима у време епидемије.

У ЈЕДНОМ ДАНУ, 30.МАРТА

ОСМОРО УБЉАНА
ПРЕКРШИЛО ЗАБРАНУ КРЕТАЊА
Седамдесетшестогодишњи Убљанин је по други пут
кажњен, јер је прекршио меру забране кретања лица
старијих од 65 година. Након само два дана, он је поново
напустио свој дом због чега је прекршајно кажњен са
80.000 динара.
У месту Милорци на путу Уб- Београд, у смеру ка Убу,
полиција је у 17.20 часова зауставила возило у коме су
била четири лица, која су због непоштовања полицијског
часа прекршајно кажњени са по 50.000 динара.
Полиција у Убу је, приликом провере лица која се
налазе у самоизолацији, ступила у контакт са тридесетпетогодишњом Убљанком која је рекла да се не налази на
месту самоизолације већ је у Београду у КБЦ "Драгиша
Мишовић", где је у току дана дошла са својим трогодишњим дететом које је добило повишену температуру.

МУШКАРАЦ ИЗ ТУЛАРА

ПРЕКРШИО МЕРУ
САМОИЗОЛАЦИЈЕ
Пошто је у 19.15 часова затечен на Убу у улици
Првог маја, мушкарац из села Тулари (45) ухапшен је због
прекршаја наредбе о забрани кретања, као и због сумње
да је починио дело непоступање по здравственим
прописима за време епидемије, јер се није налазио на
месту самоизолације. Осумњичени је спроведен у
Основно јавно тужилаштво Уб, потом у Основни суд Уб
где му је одређен притвор до 30 дана у Казненопоправном заводу Пожаревац.

УХАПШЕНА ДЕВОЈКА
Припадници Министарства унутрашњих послова у
Ваљеву ухапсили су А. Ј. (1986) из Уба због постојања
основа сумње да је извршила кривично дело непоступање по здравственим прописима за време епидемије.
Полиција је осумњичену, 19.марта, за време трајања
полицијског часа, затекла на улици у Убу.
Осумњичена је, уз кривичну пријаву, приведена
Основном јавном тужилаштву у Убу.

КОРОНАВИРУС- ВАНРЕДНО СТАЊЕ
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УБЉАНКА КАО ПРОСВЕТНИ РАДНИК У КИНИ

КИНЕСКИ ПРИЈАТЕЉ МИ ЈЕ ДАО
ПОСЛЕДЊУ МАСКУ
- Кинески народ је изузетно дисциплинован, солидаран, организован
и спреман да помаже. Ниједно дете нисам видела на улици за шест
недеља у току изолације. Осећам огромну захвалност и поштовање
према овим дивним људима – каже Невена Симић
Убљанка Невена Симић, професорка енглеског језика у
ОШ „Милан Муњас“, о чијим истраживањима смо раније
писали, пре неколико месеци отишла је у кинески град
Гуејанг, главни град провинције Гуејџоу, да подучава кинеску
децу. Пре неколико недеља вратила се из Кине у Србију.
Своја искуства о животу у Кини и борби против Корона
вируса поделила је са читаоцима „Гласа Тамнаве”.
- Први случај Корона вируса, пријављен је 31. децембра у граду Вухану, у покрајини Хубеј, који је на удаљености
800 км од Гуејанга. Касније је објављен податак, да је прва
дијагноза постављена много раније, 1. децембра прошле
године. Деца су отишла на редован зимски распуст 17. јануара и требало је да се до половине фебруара врате у школске клупе. Будући да се ближио дочек кинеске Нове године,
милиони Кинеза су се запутили својим кућама, да са породицама прославе празник. Убрзо је празнично расположење
заменио страх – започела је причу Невена Симић.

Невена Симић, са маском
маску коју је имао, јер без ње не бих могла да изађем из зграде,
а било је немогуће набавити је.
Дане у изолацији Невена је проводила у изради планова
и наставног материјала, читању стручне литературе,
припреми коре огра фија за де цу, пис а њ у докторс ке
дисертације, учењу кинеског језика. Није било разлога за
панику, иако је ситуација била изузетно озбиљна, па су се
кинески држављани од првог дана придржавали свих
уведених мера и савета.
- Ниједно дете нисам видела на улици за тих шест
недеља. Имали су организовану 'онлајн' наставу, пратили је
свакодневно у одређено време и радили домаће задатке.
Наставни кадар је давао препоруке родитељима како да
проводе време са својом децом на најбољи могући начин.
Након шест недеља, ситуација је почела да се стабилизује.
Људи су се полако враћали на посао, али не сви одједном,
него одређени број сваке недеље. Деца нису одмах кренула у
школу, очекује се да ће се то десити у априлу. Најпре ће почети
са радом факултети, затим средње, па основне школе и на
крају обданишта. Последња информација коју сам добила је да
су зимски и летњи распуст спојени, тако да кад школе почну са
радом, неће бити паузе наредних осам месеци – наводи
Невена и истиче, да су јој теже од изолације, падале неправда
према кинеском народу, етикетирање и расизам и да од
кинеског народа можемо много тога да научимо. Ову борбу,
они ће добити захваљујући изузетној дисциплини и солидарности.

Невена са кинеским малишанима
Вухан и неколико околних градова су били блокирани,
све прославе су отказане, рад угоститељских објеката забрањен. Пооштрене су мере забране путовања, а ношење маски
било је обавезно, што кинески држављани и иначе практикују како би се заштитили од загађења у великим градовима.
- Када је у области у којој сам живела било тридесетак
заражених, предузете су ригорозне мере. Иако је на 35
милиона становника проценат заражених веома мали, било
је ограничено кретање, заустављен саобраћај, затворене све
радње, ресторани, кафићи, фитнес центри, салони. Радила
је понека прехрамбена продавница и апотека. На улици није
било никога, осим оних који су на својим задацима. Људи су
напуштали своје домове, уз строге контроле, најпре једном
дневно, а затим сваког другог, негде сваког трећег или
четвртог дана. Све је уредно бележено, није било начина да
се избегне провера и евидентирање, а чини ми се да то
никоме не би ни пало на памет – наставила је своју причу
наша суграђанка.
Невену је задивило то што је кинески народ изузетно
дисциплинован, солидаран, организован и спреман да
помаже. Наглашава да је све функционисало беспрекорно
док су били у потпуној изолацији.
- Иако сам живела сама у граду у коме сам познавала
једва неколико људи, осећала сам се потпуно безбедно.
Непознавање језика је представљало отежавајућу околност
како за мене, тако и за оне који су морали свакодневно да
прате моје здравствено стање и кретање. Ипак, успевали
смо некако да се споразумемо, захваљујући њиховом
стрпљењу и великој жељи да ми помогну. Посебно сам
захвална мом кинеском пријатељу који ми је дао последњу

Традиционална кинеска трпеза
и дружење са колегиницама
- Оно што је посебно задивљујуће је људскост коју су
показали док сам боравила тамо, а коју сада показују
пружајући несебичну помоћ нашем народу и свима којима је
потребна. У овим тренуцима, драгоцено је искуство и знање
које су спремни да поделе с а нама. Осећам огромну
захвалност, велико поштовање и дивљење, неизмерну љубав
према овим дивним људима, уз чију помоћ ће последице у
нашој земљи бити знатно мање, пре свега, када су људски
животи у питању – исказала је своје велико поштовање Невена
Симић.
Д.Капларевић
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НА ТАМНАВСКИМ ПОЉИМА

ТОКОМ ЦВЕТАЊА

СЕТВА ПОД
МЕРАМА ИЗОЛАЦИЈЕ

ЗАБРАЊЕНА ПРИМЕНА
ИНСЕКТИЦИДА

Ратари добро функционишу и у јеку пандемије,
максимално користећи повољне временске
прилике, јер пролећни радови не могу да чекају

Највeћи помори пчeла дeшавају се у пeриоду
око цвeтања биљака, а узрок томе често је
неадекватна примена пестицида

Без обзира на ванредно стање и ограничено кретање,
тамнавски пољоприврдници се труде да уграбе сваки дан и
сат како би обавили неопходне радове на њиви. Тренутно,
најважнији посао је пролећна сетва, а кукуруз ће и овог
пролећа заузети највеће обрадиве површине. Ратари добро
функционишу и у јеку пандемије вируса корона, максимално
користећи повољне временске прилике, јер пролећни
радови не могу да чекају. У појединим селима сетва кукуруза
је почела већ прве седмице априла, док би требало да буде
обављена током месеца, у оптималном року. Земљиште је
добро просушено и загрејано, тако да су створени неопходни услови за овај велики посао, који се ужурбно обавља.

Засади коштичавог воћа налазе се у различитим фазама
цветања, када може доћи до инфекције проузроковачем
сушења цветова и родних гранчица (Монилија), те је
превентивни третман фунгицидима неопходан. Управо у
овом моменту посебну пажњу треба посветити заштити пчела
и других полинатора, јер како сe приближава цвeтањe тако
почињe да растe зебња да ли ћe пчeлe то прeживeти, каже
дипл.инг. Слађана Гавриловић, саветодавац у ваљевској
Пољопривредно-саветодавној и стручној служби (ПССС).
- До овог страха нијe дошло
случајно, пошто се највeћe штeтe и
највeћи помори пчeла дeшавају баш
у пeриоду око цвeтања биљака.
Узрок томе често је људска грешка,
односно неадекватна примена
пестицида. До тровања пчела може
доћи применом инсектицида у цветању култура које се опрашују пчелама, потом применом инсектицида
у засадима у којима су присутни
цветајући корови које пчеле посећују или заношењем инсектицида на
суседне усеве или корове који су у Инсектициди су
фази цветања, објашњава Гаври- апсолутно забрањени
ловић, уз упозорење да је према током цветања
званичној регулативи забрањeно
прскањe биљака током цвeтања нерегистрованим срeдствима.
„Инсектициди су апсолутно забрањени током цветања.
Постоје фунгициди који су регистровани и безбедни за
примену, али свакако се њихова примена препоручује у
раним јутарњим или поподневним сатима када је активност
пчела сведена на минимум. Пестициде примењивати када је
тихо и без ветра како би се спречило заношење на суседне
парцеле или усеве који цветају, а не примењивати их уколико
су најављене ниске темпертуре или роса, јер у таквим
условима остаци пестицида остају дужи временски период
токсични за пчеле. Важно је да пољопривредни произвођачи
буду свесни присутва пчела у свом окружењу, да средства за
заштиту биља користе правилно у складу са упутством
наведеним на етикети сваког производа и у складу са
правилима добре производне праксе у заштити биља.“
Пре примене инсектицида треба обавестити пчеларе, јер
се може десити да се у близини парцеле која се третира, а која
није у фазама цветања налазе кошнице и други усеви који
цветају. Обавeштeни пчeлари морају своја друштва да
одсeлe, или да их затворe током примене пестицида.
За физичко или правно лицe за којe сe утврди да јe
трeтирањeм инсeктицидима у врeмe цвeтања биљака
изазвало угинућe пчeла прописанe су казнe од 35.000 до
50.000 динара, за прeдузeтникe од 300.000 до 500.000 динара ,
а за правна лица од 500.000 до милион динара.
Д.Н.

Сетва кукуруза у Тамнави
Стручњаци упозоравају да не би ваљало да се сетва
продужи и на мај, пошто би сваки дан закашњења
проузроковао видљиво смањење приноса. Рана сетва има
низ предности. Њоме се осигурава раније клијање и ницање,
боље кориштење зимске влаге, раније метличање, свилање,
цветање и оплодња, па се избегавају велике врућине и сув
ваздух у најосетљивијим фазама развоја кукуруза. Биљка
раније и потпуније сазрева, а све то утиче на повећање
количине и квалитета приноса. Међутим, рана сетва може
имати и лоших страна, јер у случају нижих температура и
повећане влажности земљишта може доћи до дуготрајнијег
клијања и ницања, слабог ницања, лошијег склопа, због чега
се мора понекад преорати засејана површина. Кукуруз може
расти ако је температура земљишта изнад 10 степени
Целзијуса, а ваздуха изнад 13 степени. Ако се температура
смањи испод 10 степени, кукуруз престаје расти. Боља
исхрана калијумом и фосфором повећава отпорност
кукуруза на ниске температуре.
Д.Н.

ПШЕНИЦА
У ДОБРОМ СТАЊУ
Снежне падавине крајем марта и ниже температуре
нису нанеле штету пшеници, која је на већини парцела у
добром стању. Биљке имају добар пораст и добру боју
листова. Многи ратари обавили су прву прихрану крајем
фебруара и почетком марта, а према савету стручњака
ових дана требало би извршити још једно прихрањивање
уколико постоји потреба. Пољопривредницима се
саветује и да обиђу усеве пшенице и прегледају их због
могућег присуства болести, корова и штеточина.

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

КОРОНАВИРУС- ВАНРЕДНО СТАЊЕ

КОМЕ СУ СМЕТАЛЕ РОДЕ НА
УБСКОЈ ПОШТИ?

ГРАЂАНИ САЧУВАЛИ
ГНЕЗДО
Захваљујући брзој реакцији
одговорних грађана Уба и јавности,
ватра у котларници ЈП „Пошта Србије”
на Убу је угашена и беле роде су се
вратиле на своје гнездо
Након објаве Убљанке Радице Ђукић, која је путем
друштвених мрежа, скренула пажњу на спаљивање гнезда
белих рода које се налази на димњаку убске Поште, поред
многобројних грађана, реаговало је и Друштво за заштиту и
проучавање птица Србије, које је овакав чин оценило као
најподмуклији пример уништавања птица и озбиљно
кривично дело. Наиме, котларница Поште је заложена крајем
прошле недеље, иако је дневна температура била висока, а
дим и топлота готово су уништили гнездо у које је пар белих
рода стигао пре неколико дана. Да ствар буде гора, Пошта се
не греје на чврсто гориво, а димњак одавно није у употреби.

Димњак из ког
излази густи дим

Роде на ужареном
димњаку

Фотографије гнезда из ког куља густ црни дим из
котларнице и беспомоћни пар рода, брзо су се прошириле
друштвеним мрежама. Грађани су преко многобројних
коментара осудили овакав однос према строго заштићеној
врсти птица, питајући се ко је налогодавац ложења ватре и
коме су то сметале роде на убској Пошти, када оне на тај
димњак долазе већ годинама и у гнезду гаје своје младунце.

„Хепи-енд”: Роде у свом гнезду
након гашења ватре у котларници
На крају, захваљујући брзој реакцији одговорних
грађана Уба и јавности, ватра у котларници ЈП „Пошта
Србије” на Убу је угашена и беле роде су се вратиле на своје
гнездо. Међутим, нека питања су и даље актуелна...
M.M.M.
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И ТАМНАВСКИ ПОВРТАРИ

НА УДАРУ ВИРУСА
Ограничење и забрана кретања током
ванредног стања умногоме отежава
рад баштованима
За разлику од ратара, који и за време полицијског часа
могу слободно да изађу на њиве и обављају пролећну сетву
ако су на тракторима, произвођачима из области повртарства, сточарства воћарства и пчеларства потребне су дозволе за кретање, како би завршили неопходне послове ван
својих домаћинстава. Ограничење и забрана кретања током
ванредног стања умногоме отежава рад осталим пољопривредницима, а са којим мукама се суочавају баштовани
сазнали смо од Милисава Крстоношића из Совљака. Пошто
има велике површине под пластеником, треба му помоћ
више руку.
-Тренутно је највећи проблем радна снага. Сезонци које
ангажујем у јеку великих послова, што је сада случај, могу да
раде до 17 часова, када наступа полицијски час. То значи да у
16 часова морају да напусте посао, како би стигли својим
кућама. Време је идеално за радове, с тим што се због тога на
сваки трећи дан „краде“ један дан, те се у свему и касни,
објашњава Крстоношић, који има пластенике на три хектара,
где ради између пет и десет људи свакога дана. Истиче да и
под пластеницима и на отвореном пољу радници поштују
дистанцу, „одвојени једни од других најмање пет метара,
пошто свако за себе ради“.

Повртарска производња у пуном јеку:
Милисав Крстоношић
-Послао сам захтев Министарству пољопривреде за
одобрење кретања мојим радницима за време полицијског
часа, како би газдинство могло нормално да функционише.
Међутим, и после десет дана нисам добио одговор“, каже
наш саговорник, додајући да успорена процедура добијања
дозвола кочи све послове. Проблем је и што је она прилично
нејасна и комплексна, као и то што велики број пољопривредника нема приступ интернету.
„Не може ни ресорно министарство да испрати целу
Србију. То би требало да се решава на нивоу локалне самоуправе, где су надлежни упознати са ситуацијом по селима.
Мислим да би тада све много лакше и брже ишло“, сматра
Милисав.
Према његовим речима, репроматеријала и заштитних
средстава има на тржишту, али оно што забрињава све
пољопривреднике, па и повртаре је несигурност у
производњи и, поготово, тешкоће у пласману.
- Ја имам загарантован пласман, пошто београдским
маркетима продајем већи део производа, а помажем и
комшијама, којима је проблем да пласирају своју робу.
Међутим, произвођачи који имају мање површине под
поврћем имају много већи проблем, зато што нису организовани, нису упућени на велике системе, већ на зелене
пијаце, које су сада затворене због короне. То им је донело
велике невоље и уколико пандемијска криза потраје, не знам
како ће се повртари и цела пољопривреда изборити“, каже
на крају узорни совљачи баштован Милисав Крстоношић.
Министар пољопривреде Бранислав Недимовић
саопштио је да је Влада одлучила да пољопривредницима дозволи да током викенда раде на њивама и
да их нико неће дирати ако су на трактору.
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Пише: Радован Пулетић

Dont kill
the world
Порука је на енглеском,
јер они српски не разумеју
Порука садржи молбу за коју верујем да је
учинковита колико и апел лисици да не дира живину у
отвореном кокошињцу. Ефектна, колико и препорука
гладном медведу да поштеди јагњад у разваљеном тору.
Изгледна као кад од веће рибе тражиш да не једе мању.
Као кад од заробљене Земље очекујеш да сама промени
миленијумске обичаје, законе, веровања и редоследе које
смо јој прописали, па их поштовали док нисмо стигли
довде. Порука садржи молбу која има онолико шансе
колико и свака претходна када се од човека тражило да
човеку не буде вук.
Напољу се башкари поноћни полицијски сат, а са мном
у соби теорија завере. Сат и завера, брат и сестра. Онај
напољу је старији, јер сумња увек прво њега роди. Гледам
га кроз затворен прозор како глуми уличног мангупа:
Растерао и зауставио све осим ничијих паса. Оставио да
мрда још само застава на јарболу збуњене бензинске
пумпе у првом самовању након вишедеценијског
тросменског рада. Ноћ и мук ушли у кључаонице...
Изгледа ли овако, по мајору Орвелу, једна провинцијска
улица?
У соби, наравно, ништа боље: Мисли ми врлудају, па се
свака кафа охлади. Не, не, неко сигурно зна све, ал' ћути.
Да сумирамо: Саветују да се кријемо од сунца јер је
штетно по здравље, али и гарантују да нас без њега не би
било јер је неопходно за живот (!?). Хирурзи раде за плату
и дневницу, а леви бекови купују престоничке станове,
четири месечно. Једни плаћају милионе долара да
новооткривену звезду назову по вереници, а други умиру
гладни док им муве пљују у лице. Кризе се праве по укусу
а ратови покрећу малим прстом. Гаје се колоније деце за
изнајмљивање, за купопродају, за трансплатацију органа
онима који имају новца а немају времена. Слом светске
економије објави се у Дневнику 2, као вест о изненадном
земљотресу срученом на безимене људе у дневном
боравку. Продаје се генетски модификована храна са баркодом и газирана пића која изазивају зависност и чији је
састав законски дозвољена пословна тајна. Покривају нас
електронском мрежом пете генерације да користи
машинама уместо људима, да од њих умиру ројеви пчела
и јата врабаца... Пет милиона војно способних побегне из
Сирије у њ.в. Европу зато што се тамо ратује (ако су они
побегли, ко онда ратује?), зато што су се, богу иза ногу,
покачила два локалца па се од њих бежи јер, као, нема ко
да их развади. Пробе са глобалним гриповима добијају на
замаху тако да је после свих птичијих, мајмунских,
крављих и свињских, на ред дошао и један циркуски -

"Corona, Covid -19" који је највише порадио на маркетингу. Све
је јасније да се "историја састоји од догађаја који се званично
никада нису десили" а будућност изгледа "као чизма која гази
људско лице, заувек".
"Covid 19", произведен у Кини, у граду Вухан, испод 5G
мреже од које птице умиру певајући, "отео" се контроли и
заробио човечанство држећи му пиштољ на слепом оку. Ко
верује да људској руци и памети, способним да поцепају атом
и иставе планету из матерње осе, мало-мало па побегне неки
смртни вирус, тај ће мирно да спава, благо њему. Остали,
верујући да вирус уствари пуштају ради провере вампирских
перформанси, биће ближе истини и зато даљи од спавања.
Ништа се до сада конкретније од короне није десило као
потпора теорији "златне милијарде", гаранта "комфорне
будућности", чији су промотери Сорош, Ротшилд и Рокфелер
на челу са Вилијамом Билом Гејтсом. Те четири структуре, као
четири јахача апокалипсе, галопирају по мојој сумњичавој
соби дуж сваког полицијског часа и ту, преда мном, планирају
да купе Земљу и скрате сопствену врсту за 6,5 милијарди
комада (!?). Што дуже жмурим у мраку, све боље видим да ако
су нам они дали грип, даће нам и вакцину о којој се ми ништа
нећемо питати. Сем лека од грипа у њој ће бити још нешто,
нешто што ће нови закон опет одобрити као пословну тајну. То
њихово једно сакривено, разоткриће наш сваки детаљ.
Пратиће нам сваки корак. Наше ће мисли прво њима падати
на памет, па онда нама. Знаће нам претке од оца до белог орла
и од мајке до беле пчеле. Знаће ко смо боље од нас. Бићемо
обележени. Бићемо сабрани у онај оптерећујући вишак.
Моја соба је мој карантин у ком понекад све једнолико
убрзава: шта ће овај страшни квартет кад потроши и " златну
милијарду"? Знам шта ће, пошто ми ништа људско није
страно. Биће их таман за два највећа полуфинала јер ће, по
будућем важећем учењу, двојица бити друштво, четворица
гомила. А, када и сваком по пола света буде мало, победиће
Вилијам Гејтс, звани Бил и као последњи човек на планети
Земљи постаће власник свега и свачега. Међутим, биће
срећан само-седам-дана, пре него започне коначни рат са
собом у ком ће заслужено победити гори.
Како спречити овакав сценарио ако се не предложи
дугачији? Зaто ћу другачији написати кратко да се брзо чита,
јасно - да се добро разуме и направити форму једне обичне
пристојне молбе. Рецимо овако:
Dear Bill,
Dont kill the world!
Please
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА У СКЛАДУ СА МЕРАМА

ВАСКРС У ДОБА КОРОНЕ
- Смисао сваког празника је пре свега молитва, нећемо је изоставити ни сада.
Српска Православна црква, сав српски народ, а
посебно верници Ваљевске епархије, крајем марта изгубили
су Архијереја, Епископа ваљевског Господина Милутина
(Кнежевића). Од дана када је дошао на трон Епархије,
Преосвећени Владика, посетио је сваки Храм у Тамнавском
намесништву и са верним народом узносио молитве
Господу Богу, поделивши радост. Архијерејски намесник
тамнавски, протојереј Небојша Миливојевић, за наш лист
обратио се верницима, речима - Помаже Бог свим читаоцима „Гласа Тамнаве“ и одајући пошту упокојеном Владики Милутину додао:
- Нека га Свемогући Бог прими у рајско насеље са свим српским светитељима, просветитељима и мученицима. Појавом
вируса Корона, у периоду док траје
Велики Часни Господњи пост и
када свештеници посећују и благосиљају домове својих парохијана и
освећују Васкршњу водицу, наша
Епархија је прва која је, да би испоштовала све мере Владе , донела
одлуку, да свештеници прекину
свећење водице, да би и на тај
начин пројавили бригу за здравље
својих парохијана.
У овим данима, свакодневно
се чују звона, а после Свете Литургије читају се посебне молитве за
здравље и спасење српског народа, а и народа уопште, поштујући
све мере које је прописала Влада
Архијерејски намесник Србије као што су прописно растојање и дозвољен број верника у
Тамнавски, протојереј Храму. Верници могу у току ЛитурНебојша Миливојевић гије да буду испред цркве на прописаној раздаљини и на тај начин
се моле за здравље и спасење своје породице. Данима када
је забрана кретања, свештеници сами служе Свету Литургију. Осталим данима храмови су отворени до почетка
забране.
Цркве се свакодневно проветравају, више пута у току
дана, врши се дезинфекција улазних врата, икона и
простора где се пале свеће. Сасвим је довољно у оваквој
ситуацији ући у Свети Храм, прићи икони и само се прекрстити, поклонити и искрено помолити.
Свештена лица су за своје вернике и у оваквим временима, стуб подршке. Доступни су својим парохијанима,
који им се могу обратити и потражити духовни савет или
замолити да се прочита молитва.

ПРАЗНИЦИ УЗ МОЛИТВУ
Православни верници, у својим домовима, прославиће један од највећих хришћанских празника Васкрсење
Господа Исуса Христа – Васкрс. За разлику од претходних
година, сада се морамо одрећи свих оних традиционалних
породичних окупљања и прослављања.
- Смисао сваког празника је пре свега молитва, нећемо је изоставити ни сада, напротив. Устостручићемо је, јер
нам је она заиста сада неопходна. Наше вредне домаћице,
офарбаће Васкршња јаја, као симбол Васкрсења Исуса
Христа, користећи Богојављењску водицу. У својим
домовима треба да запалимо свећу, кандило, да окадимо
свој дом, своје укућане, да сви станемо пред икону своје
Крсне Славе и да се сви скупа помолимо за здравље и
спасење свих нас. А, када Господ подари да све ово прође,
тада се можемо окупити, прославити и провеселити се,
онако како смо ми Срби то навикли – посаветовао је
протојереј Небојша Миливојевић, Архијерејски намесник
Тамнавски и додао: - Желим да поздравим све православне
вернике, а посебно наше Тамнавце и да им честитам празник
Христовог васкрсења уз најрадоснији поздрав 'Христос
Воскресе!' . Желим им здравља, среће и слоге и напретка
њ и хо в и х д омо ва . П о ру ч у ј ем и м д а буд у ч в р с т и и
непоколебљиви у вери Христовој, јер само је Он тај који нам
Д.К.
се може смиловати, ако му се искрено молимо.

ИН МЕМОРИАМ

ЊЕГОВО ПРЕОСВЕШТЕНСТВО
ЕПИСКОП ВАЉЕВСКИ
Г. МИЛУТИН (КНЕЖЕВИЋ)
(1949 - 2020)
Епископ ваљевски
владика Милутин (71) преминуо је, 29.марта, у КБЦ
"Драгиша Мишовић" у Београду, где се налазио на лечењу од корона вируса.
Епископ Милутин је
рођен 10. јануара 1949.
године у селу Мијачи, надомак Ваљева, од оца Милорада и мајке Цвете (рођ.
Петровић). На крштењу добија име Михаило, а ову
Свету тајну прима у манастиру Пустиња, знаменитој
православној светињи за
коју је био изузетно везан.
Основношколско образовање стекао је у селу Поћута. Са 14
година одлази у манастир Каона где је 26. октобра 1963.
године од тадашњег Епископа шабачко – ваљевског Јована
(Велимировића) примио монашки постриг у манастиру
Петковица, добивши име Милутин по владару из светородне лозе Немањића, једном од највећих ктитора у
хришћанској историји. Сутрадан, на празник Свете Петке, у
истом манастиру рукоположен је у чин ђакона, а на
Митровдан у Осечини у чин јеромонаха.
Године 1967. одлази у монашку школу манастира
Острог. Успешно је завршава, враћа се у манастир Каона, где
постаје намесник и парох. Средњошколско образовање
стекао је у Богословији „Свети Сава“ у Београду. Студије
отпочиње на Православном богословском факултету у
Београду да би, након завршене прве године, отишао у
Сједињене америчке државе на ПБФ „Свети Сава“ у
Либертвилу, где је са успехом дипломирао. Шест месеци
обављао је дужност секретара Епархије канадске, а
наредних шест пароха у Нијагари. Потом се враћа у Каону на
место настојатеља манастира. Заједно са манастирским
братством, својим ангажовањем допринео је свеколиком
напретку светиње каонске.
Године 1979. поклонио се Гробу Христовом у Јерусалиму. Чином синђела, Епископ Јован (Велимировић)
одликовао га је 1981., а протосинђела 1987. године.
Наследник Владике Јована на трону Епархије шабачко –
ваљевске, Епископ Лаврентије (Трифуновић) 1994. године
унапређује га у чин игумана, а 1998. у чин архимандрита.
Старешина каонске обитељи постаје 1996. године, када му
Владика Лаврентије на старање поверава и манастир
Лелић, који тиме на кратко постаје метох Каоне.
Дужност архијерејског намесника посавотамнавског
обављао је од 1999. до 2003. године, када постаје архијерејски заменик, када бива изабран за Епископа аустралијско – новозеландског. Након три и по године службовања
на „петом континенту“, одлуком Светог Архијерејског
Сабора СПЦ, враћа се у завичај, на трон Епархије ваљевске,
поново васпостављене након 200 година.
Током његовог столовања у Епархији ваљевској
саграђено је и обновљено више храмова, постигнут највећи
одзив за верску наставу међу свим епархијама СПЦ,
изузетно развијена милосрдна активност епархијских
братстава и сестринстава, унапређен рад црквених гласила,
оrганизовано мноштво молитвених свечаности које су
сабрале православни народ из целог света и много тога
другог. Владику Милутина красила је неизмерна љубав
према својим епархиотима, којима је подарио мудре поуке у
својим проповедима.
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САВЕТИ ДР ЉИЉАНЕ ЛЕШТАРИЋ – СПЕЦИЈАЛИСТЕ ПСИХИЈАТРИЈЕ

МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У ДОБА КОРОНЕ
- Родитељи, искористите време да будете са својом децом. Одиграјте 'Човече не љути се'.
Читајте заједно са њима. Радна терапија је прави избор – саветује др Лештарић.
Прошло је месец дана од увођења
ванредног стања због пандемије корона
вируса. Свакодневно слушамо савете
стручњака, пратимо мере и извештаје
које нам износе путем медија. У циљу
сагледавања психолошких аспеката и
ефеката које на нас може да има актуелна ситуација, питали смо др Љиљану
Лештарић, специјалисту психијатрије:
Како савладати страх, панику и анксиозност.
- Суочени смо са психолошким
проблемом, као последицом страха од
угрожености сопственог живота и живота нама блиских особа. Страх је реалан,
јер опасност постоји. Он нас стимулише
да се припремимо, организујемо време
и лакше све пребродимо. Уколико се
страх повећа и омета нас у свакодневним активностима, треба потражити помоћ стручног лица. Страх који је
интезиван, дуго траје, може лако прерасти у анксиозност и панику – објашњава
др Љиљана Лештарић.
Протеклих дана, психијатру Дома
здравља „Уб“, јављали су се пацијенти
који су били узнемирени и уплашени за
своје здравље. Неки су се жалили на
лош сан, повишен или снижен апетит, а
било је и оних који су плакали, били
љути на суграђане који су неодговорни
и не поштују правила. Сви су постављали иста питања: „Шта, ако се заразим?“ и „Колико ће ово да траје?“
Психијатријска амбуланта Дома
здравља „Уб“ ради у складу са ситуацијом. Пошто је у просторији амбуланте тренутно „Ковид амбуланта“, др
Љиљана Лештарић користи другу
канцеларију, на спрату. Комуникацију са
пацијентима обавља и телефоном,
изузев у хитним случајевима. Изабрани
лекар координира, а у случају измене
психичког здравља, уговара преглед.
Сви пацијенти који су на месечним депо
препаратима своју терапију уредно
добијају.

Како наводи др Лештарић у сеоским срединама се лакше подноси
изолација. Куће нису ушорене, комшије
су на већој раздаљини и, углавном, то
су старачка домаћинства. Због тога је
сеоско становништво дисциплинованије, све поштују, јер неће да буду на
терету својој деци. Млађе становништво на селу заокупљено је послом у
башти и на њиви.
- Радна терапија и јесте прави
избор. У самом граду такође је повољнија ситуација, јер је више индивидуалних домаћинстава са двориштем.
Бити у стану 'у четири зида' је прави
изазов. Треба стално осмислити нове
садржаје, а у ствари, све је исто. Сви су
већ претресли гардеробне ормаре,
ципеларнике, склонили зимску гардеробу – наставља др Љиљана Лештарић.
Иако сматрамо да је млађима
лакше да се прилагоде новонасталој
ситуацији, да време проводе на друштвеним мрежама и они тешко подносе
изолацију. Кафићи и летње баште су
затворени, па су у свету међу појединим
групама младих прављене тзв. „корона
журке“. Мислећи само како да се што
боље проведу, такве особе не размишљају да својим понашањем могу
угрозити животе ближњих, у случају да
се заразе. Како све превазићи?
Савет је да не гледамо више од две
емисије у току дана и да слушамо само
званичне службе, јер нетачне и непроверене информације могу направити
забуну и изазвати панику. Треба одржавати личну хигијену, као и хигијену
простора у коме боравимо. У једном
одласку у продавницу, купити све намирнице за пар дана. Читати књиге, слушати музику и бавити се ручним радовима. Сетити се старих пријатеља и
позвати их телефоном.
- Родитељи, искористите време да
будете са својом децом. Одиграјте
'Човече не љути се'. Читајте заједно са

Др Љиљана Лештарић,
специјалиста психијатрије
њима. Пратите наставу на даљину, подсетићете се мало правописа, историје,
математике – саветује др Лештарић.
Породице, које су нефункционалне
и које су до сада имале нарушену динамику имаће и сада проблем. Услед лоше
комуникације, конзумирања алкохола или
психоактивних супстанци, за очекивање
је и пораст породичног насиља. Међутим,
има и лепших ствари. И пацијенти лекарима дају подршку и подстрек за даљи
рад. Након позива пацијенткињи старијој
од 65 година, која живи у Лончанику и није
у могућности да дође на контролни
преглед, одговор који је пацијенткиња
дала, дао је др Лештарић ветар у леђа.
- Рекла ми је: 'Драга моја докторка,
пустите мене. Мени ништа не фали. Ја
сам у селу, лекова имам. Седела сам сама
и пре овога. Чувајте себе'. Тај трансфер
између лекара и болесника не може ни
једна корона да поквари. Добро здравље,
срећни Васкршњи празници и поздрав!
Останите код куће! – поручила је др
Љиљана Лештарић.
Д.Капларевић

ВРЕДНА ДОНАЦИЈА МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

ПЕДЕСЕТ ВИЗИРА ЗА ДОМ ЗДРАВЉА
Група предавача са Машинског
факултета у Београду, која израђује
заштитне маске за медицинске раднике
на првој линији одбране против епидемије КОВИД-19, поклонила је 50 визира
убском Дому здравља. Ову изузетно
важну медицинску опрему, која у целости покрива лице и на тај начин штити од
капљивчног преношења вируса корона,
допремио је Никола Воркапић, докторанд и асистент на Машинском факултету(МФ), чија је мајка родом из Такова.
Управо је од њега потекла иницијатива
да се помоћ уручи убском Дому здравља, што су све његове колеге свестрано подржале и прихвалиле. То никако не
чуди, пошто је група наставног особља
МФ већ постала позната по својој племенитој мисији израде заштитних визира и
до сада су их донирали око 30.000 клиникама, болницама и другим здравственим
установама не само у Србији, већ и у
Црној Гори и Републици Српској, чију
производњу сами финасирају. Такође,

чувени су и по томе што су осмислили
ново решење склапања визира, које је
добијено оптимизацијом свих постојећих модела. Како сазнајемо од Николе,
израђују их поступком ливења или
бризгања пластике, што је многи бржа
технологија од 3Д штампе, а осим тога
ови визири су отпорнији за ношење у
односу на многе друге, док њихов дизајн
омогућава вишеструку дезинфекцију
без икаквих оштећења.
„Чим је проглашена епидемија, ми
смо кренули са израдом визира, како
бисмо нашим медицинарима помогли у
првом таласу, када многи нису имали
заштитну опрему. Позивам све здравствене установе које немају везире да
нам се јаве, радо ћемо им изаћи у
сусрет“, поручује паметан, образован и
вредан 28-огодишњи Никола Воркапић,
иноватор и наш хумани земљак. Без
обзира на бројне обавезе које има на МФ
као докторнд, асистент или због ангажовања на различитим иновативним

Медицинску опрему допремио
и уручио Никола Воркапић,
Таковчанин по мајчиној линији
пројектима, радо и често долази у родно
село своје мајке. У Такову живи његов ујак
Живота Јаковљевић, професор машинства у Техничкој школи, који је Николин
узор и због кога је и уписао и успешно завршио Машински факултет, са просечном
оценом 9,35.
Д.Недељковић

КОРОНАВИРУС- ВАНРЕДНО СТАЊЕ
ТЕОРИЈЕ ЗАВЕРЕ

ШТА СЕ ВАЉА
ИЗА БРДА?
Да има нешто што заудара у
овој пандемији фантомског вируса,
потврдио је, прошлог петка, у својој
изјави за медије, министар Ивица
Дачић. Он је нагласио да, без обзира на
разне теорије завере, Савет безбедности УН, после свега што се ових
месеци догађало, мора дати јасан
одговор на питање: Да ли се ради о
биолошком рату и да ли је корона
вирус настао игром случаја, у природи, или је створен, као вештачки, у
некој од лабораторија великих сила за
које није тајна да служе за испитивање
и проналажење разних нових облика
биолошког оружја у виду заразних
болести?
То што је наш министар спољних послова рекао је питање које се
све више понавља у свакодневним
телефонским разговорима, јер, готово
да смо већ заборавили како узгледа
јутарњи еспресо у кафићу са пријатељима. Теорије завере су све извесније
иако је разумљиво да има претеривања и злоупотреба.
Једна од загонетки су чести
апели из европских земаља да се
обустави монтирање такозване 5G
мреже, која је, лаички речено, заснована на фреквенцијама од 24 до 90
гигахерца.То су таласи кратког домета
који не могу да продру у затворен
простор. Да би могли да користе у
новој технологији управљања уређајима путем паметних телефона потребна је изградња мреже базних станица,
а то су оне антене на високим зградама... То и још пуно сличног испричао је,
у једној тв емисији, извесни стручни
консултант за ИТ технологију.
И, све би то било као и са 4G
мрежом, да није опасности која је
најављена, опет по теоретичарима
глобалне завере финансијских моћника. А ради се. опет, о теорији завере
такозване ‘’дубоке државе’’, владара
из сенке, који су прокламовали свој
циљ да се број становника на планети
Земљи сведе на ону ‘’златну милијарду’’ (?). Да ли је то могуће? Па, ето,
пред нашим очима се догађа једна
велика пандемија коју неке европске
земље игноришу, али и објављују
запаљујуће податке о броју мртвих од
корона вируса. А какве то везе има са
5G мрежом? Има кажу, јер се у свету
ствара све већа паника коју би,
наводно, борци за нови светски поредак искористили да лакше буде
монтирана мрежа која ће емтитовати,
опет наводно, микроталасе од којих
ће, прво, страдати пчеле и птице...
Још једна теорија завере је
она са вакцинама. Торлак је сада, кажу,
у власништву фирме која не дозвољава произвоњу вакцина код ,нас већ
их шаље у бурићима. То је, већ,
довољно да се развију нове теорије
завере...
Да ли је могуће да свет срља у
пропаст? Још једна теорија завере
нуди одговор - то је она по којој
сатанисти заузимају све важнија места
у светским силама које се боре за
превласт.
М.М.
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ШТА КАЖУ НА ТЕРЕНУ

ВИРУС ЈЕ ПОДМУКАО
Село је мање угрожено вирусом, али људи су, ипак, уплашени
јер овде вируса нема, али и ако неки,
случајно залута на нечијим ципелама
или одећи кад се врати са Уба, ово
пролећно сунце га уништи. А за прскање воћа, које се ради машински, постоје посебне маске...
У Бањанима, код Илића, затичемо Љубицу која је, у том тренутку,
шарала јаја, а похвалила нам се и да је
јагње, са којим смо је ономад сликали,
сликали већ порасло... Јаја
Ђелмаши у Гвозденовићу се увелико шарају, припреме
за предстојећи празник увелико су у току.
- Овај вирус је подмукла болест, невидљива али
много опасна. Слушамо
вести и обављамо кућне
послове- каже Љубица и додаје да су Жоја (муж) и Веран
(син) на њиви. Сетва кукуруза је у пуном јеку. - Вирус не
бира жртве, сви смо угрожени, али послови у селу не
могу да чекају.

- Ванредно стање у селима
изгледа другачије него у вароши, рече
ових дана у блиц-разговору за „Глас
Тамнаве” Заре Ђелмаш из Гвозденовића. Поштујемо ограничено кретање,
а то нам и не пада много тешко јер
посла и у самом домаћинству има,
увек, довољно. Тренутно сечемо на
бансеку тополове даске за транспортне палете.

Његова супруга Зорица, додаје да
ће и ове године бити малина... колико
временске прилике (и неприлике) дозволе. За сада, добро су кренуле.
Кратке разговоре о акт уелној
сит уацији настављамо у Радуши у
Капетановићима, код Ивана и његове
супруге, које смо посетили прошлог лета
у време кад се пекла ракија за тржиште
(сваке године добијају специјални
сертификат од технолога из Ваљева).
- Ових дана се припремамо за
тањирање земљишта и сетву кукуруза. У
међувремену, изврпили смо заштитно
прскање на три хектара под шљивама.
Иначе, нама у селу нису потребне маске

Љубица Илић,
Бањани

ПОЖАР У БАЊАНИМА У ВРЕМЕ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА

ИСТРАГА ЈЕ У ТОКУ
У ноћи између суботе и недеље, 4. и 5.априла, избио је пожар...
Домаћинство Драгана
Марјановића у Бањанима,
са око 30 хектара, годинама
већ слови за једно од најуспешнијих у убској општини. Нажалост, у ноћи
између 4. и 5. априла, у време полицијског часа, дошло
је до великог пожара на
простору где је било складиштено око 650 бала сена
и 100 бала сламе, као 75
дрвених дирека спремљених за постављање ограде
за површину недалеко од
еконмског дворишта.
- Претпостављамо да је паљевина
подметнута јер су сено и слама били
удаљени 16 метара једно од другог,
нема у близини кућа нити неког извора
толлоте, а све бале изгореле су
истовремено - каже Драган Марјановић.- Штета је око 100.000 динара, али
страх који смо преживели - нема цену.
Ватрогасци су стигли око седам сати и
помогли да угасимо ватру. Била је и
полиција, извршен је увиђај и сада

Пожар је угашен,
али је остало само згариште

чекамо резултате. Извршилац је,
вероватно једно лице, а мотив - завист.
Шта друго? Комшиница са друге
стране пута је, како каже, видела ватру
око пола четири, али је мислила да у
дворишту нешто спаљујемо. Иначе,
пожар је подметнут недалеко од места
где одлажемо отпад недалеко од
радионице (Бош-сервис), па је могло
да буде и горе, с обзиром да је било
ветра...
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КОРОНАВИРУС - ВАНРЕДНО СТАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН МУЊАС”

ГИМНАЗИЈА „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“
И ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ“

ПРОБНО ТЕСТИРАЊЕ
ОСМАКА
- Пробни завршни испит путем компјутера.
- Упис првака путем телефона
Ове године, сходно новим условима, ученици осмог
разреда полагаће пробни завршни испит онлајн. За среду 22.
априла планиран је тест из српског језика, у четвртак 23. априла
тест из математике, а у петак 24. априла, решаваће се комбиновани тест. Ученици ће, изради теста, приступити преко платформе mojaucionica.gov.rs и налога који им је проследио
одељењски старешина. Сваки тест биће доступан 12 сати (од
осам до 20 часова), када технички, организациони или породични услови дозвољавају.
Ученик ће на почетку сваког теста бирати језик на којем
ради тест. Моћи ће само једном да се приступи решавању теста
које ће бити временски ограничено. То значи да, када приступи
тесту, треба да га заврши у предвиђеном року. На почетку,
ученици ће добити обавештење о дужини трајања тестирања.
Од 14. априла, ће бити доступна демо верзија теста
„Упознај окружење за самопроцену знања“, чија сврха је да се
ученици пре самог тестирања упознају са платформом и радом
на њој. Демо тест се састоји од четири питања и његова сврха је
да ученици виде какав их тест очекује. Након термина предвиђеног за решавање тестова, после 20 часова, решења ће бити
доступна на платформи, а анализа задатака биће емитована и
на РТС 3 каналу.

Учење на даљину
Из ОШ „Милан Муњас“ напомињу да се рад школе одвија
по препорукама Владе Србије и предвиђеним мерама. Пошто је
школа комплетно дезинфикована, забрањен је улазак у
просторије школе, осим лицима која су дежурна.
– Поштујући препоруку Владе Србије о организовању рада
у условима ванредног стања, свим стручним службама наше
школе омогућен је рад од куће. Сви процеси рада у школи се
одвијају несметано. У овом тренутку то је настава на даљину,
која се одвија без већих потешкоћа. Ученици имају могућност да
прате наставу на Другом и Трећем каналу РТС-а, као и платформи РТС „Планета“. Распоред часова се за сваку седмицу
објављује на сајту Министарства просвете. Настава на даљину
одвија се и путем вајбер група и платформи за учење. Готово
сви ученици и наставници наше школе показали су изузетан
степен одговорности и ефикасности у оваквом начину раданаглашава Живана Баратовић, директорка ОШ „Милан Муњас“.
У току је и евидентирање за упис деце у први разред. Оно
се обавља у интервалу од девет до 12 часова сваког радног
дана путем телефона 411-338 и 411-837, или путем мејла:
munjasub@gmail.com.
Д.К.

УПИС У ВРТИЋ
Упис у Предшколску установу „Уб” почео је 1. априла,
а због новонастале ситуације трајаће до 29.маја. Препорука је
да родитељи уписују своју децу електронским путем помоћу
услуге еВртић на Порталу еУправа. E-mail адреса за
достављање додатне документације је: vrticub6@gmail.com, а
контакт особе из предшколске установе за рад са странкама/
родитељима су Мирјана Крсмановић и Гордана Милосављевић Марковић (066/825-8000). Контакт телефон и e-mail
адресa предшколске установе су: 014 411/602 , pu_ub@mts.rs

УЧЕЊЕ
НА ДАЉИНУ
Анкета спроведена међу ученицима
Гимназије показала да највише ученика
проведе у учењу између два и четири сата,
док професори некада проводе и више од
осам сати у планирању наставе
и прегледању домаћих задатака.
Затварањем школа настава није прекинута, а настављена је на даљину, од 17. марта. Многе школе су је
организовале формирањем одељења у оквиру Google
classroom (Гугл учионице), путем које се шаљу предавања и
домаћи задаци. Ученици прате наставу и на каналу РТС
„Планета“ и путем интернета.
- У Гимназији смо се веома брзо орзанизовали и већ
четири недеље се настава на
даљину успешно одвија преко Гугл учионица и електронских адреса ученика и наставника. Сматрам да је то пристојан и квалитетан начин
комуникације. Свако од учесника оваквог наставног процеса чува своју приватност и
планира своје време током
Анђелка Симић,
дана. У овако организованом
директорка
Гимназије
наставном процесу, веома су
нам важни подршка и разумевање које имамо од стране родитеља, који су сада у
прилици да много лакше и објективније прате учење и напредовање свог детета – рекла је је Анђелка Симић, директорка
Гимназије „Бранислав Петронијевић“.
Из Министарства просвете стигла је препорука за коришћење платформе (апликације) Microsoft Teams коју, иначе,
користе неки факултети и тимови програмера. За ову платформу, Теленор и МТС су омогућили бесплатан приступ.
Наставници и ученици су добили приступне параметре.
Планира се, да се и у будуће користи нека од платформи за
учење, као подршка редовној настави.
Прве две недеље онлајн наставе свима су биле напорније, јер су се тада и наставници и ученици навикавали на нов
начин рада и учења. Сада су се прилагодили, редовно се
ослушкује оптерећеност ученика, праве се прилагођени
недељни планови. Сходно томе, у убској Гимназији спроведена је анкета међу ученицима и наставницима и резултати
говоре да су задовољни. Занимљива је чињеница да се
највише ученика изјаснило да дневно проведе свега два до
четири сата у учењу и изради домаћих задатака, док наставници кажу да редовно проводе и више од осам сати у
планирању, припреми материјала, прегледању задатака,
давању повратне информације ученицима и у евидентирању
часова и активности ученика у електронски дневник и
педагошку документацију. Фокус са сумативног оцењивања
је померен на формативно оцењивање. Најважније у целом
процесу је да наставници дају повратне информације
ученицима и подстичу ученике да више уче.
- Сви из школе се и у овако тешкој ситуацији трудимо да
оснажимо наше ученике, да их научимо да уче и припремимо
их да одговоре захтевима времена- додала је Анђелка Симић.
Синиша Милак, педагог Техничке школе „Уб“ наводи да
је комуникација са ученицима успостављена у старту, путем
Вибера, Гугл учионице и мејла. Одељењске старешине су
отварале Вибер групе за своје одељење и усмеравале су ученике на рад. Домаће задатке наставници шаљу путем Вибера
или мејла.
– Сарадња је добра, ученици шаљу радове на време.
Има ученика који немају материјалне услове за праћење
наставе на даљину, па са њима, нажалост, није успостављена
сарадња. Поједини ученици, који живе у селима, имају лош
интернет и не могу увек на време да одговарају на поруке, па
се за њих померају рокови. Постоје и ученици који не желе да
сарађују, иако имају услове за праћење наставе, али и за њих
постоји оцена. Ученицима, углавном, одговара овакав начин
рада, сличан је њиховим општим интересовањима за компјутере и технологију уопште.
Д.Капларевић

КОРОНАВИРУС- ВАНРЕДНО СТАЊЕ
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
„БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ”

ОБУСТАВЉЕН
НЕПОСРЕДАН РАД
СА ЧЛАНСТВОМ
Због погоршања епидемиолошке ситуације, 20.марта,
Градска библиотека „Божидар Кнежевић” обуставила је рад
са корисницима. До даљњег све информације можете добити
на телефон: 014/411-663, радним данима у времену од 08-13
часова.
- У току радног времена запослени се јављају на
телефон, али и путем порука на нашој Фејсбук стани
комуницирају са корисницима, дају им обавештења о раду и
остале информације о публикацијама. Студентима и ђацима,
ако је потеребно, скенирају стране из литературе потребне за
учење, семинарске, матурске и домаће радове, па шаљу на
мејл адресе. Директан рад са чланством се не остварује од
када је донета одлука о престанку рада свих шалтерских и
других служби због небезбедне епидемиолошке ситуације за
запослене и кориснике- истиче Јелка Панић, директорка
Градске библиотеке „Божидар Кнеженић”.
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ПРЕДСТАВЕ
НА ИНТЕРНЕТУ
Убско Позориште средом,
на "Youtube" каналу, емитује снимљне
представе са свог репертоара
Због мера сузбијања епидемије и забране окупљања, сви
грађани су ускраћени за прилику да присуствују представама, те
су многа позоришта у Србији одлучила да драмска остварења
публици понуде путем интернета. Акцији „Остани код куће“
придружило се и убско Позориште „Раша Плаовић“, које на свом
јутјуб каналу емитује своје снимљене представе. Са приказивањем су отпочели првог дана овог месеца и до 12. априла
представе су објављивали средом и недељом. У том периоду
публика је могла да види четири комада: „Чудо у Шаргану“,
„Сироти мали хрчки“, „Само ви ајте, а ми ћемо грактат и арлаукат“ и „Мрешћење шарана“. Међутим, због проблема техничке
природе, убудуће ће снимке објављивати у једном термину, и то
средом од 17, 30 часова.
Директор убског Позоришта, Владимир Тадић каже да ће
бити приказана сва снимљена драмска дела њихове продукције
од 2002. године до данас. То је, како истиче, јединствена прилика
да се подсетимо представа које су некада биле на репертоару
Позоришта, а од којих су многе постигле велики успех на
бројним фестивалима.
„Виртуено гледање представа је свакако један од добрих
начина да се квалитетно проведе време код куће и да се ужива у
позоришту и на овај начин“, оцењује Владимир Тадић.
Идеја да и током ванредног стања убско Позориште буде
са својом публиком потекла је од Мишела Капларевића, члана
глумачкох ансамбла и ПР-а овдашњег аматерског театра. Како
истиче, овај подухват није ни мало лак.

Градска библиотека „Божидар Кнежевић” Уб
Према њеним речима, библиотека је детаљно
дезинфикована. Радници поштују све мере које су надлежни
донели. За време дежурства запослени, поред комуникације
са корисницима, сређују фонд, проучавају стручну
литературу, праве спискове за набавку и отпис неактуелне и
оштећене грађе. Остварује се и пасивно дежурство.
- Према препоруци Министарства редовно освежавамо
нашу ФБ страну и нудимо корисницима и пратиоцима
интересантне културно-образовне садржаје како би им
попунили слободно време. Имали смо наградни квиз за
Светски дан дечје књиге, а тренутно је у току, до 22.априла,
фото-конкурс "Књига у фокусу"- поручује Јелка Панић. М.М.М.

УСТАНОВА КУЛТУРЕ

ОДЛОЖЕНИ
СВИ ПРОГРАМИ
Вирус корона ставио је пред изазове готово сваки
аспект функционисања друштва, па ни култура није изузетак.
У складу са Одлуком Владе Републике Србије од 11. марта о
мерама за сузбијање ширења вируса, као и на основу
издатих саопштења локалне самоуправе, Установа културе
одложила је до даљег све планиране програме у њеној
организацији. Поред тога, због забране окупљања, од 11.
марта обустављене су све пробе које су се одржавале у сали
Дома културе, као и остали садржаји у организацији других
установа (Предшколска установа, Градска библиотека). Исто
се односи и на простор Мале сцене Дома културе (некадашњи Клуб).
Рад су обуставили и глумци Позоришта „Раша Плаовић“, који су интензивно припремали представу „Давитељ
против давитеља“, у режији Душка Ашковића. Премијера
најновијег комада убског позоришта била је планирана за 27.
март, али је и она, из познатих разлога, отказана.

„Мрешћење шарана” из 2005.године,
емитовано 12.априла
„Доста проблема се појавило са старим представама у
смислу квалитета снимака и, поготову, квалитета звука, али све
то решавамо успут. Скупљамо снимке на једном месту и мислим
да ћемо успети да емитујемо свих 18 представа, колико смо
поставили од 2002. године. Захвалио бих се свим глумцима што
су се ангажовали да нађемо снимке растурене на све стране,
затим нашој младој и талентованој глумици Тари Митровић, која
ради све најаве текстова и Жарку Стојановићу, који нам помаже
око обраде материјала, што некада уме да траје и по двадесетак
сати. Велику захвалност дугујемо и људима који су снимали
наше представе. Поред поменутог Стојановића, ту су још Дејан
Мартић Келе, као и Драган Белајац Џаги, који се у последњем
периоду потрудио да имамо доста наших позоришних
представа“, каже Мишел Капларевић, додајући да покушавају да
обезбеде и неке старије снимке, из осамдесетих и деведесетих
година, које ће такође емитовати.
Д.Н.

TMD Install
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Lajkova~ka
panorama
Специјално издање посвећено борби против
пандемије корона вируса

САОПШТЕЊА И ОБАВЕШТЕЊА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
У ЛАЈКОВЦУ ПОТВРЂЕНА ЧЕТИРИ СЛУЧАЈА ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНАВИРУСА

НЕПРЕКИДНА БОРБА ПРОТИВ ПАНДЕМИЈЕ
Корисницима сталне новчане помоћи, као и војним и породичним
инвалидима корисницима једнократне новчане помоћи са
пребивалиштем у општини Лајковац, који су та права остварили
на основу решења Заједничког центра за социјални рад
„Солидарност“, општина Лајковац одобрила је новчану помоћ
од 2.500 динара по кориснику, за набавку средстава за хигијену.
Штаб за ванредне ситуације
општине Лајковац потврдио је до сада
четири случаја обољевања од вируса
COVID-19 на територији лајковачке
општине. Штаб је још једном апелује на
суграђане да остану у домовима и
придржавају се свих мера Владе Републике Србије. До данас је у самоизолацији од 28 дана било 60 особа које су
допутовале са подручја погођених
вирусом и они су под надзором Полицијске станице Лајковац, без симптома.

ПРВА ЖРТВА
Штаб за ванредне ситуације општине Лајковац обавештава да је прва
жртва вируса COVID-19 Р.П. преминуо
у 77 години у КБЦ „Земун“ у Београду,
где је био и хоспитализован.
Ово је био први регистровани
случај заражен вирусом COVID-19 на
територији општине Лајковац.
Р.П. је имао и друге придружене
болести.

Волонтери у акцији:
Набавка намирница
за пензионере

ПОТВРЂЕН ДРУГИ
СЛУЧАЈ КОРОНЕ

„Кол центар” општине Лајковац
са члановима Штаба за ванредне ситуације
Комунално предузеће „Градска
чистоћа“ дуже од две недеље спроводи
дезинфекцију јавних површина
натријум-хипохлоритом, а ових дана се
у тај посао укључила и фирма „Хигијена
Томић“. Спроводе се све мере
прописане у време ванредног стања,
као и у другим градовима, а Штаб се
редовно обраћа саопштењима преко
локалних медија. Од почетка епидемије
Штаб је објавио број телефона за
подршку становништву 014 3431 120,
који је отворен за позиве 24 сата, и
организовао волонтере који помажу
старим лицима у снабдевању основним
животним намирницама и лековима.
Корисницима сталне новчане
помоћи, као и војним и породичним
инвалидима корисницима једнократне
новчане помоћи са пребивалиштем у
општини Лајковац, који су та права
ос т ва р и л и н а ос н о ву р е ш е њ а
Заједничког центра за социјални рад
„Солидарност“ (за општине Љиг,
Лајковац и Мионица),
одобрена је
новчана помоћ из буџета општине
Лајковац од 2.500 динара по кориснику,

за набавку средстава за хигијену. Помоћ
је одобрена на основу одлуке Штаба, који
редовно заседа и доноси одлуке од
проглашења ванредног стања због
епидемије вируса КОВИД-19.
Штаб за ванредне ситуације
општине Лајковац отворио је наменски
рачун за уплату донација грађана и
привреде за помоћ у борби против
епидемије вируса КОВИД-19. Број рачуна
је 840-5068741-13, а заинтересовани могу
п ос т а в и т и п и т а њ а п р е ко м е ј л а
opstinalajkovac@gmail.com. Прве уплате
стигле су од лајковачких фирми „АгроТара“ и „Алпет“. Подршка привредника и
удружења грађана почела је и раније,
првенствено за социјално најугроженије
грађане. Кориснике социјалне услуге
„Помоћ у кући“ (31), коју финансира
општина Лајковац, редовно обилазе
неговатељице-геронтодомаћице, а за
њих и стиже и робна помоћ од суграђана.
Пекара Твити сваког јутра обезбеђује
топла пецива, Кумова воденица је
поклонила 60 кг брашна, а Пчеларска
задруга „Качерски мед“ 40 килограма
меда.

Штаб за ванредне ситуације
општине Лајковац обавештава јавност
да је на територији општине потврђен
други случај вируса COVID-19. Оболела
је тридесeттрогодишња особа женског
пола. Према подацима надлежних
установа, заражена је пре извесног
времена допутовала из иностранства и
од тада се налази у кућној самоизолацији. Предузете су мере изолације за
све особе са којима је заражена била у
контакту и чланове уже породице.

ПОТВРЂЕНА ЈОШ
ДВА СЛУЧАЈА
Општински штаб за ванредне
ситуације обавештава јавност да су на
територији општине Лајковац потврђена још два нова случаја вируса
COVID-19. Оболели су педесетједногодишњи мушкарац и двадесетогодишњи
младић. На основу података надлежних
установа оболели су хоспи-тализовани
и предузете су мере изола-ције за све
особе са којима су били у контакту и
чланове уже породице.
Штаб за ванредне ситуације
општине Лајковац још једном апелује
суграђанима да без преке потребе не
излазе из својих домова и да се
придржавају свих мера које је донела
Влада Републике Србије. Такође
молимо суграђане ако примете
симптоме вируса COVID-19 да се без
одлагања јаве на број телефона
Општинског „Кол центра” 014/3431-120
или на број телефона Дома здравља
Лајковац 014/3431-124.
ШТАБ ЗА ВС ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
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САОПШТЕЊА И ОБАВЕШТЕЊА ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

САОПШТЕЊА И ОБАВЕШТЕЊА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА” И „ХИГИЈЕНА ТОМИЋ”

ДЕЗИНФЕКЦИЈА
ЈАВНИХ ПОВРШИНА
На основу одлуке Штаба за
ванредне ситуације општине Лајковац
наставља се дезинфекција и чишћење
улица у граду, јавних површина и
тротоара.
“Хигијена Томић“ свакодневно
врши дезинфекцију на територији
општине Лајковац и то: прилазе Дому
здравља, згради општине, Полицијској
станици, банкама, пошти и апотекама.
Такође су дезинфиковани сви паркови и
спортско рекреативни терени, све јавне
установе, школе и вртић.

ЈКП „Градска чистоћа“ Лајковац
спроводи све неопходне превентивне
мера које су у њиховој надлежности, у две
смене врши се прање улица и пешачких
зона натријум – хипохлоридом.

ПРИВЕДЕНО ПЕТ ОСОБА
У вечерњим сатима у четвртак, 9.априла, у Полицијску станицу Лајковац
приведено је пет лица због нарушене мере забране кретања за време трајања
полицијског часа. Против њих су поднете прекршајне пријаве. Након тока лица су
по скраћеном поступку спроведена у одељење прекршајног суда у Љигу
дежурном судији. Након саслушања судија је донео решења и изрекао следеће
новчане казне: М.С. из Земуна, С.Н. са Чукарице, Г.А. из Земуна и М.М. такође из
Земуна кажњени су са по 50.000,00; док је К.З. из Попучака кажњен са 10.000,00.
Уочено је да грађани са подручја општине Лајковац поштују меру забране
кретање за време трајања полицијског часа. Показало се као индикативно да на
наше подручје долазе грађани из суседних градова и општина који не поштују
наложене мере, и да су они прекршиоци истих.

ПРВИ СЛУЧАЈ КРШЕЊА
САМОИЗОЛАЦИЈЕ

„Хигијена Томић”

Дезинфекција тротоара

ЗБОГ НЕПОШТОВАЊА ЗАБРАНЕ КРЕТАЊА

У наредби коју је
донео Штаб за ванредне
ситуације општине Лајковац, наложено је управницима стамбених заједница
да обезбеде појачано
чишћење и дезинфекцију
заједничких просторија
(лифт, улаз у зграду, степениште, геледери...), па се апелује да се
и даље придржавају ове мере.
Мере дезинфекције наставиће се
све док то буде потребно како би се
спречило широње корона вируса.

Припадници Лајковачке полиције ухапсили су лице Ј.Љ. (1995) из Јабучја
због кршења мере самоизолације и против њега је поднета кривична пријава по
Члану 248. Кривичног законика (Непоступање по здравственим прописима за
време епидемије). Ј.Љ. је 06.04. напустио просторије у којима станује, а које није
смео да напушта, и удаљио се у Варошицу Лајковац, такође 07.04. затечен је да
управља путничким возилом на путу Јабучје-Руклада чиме је нарушио меру
самоизолације, и прекршио Решење о самоизолацији.
Уз кривичну пријаву приведен је Основном јавном тужилаштву у Убу, након
саслушања одређен му је притвор у трајању од 30 дана.

ЧЕТВОРО КАЖЊЕНИХ
Лајковачка полиција ради даноноћно за добробит свих
грађана, и чини све што је у њиховој моћи у борби
против епидемије вируса Covid-19
У понедељaк, 6.априла, у Полицијску станицу Лајковац приведено је
четворо лица, и то једно због нарушене мере забране кретања лица старијих од 65
година и троје због нарушене мере забране кретања за време трајања полицијског
часа. Против њих су поднете прекршајне пријаве. Након тока лица су по скраћеном поступку спроведена у одељење прекршајног суда у Љигу дежурном судији.
Након саслушања судија је донео решења и изрекао следеће новчане казне:
Лице М.М. из Лајковца кажњен са 50.000,00 због нарушене мере забране
кретања лица старијих од 65 година за време трајања ванредног стања.
С.Ж. из Ваљева; Б.Д. из Смедеревске Паланке и В.Љ. из Ваљева кажњени су
са по 30.000,00 због нарушене мере забране кретања за време трајања полицијског
часа.

САОПШТЕЊЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ ЛАЈКОВАЦ

ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА ЗАБРАНЕ КРЕТАЊА
У ПАРКОВИМА И ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
ЗА РЕКРЕАЦИЈУ И СПОРТ

ЈКП „Градска чистоћа“ Лајковац:
Прање улица натријум-хипохлоридом

ПОСТУПАЊЕ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
У СЛУЧАЈУ КОРОНА ВИРУСА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Сви грађани са подручја опш-тине
Лајковац са фебрилним симпто-мима и
респираторним тегобама (кија-ње,
кашљање, отежано дисање, пови-шена
температура...) обавезни су да остану у
својим домовима и позову дежурне
бројеве Дома здравља у Лајковцу где ће
од медицинског особља добити све
адекватне смернице. Ако се симптоми
погоршавају поново позовите здравствену службу, која ће вам рећи где да
дођете. У питању је ординација у
простојима ХИТНЕ СЛУЖБЕ која је
издвојена од осталих ординација како
не би довели у упасност остале
пацијенте.
Заштитимо себе и друге.

Првих дана априла у Полцијску станицу Лајковц приведено је четворо
суграђана због нарушене мере забране кретања лица старијих од 65 година за
време трајања ванредног стања. Против њих су поднете прекршајне пријаве.
Након тока лица су по скраћеном поступку спроведена у одељење прекршајног
суда у Љигу дежурном судији. Након саслушања судија је донео решења и изрекао
следеће новчане казне: О.М. (1941) из Лајковца кажњен са 50.000,00; Д.М. (1941) из
Лајковца кажњен са 50.000,00; Ж.А. (1952) из Лајковца кажњен са 50.000,00 и С.М.
(1951) из Ваљева кажњен са 50.000,00
Из ПС Лајковац стигло је саопштење да је уочен велики број суграђана који
не поштују меру забране кретања у парковима и јавним површинама за рекреацију
и спорт, превасходно одласком на познато лајковачко викенд излетиште на реци
Колубари. Сходно томе, најављају строгу контролу у наредним данима, и
предузимање свих законских мера против оних који се не буду придржавали
наведене забране.

ПРИВЕДЕНО ТРОЈЕ ЛАЈКОВЧАНА
Контакт телефони:
Фиксни: 014/3431-124
Мобилни: 069/8808327
069/8808365
Директор Дома здравља
др Љиљана Молеровић

Последњег дана марта у Полцијску станицу Лајковц приведено је троје
суграђана због нарушене мере забране кретања лица старијих од 65 година за
време трајања ванредног стања. Против њих су поднете прекршајне пријаве.
Након тока лица су по скраћеном поступку спроведена у одељење прекршајног
суда у Љигу дежурном судији. Након саслушања судија је донео решења и изрекао
следеће новчане казне: Ј.М. (1952) из Ћелија кажњен са 50.000,00; В.З. (1953) из
Лајковца кажњен са 50.000,00; С.М. (1949) из Лајковца кажњен са 80.000,00.
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У БОРБИ ПРОТИВ ЕПИДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19

АПЕЛ ЗА ДОНАЦИЈЕ
Уплате донација могу се извршити на рачун: 840-5068741-13
Штаб за ванредне ситуације општине Лајковац је поводом актуелног стања отворио наменски рачун за уплату
донација физичких и правних лица за
помоћ у борби против евпидемије вируса
COVID-19.
Уплате донација могу се извршити
на рачун: 840-5068741-13
Сви који желе да уплате донацију, а
имају питања у вези уплате, могу се
обратити мејлом на адресу:
opstinalajkovac@gmail.com
или телефоном на број 014/3433-109.

ПРВЕ НОВЧАНЕ ДОНАЦИЈЕ
Штаб за ванредне ситуације општине Лајковац овим путем жели да изрази
захвалност фирмама „Агро-Тара“ д.о.о. и
„Алпет“ д.о.о. из Лајковца које су међу
првима уплатиле новчане донације на
наменски рачун који је отворен за борбу
против епидемије вируса COVID-19. У
међувремену на наменски рачун уплаћене су нове донације од Телевизије „Пруга“, Радија „КИСС“ и Центра за пољопривреду Лајковац.

Бројни привредници, удружења
грађана као и појединци са територије
општине Лајковац укључују се у разне
хуманитарне акције, било преко донација
у роби или личним волонтерским радом,
како би пружили подршку и помоћ у
борби против вируса COVID-19.
Штаб се још једном захваљује
свима, и поручује да у овим данима
морамо бити одговорни и солидарни.

ХУМАНИ ПЧЕЛАРИ
Друштво пчелара Лајковац донирало је Штабу за ванредне ситуације
општине Лајковац 42 килограма меда
који ће бити подељен корисницима
социјалне заштите – УСЛУГА ПОМОЋ У
КУЋИ.
Такође, Лајковачка пекара „Twetty”
од 30.марта започела је испоруку топлог
пецива за поменуте кориснике, којих на
територији општине Лајковац има
укупно 31. Дистрибуцију корисницима у
име Штаба за ванредне ситуације врше
(геронто домаћице).
Овим путем Штаб се захваљује на
донацијама, и позива све привредне
субјекте са територије општине Лајковац да се укључе у ову акцију.

Мед као донација

ДОНАЦИЈА У БРАШНУ
Лајковчани настављају да буду
хумани. Штабу за ванредне ситуације
донирано је 60 килограма белог
кукурузног брашна од стране Павловић
Милана из Маркове Цркве (Кумова
воденица) за најугроженије кориснике са
територије општине Лајковац.
Штаб се овим путем захваљује свим
привредницима и људима добре воље
који пружају помоћ социјално угроженом
становништву у овим тренуцима.

Бело кукурузно брашно

БРОЈ ТЕЛЕФОНА КРИЗНОГ ШТАБА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
014 / 3431 – 120
ЗА СВЕ ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ,
ВЕЗАНО ЗА НОВОНАСТАЛУ СИТУАЦИЈУ,
А У ВЕЗИ КОРОНА ВИРУСА,
КАО И ПОТРЕБЕ ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА
ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ
НОВОНАСТАЛЕ СИТУАЦИЈЕ
БРОЈ ЋЕ СУГРАЂАНИМА БИТИ ДОСТУПАН 24 ЧАСА.
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ТРГОВИНЕ
ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ПЕНЗИОНЕРА
Штаб за ванредне ситуације
општине Лајковац одобрио је рад
следећим трговинским радњама за
снабдевање потрошача старија од 65
година у време предвиђено мерема
Владе Републике Србије:
- „ЕУРОПРОМ” ДОО ВАЉЕВО, малопродајни објекат у Лајковацу, улица Боје
Марковића бр. 18
- СЗТР „BOX”, улица Војводе Мишића
бр. 92 Лајковац
- СТР на велико и мало „БОЖИНОВСКИ”,
улица Краља Петра Првог бр. 3 Лајковац
- Маркет „МИЛИЋЕВИЋ”
Улица Војводе Мишића бр. 170 Лајковац
Улица Краља Петра Првог бр. 40 Лајковац
Село Пепељевац бб
Село Словац бб
- „ARGOS EMPORIO GROUP” – село
Јабучје (центар)
- Трговина на мало „МИЛОВАНОВИЋ”село Врачевић
- СТКР „ПАНТЕЛИЋ” – село Бајевац бб

НОВИ НАЧИН УПИСА ДЕЦЕ
У ВРТИЋЕ И ШКОЛЕ

БЕЗ ЧЕКАЊА
НА ШАЛТЕРИМА
Од ове године грађани Лајковца
ће моћи да на електронски начин
пријаве децу за упис у ПУ „Лептирић“.
Услуга „еВртић“ представља електронску пријаву деце за упис у ПУ. Захваљујући томе, родитељи имају могућност да на лакши и бржи начин, без
чекања на разним шалтерима, поднесу
пријаву на националном порталу
„еУправа“ ( www.euprava.gov.rs ), а
достављање извода из матичне књиге
рођених, уверења о пребивалишту и
запослењу није потребно јер се
подацима приступа аутоматски.
На поменутом порталу биће назив
Предшколска Установа „Лептирић“
Лајковац где је потребно попунити
пријаву за упис. На основу повратне
информације да је дете пријављено
родитељ ће добити деловодни број под
којим је пријава заведена. На огласној
табли вртића више неће бити истакнуто
име и презиме детета већ само
деловодни број. Упис деце у ПУ
„Лептирић“ спроводиће се од 1. до 30.
јуна ове године. Тек тада ће родитељи
моћи да пријаве дете о чему ће бити
обавештени, наведено је у саопштењу
ПУ „Лептирић“.
Родитељу или другом законском
заступнику деце која су стасала за упис
у први разред основне школе за
школску 2020/21. годину могу од јуче да
електронским путем искажу интересовање за упис у одређену основну
школу преко портала „еУправу“.
Родитељима ће потом бити послата
нотификација о датуму уписа у основну
школу, а на поменутом порталу, по
дефинисању датума, биће доступна и
услуга еЗаказивање термина за упис и
тестирање.

ЛАЈКОВАЦ
УЗ ПОМОЋ ВОЛОНТЕРА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ПОДЕЛА МАСКИ
У ЛАЈКОВЦУ
Штаб за ванредне ситуације
општине Лајковац обавештава да су,
7.априла 2020.године, у преподневним
часовима волонтери Штаба започели
поделу 1000 заштитних маски својим
суграђанима.
Подела маски вршена је испред
малопродајних трговинских објеката,
банака и апотека у Лајковцу. Ову акцију
Штаб за ванредне ситуације поновиће и у
наредном периоду о чему ћемо благовремено обавестити суграђане.

Подела заштиних
маски у Лајковцу

Саопштење Штаба за ванредне ситуације
општине Лајковац са треће одржане седнице
дана 18.03.2020. године
1. Обавештавају се пензионери са територије општине Лајковац који
остварују новчну помоћ у узносу од 4.000,00 из буџета општине Лајковац
да ће се исплата извршити аутоматски без подношења захтева, а у
складу са захтевима поднетим за претходни квартал.
2. Обуствља се подношење захтева за конкурс за доделу дечијих
аутоседишта. Нови рокови за подншење зехтева биће утврђени након
укидања вандредог стања.
3. Обавештавају се пољопривредни произвођачи са територије општине
Лајковац да ће јавни позив за подношење пријава за доделу средстава за
суфинансирање камата за пољопривредне кредите као и суфинансирање у инвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинстава
бити објављен након укидања вандредног стања.
4. За све потребне информације у вези са новонасталом ситуацијом а у
вези са корона вирусом, као и потребе локалног становништва, суграђани могу добити позивом на број 014/3431-120, који је доступан 24 часа.

ПУ „ЛЕПИРИЋ” ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ОЧУВАНА КОМУНИКАЦИЈА
ИЗМЕЂУ МАЛИШАНА И ВАСПИТАЧА
У данима ванредног стања, док
је на снази Одлука о затварању
свих предшколских установа,
комуникација између малишана и
васпитача Предшколске установе
“Лептирић” не престаје. Посредством савремених технологија
оформељене су групе преко којих је
омогућена стална комуникација
родитеља и деце, како би, бар на
овај начин био омогућен контакт и
увид у то на који начин најмлађи
проводе време ван установе.
Васпитачи шаљу предлоге
игара и активности којима деца
могу да се баве, али и родитељи
могу да шаљу радове. Такође,
стручни сарадници ће бити укључени у комуникацију у циљу саветодавног рада са родитељима.
Како би малишанима омогућили додатне садржаје примерене
њиховом узрасту, на ТВ “Пруга”, од
24.марта од 10 часова, емитовани су
дечији наступи из Лајковца, али и из
места широм Србије, Црне Горе,
Републике Српске.
“Ово ће бити прилика да се на
едукативан начин проведе време,
али и подсети, можда неко и
препозна на снимцима из ранијих
година. Наговештавамо да обустава
редовног рада предшколских

Мила Лончар Митровић
установа не значи потпун прекид рада
установе и запослених, већ обуставу
реализа-ције васпитно – образовног
рада са децом и прилагођавање
околностима које изискују стално
праћење мера и препорука надлежних
институција. У сарадњи са Педагошким колегијумом, директор сачињава
Недељни план дежурства и Оперативни план рада, посебно водећи рачуна
о заштити појединих категорија запослених- каже Мила Лончар Митровић,
директорка ПУ „Лептирић”, уз поруку:
„Драга децо, поштовани родитељи и остали суграђани, желимо вам да
у добром здрављу проведете ове
дане. Останите код куће, заштитите
себе и све остале !”

Qig
na dlanu
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Пројекат се суфинансира средствима из буџета општине
Љиг, а на основу решења о расподели средстава за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за
остаривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији општине Љиг у 2020.години. Ставови изнети у
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове
органа који је доделио средства.

ЉИЖАНИ НАЈДИСЦИПЛИНОВАНИЈИ, НИКО НИЈЕ ПРЕКРШИО ЗАБРАНУ

У ЉИГУ, ЗА САДА, БЕЗ КОРОНЕ
- У самоизолацији се налази око 60 лица. - Пољопривредници са подручја љишке општине
могу несметано обављати радове на својим њивама и током забране кретања, али ће
евентуалне злоупотребе припадници полиције санкционисати.
Од почетка увођења ванредног стања, након пуних
пет недеља, за разлику од свих околних општина и градова,
односно Ваљева као центра Колубарског округа, на
подручју општине Љиг нема ниједан евидентирани случај
зараженог лица корона вирусом. У самоизолацији се
налази око 60 лица. Нема забележен ниједан случај кршења
полицијског часа, односно забране кретања, као ни
самоизолације. Такође, сви угоститељски и остали услужни
објекти поштују прописане мере, односно нису прекршили
забрану рада те су им локали остали закључани.
-Захвалио бих се свим суграђанима који су мере
Владе РС схватили озбиљно и остали у својим домовима.
Једна смо од ретких, ако не и једина, општина која нема
ниједан случај заразе овим вирусом, као ни прекршај
забране кретања, али ни самоизолације и рада угоститељских и услужних објеката. - истакао је на седници
кризног Штаба за ванредне ситуације општине Љиг,
командант Драган Лазаревић.
Према последњем саопштењу Штаба, пољопривредници са подручја љишке општине могу несметано
обављати радове на својим њивама и током забране
кретања, односно трајања полицијског часа, чак и они
преко 65 година. Евентуалне злоупотребе припадници
полиције ће санкционисати.
Из општине Љиг кажу да ће додељивати и пакете
основних животних намирница социјално угроженим
породицама, као и самохраним родитељима, већ током ове
недеље. Волонтери Црвеног крста, председници месних
заједница, као и геронтодомаћице Центра за социјални рад
„Солидарност“ ће радити на достави и дистрибуцији тих
пакета у наредним данима.

Детаљ са седнице Штаба у Љигу
Поред редовног прања улица које обавља Јавно
комунално предузеће „Љиг“, врши се и дезинфекција свих
јавних установа (дом здравља, зграда општине, полицијска
станица, прекршајни суд, пошта...), као и стамбених установа и
свих осталих јавних површина, прометних улица и саобраћајница, како у насељеном месту Љиг, тако и у Белановици и
Славковици, a oд 7. априла почела је дезинфекција по свим
месним заједницама на територији ове општине.

Дезинфекција јавних површина

ПАКЕТИ ПОМОЋИ ЗА СОЦИЈАЛНО
УГРОЖЕНЕ И САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ
Први део пакета основних животних намирница које је
обезбедила општина Љиг подељен је најугроженијим
становницима, 10. априла, а већ током ове седмице очекују се
нове количине.
- Сходно својим могућностима обезбедили смо преко
200 пакета основних животних намирница чија је тежина око
15 килограма, а вредност око 2.500-3.000 динара - истиче
Драган Лазаревић, председник општине Љиг.

ЗАШТИТНE МАСКE
И РУКАВИЦE ЗА ЉИЖАНЕ
О п ш т и н а Љ и г ј е д о с а д а , у д ва н а в р а т а ,
обезбедила и поделила више од 6.000 пари рукавица и
заштитних маски намењених грађанима, а у наредним
данима очекује се додатан контигент од 5.000 нових. У
првом кругу је подељено преко три хиљаде, од којих је
део припао јавним установама (дом здравља, полиција,
комунално предузеће, центар за социјални рад, ОО
Црвени Крст). Поделу маски и рукавица вршили су, како
преставници локалне самоуправе и председници
месних заједница, тако и волонтери Црвеног крста Љиг
и геронтодомаћице из Центра за социјални рад.

Први контигент помоћи
најугроженијим становницима
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ШИЈУ И ПОКЛАЊАЈУ
МАСКЕ
Вест о изузетно вредној и хуманој
девојчици Милици Михаиловић из
околине Љига, брзо се проширила и
прочула широм Србије. Наиме, она са
својих 12 година самостално шије и
поклања памучне маске, уз надзор
старије комшинице Дивне Петровић из
љишког села Бабајић.
- У апотеке стижу мале количине
једнократних заштитних маски до којих
је тешко доћи. Наше памучне маске
након пар сати ношења могу се откувати
и након сушења спремне су за поновно
коришћење. Уз велику помоћ дванаестогодишње Милице доста маски смо
сашиле и поделиле комшијама- истиче
Дивна Петровић.
Поред мале Милице, још једна
вредна и храбра жена је показала своју
хуманост на делу. Наиме, власница
кројачког салона „Д&Д стил” Данке
Савић, ових дана, сашила је више
стотина заштитних маски које је поклонила припадницима љишке полиције,
радницима једне банке, медицинском
особљу љишког дома здравља, ватрогасцима, радницима у ЈКП " Комуналац"
и многим другим суграђанима.
- На овај хуман гест одлучила сам
се због проблема набавке једнократних

Милица Михаиловић шије маске
за своје суграђане

ПОМОЋ
НАЈСТАРИЈИМА
По проглашењу ванредне ситуације, Црвени крст Љиг је одржао
едукативни састанак и од 16. марта
одмах се пријавило 20 волонтера који
су кренули да пружају сву неопходну
помоћ најстаријим суграђанима. Уз све
неопходне мере заштите (заштитне
маске, рукавице и осталу опрему
неопходну за теренски рад) волонтери
свакодневно посећивали лица старија
од 65 година обезбеђујући им све
неопходне намирнице, лекове, подизање новца на банкоматима, уз овлашћења у банкама и пошти.
- Овом приликом апелујем на све
г р а ђ а н е о п ш т и н е Љ и г д а и ма ј у
разумевања и да максимално буду
толерантни и да у трговинама пропуштају волонтере преко реда, како би
уштедели драгоцено време и успели
да стигну и обиђу сва домаћинства у
н а с е љ е н ом м ес т у Љ и г - р е к л а ј е
Драгана Илић, секретар Црвеног крста
у Љигу.

заштитних маски и како бих изашла у
сусрет свима онима који су најизложенији зарази, а да би имали адекватну
заштиту- каже ова хумана Љижанка.

У ЉИГУ И БЕЛАНОВИЦИ

ЦИСТЕРНЕ СА РАСТВОРОМ
ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ
Поред дезинфекције и прања улица које је
рађено са овим средством, прошле недеље су у
Љигу (на две локације) и у Белановици постављене
цистерне са 0,1% раствора натријум-хипохлорита.
Грађани овај раствор могу користити за дезинфекцију површина, а средство је спремно за дезинфекцију и није потребно разблаживање. Раствор
чувати у тамној боци и на тамном месту, ван домашаја деце. Опрезно користити са заштитним рукавицама и након употребе опрати руке. Не удисати и
водити рачуна да препарат не доспе у очи или на
служокожу. У случају потребне за додатним информацијама око коришћења поменутог средства,
можете позвати телефон: 064/811-56-00.

Волонтери у акцији
Званичан позив за волонтирање
када је проглашено ванредно стање
није био, али то није спречило бројне
девојке и младиће из Љига да се
организују и у сарадњи са Црвеним
крстом Љиг дођу до што већег броја
оних који сада зависе од њихове
помоћи. О њима ћемо тек писати, јер су
и они наши мали хероји...

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА КЕРКОВИЋ” ЉИГ

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД
Због новонастале ситуације и ванредног стања у
нашој земљи обавештавамо Вас да је од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
стигло упуство о предстојећем упису деце у први разред.
Родитељу/другом законском заступнику деце која
су стасала за упис у први разред основне школе за
школску 2020/2021 годину, од 01. априла 2020. године биће
омогућено да електронским путем искажу интересовање
за упис у нашу школу преко Портала еУправа.
Уколико родитељ не искаже заинтересованост на
овај начин, не доводи се у питање упис детета у први
разред наше школе.
Родитељима који су преко ове услуге исказали
интересовање, електронском поштом биће послата
нотификација о датуму уписа у основну школу.
На Порталу еУправа, по дефинисању датума уписа,
родитељима ће бити доступна услуга еЗаказивање
термина за упис и тестирање која ће омогућити

родитељима да једним доласком у школу заврше све
активности везане за упис детета у школу. Преко апликације
еУпис, извршиће се повлачење података о ученику (из
матичне књиге рођених, евиденција пребивалишта и из ИЗИСа о обављеном лекарском прегледу) и упис. Истог дана
психолог/педагог школе вршиће тестирање детета.
Родитељи који немају приступ интернету или не знају
сами на порталу Е управа да искажу интересовање за упис у
нашу школу, могу путем поште на адресу школе: ОШ „Сава
Керковић“ Љиг, Светог Саве 22а, 14240 Љиг, послати податке а
на основу њих ће школа извршити упис у делу Интересовање
за упис у нашу школу уместо родитеља. Исто тако родитељи
податке могу послати и на мејл школе skolaljig@gmail.com на
основу којих ће школа извршити упис у делу Интересовање за
упис у нашу школу такође уместо родитеља.
Додатне информације и консултације можете добити
сваког радног дана од 08 до 14 часова, на следеће бројеве
телефона 063/8787-910 и 062/8037-098.
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ВЛАДИМИРЦИ

У ОПШТИНИ ВЛАДИМИРЦИ ПОТВРЂЕН ЈЕДАН СЛУЧАЈ ОБОЛЕЛОГ ОД КОРОНАВИРУСА

ПОТРЕБНА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА РЕНТГЕНА
Према речима Милорада Милинковића, комаданта Штаба за ванредне ситуације општине
Владимирци, у току је успешна борба против корона вируса. - Први потврђен случај из Дебрца.
- У току је припремање спискова за поделу пакета хуманитарне помоћи, а с обзиром на
ограничени буџет општина Владимирци је отворила и посебан наменски рачун за донирање
средстава за обазбеђивање ових пакета 840-744151843-84, модел 97, позив на број 53112.
Општински штаб за ванредне ситуације у Владимирцима поступа по свим мерама Владе Републике Србије и,
како истиче председник општине Милорад Милинковић,
грађани се придржавају свих наредби које за циљ имају
заштиту становништва и превенцију ширења корона
инфекције.
- Предузети су неопходни кораци ка сузбијању
пандемије и, могу да истакнем, да није било битнијих кршења
ограничења кретања. До викенда нисмо имали ниједан
потврђени случај оболелог од злоћудног вируса, а управо
нам је потврђен први случај, који је забележен у Дебрцу.
Кратак рапорт за „Глас Тамнаве” председник Милинковић наставља информацијом да је у овој посаво-тамнавској
општини добро организована подела дезинфекционих
средстава за потребе становништва.
-Послали смо пет-шест мобилних цистерни по селима,
а једна од 440 литара је постављена пред општином. Ту сви
грађани могу да наточе припремљени натријум-хипохлорит
према својим потребама. То значи да смо, практично,
покрили целу територију Владимираца са овим средством за
дезинфекцију.

Дезинфекција јавних површина,
фото: www.posavotamnavske.com
Осим тога, локална самоуправа је организовала и набавку око 5.000 маски и исто толико
пари рукавица које су подељене
грађанству. Кризни штаб преко
својих волонтера, у сарадњи са
Црвеним крстом и Центром за
социјални рад, свекодневно
обавља дежуства, прима телефонске позиве и помаже својим
суграђанима у набавци лекова и
животних намирница. Општина
Владимирци редовно помаже
социјално угрожене, стара и
немоћна лица, породице са више
Фото:
www.posavotamnavske.com деце... С тим у вези, у току је
припремање спискова за поделу
пакета хуманитарне помоћи. С обзиром на ограничени буџет,
општина Владимирци је отворила и посебан наменски рачун
за донирање средстава за обазбеђивање ових пакета 840744151843-84, модел 97, позив на број 53112.
- У овом тренутку најактуелнија нам је поправка
рентген апарата у Дому здравља- додаје Милинковић. Заправо, рентеген већ ради, али да би био користан у
актуелној ситуацију, неопходна је његова дигитаали-зација
како би снимци могли да буду прослеђени у одговарајуће
лабораторије, где се користе у дијагности-цирању корона
вируса. Упутили смо и апел свима који могу да помогну, а
посебно ЕПС-у и ТЕНТ-у у Обреновцу, од којих очекујемо
новчану помоћ у износу од 2.160.000 динара искључиво за
дигитализацију рентгена.
С обзиром да се у овој локалној самоуправи становништво претежно бави пољопривредом, Владимирчани
који обављају послове у својим њивама имају дозволу
кретања до 20 часова.

Милорад Милинковић, председник општине Владимирци

У ОКВИРУ ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ

АМБУЛАНТА ЗА ФЕБРИЛНЕ
ПАЦИЈЕНТЕ СА
РЕСПИРАТОРНИМ ТЕГОБАМА
У складу са инструкцијама добијеним од стране
Министарства здравља Републике Србије, а у циљу
спречавања пандемије вируса COVID-19, у оквиру Дома
здравља Владимирци, почев од 17.марта, ради амбуланта
за фебрилне пацијенте са респираторним тегобама, у
просторијама бившег АТД.
Контакт телефони амбуланте су 015/514-712 и 064/8220268.

За време трајања пандемије хроничним болесницима
се терапија може прописати на 9 месеци. Радно време
Дома здравља је од 07 до 18 часова. Теренске амбуланте
раде са непромењеним радним временом, од 07 до 14
часова. У периоду од 18 до 07 часова врши се пријем
хитних случајева.
Контакт телефон Дома здравља је 015/513-113.
Обавештавају се корисници дечијег додатка у
општини Владимирци, чије право истиче у току ванредног
стања, да доставе служби дечије заштите потписан захтев,
потписану изјаву и потврду о примањима за претходна три
месеца за све чланове у домаћинству, путем поште на
адресу: Дечија заштита владимирци, ул. светог саве 34, или
на е-маил адресу: dzastita@vladimirci.org.rs. Сви корисници
се службено проверавају у централном регистру обавезног
осигурања. Образац захтева за родитељски и дечији
додатак и изјаву, можете преузети на сајту општине
владимирци.
Контактирати службу на број телефона: 015/513-141
локал -113

МИОНИЦА

16.април 2020.г.

КОРОНАВИРУС У ОПШТИНИ МИОНИЦА

ПОТВРЂЕНА
ТРИ СЛУЧАЈА
Општински штаб за ванредне ситуације у Мионици
саопштио је, 6.априла, да је потврђен трећи случај корона
вируса у овој општини. Оболела је особа женског пола из
села Маљевић, она је хоспитализована у Београду и
потврђена јој је инфекција COVID-19 вирусом. Предузете су
мере изолације за све особе са којима је била у контакту и
чланове уже породице.

Први случај корона вируса у општини Мионица
забележен је још 24.марта, код мушкарца из Осеченице.
Други случај потврђен је 30.марта, а у питању је жена из села
Попадић, која је хоспитализована у КЦ Драгиша Мишовић у
Београду. С обзиром да оболела ради у фабрици
„Аутокабел“ у Мионици, на основу Наредбе Општинског
штаба за ванредне ситуације да сваки послодавац предложи
план на нивоу своје производње како би се спречило
ширење вируса, цела смена у којој је оболела радила је
суспендована и радници не долазе на посао.
Штаб још једном апелује на све грађане да остану у
својим кућама и придржавају се мера Владе Републике
Србије и да ако примете симптоме Корона вируса да се без
одлагања јаве на дежурне телефоне Општинскиог Кол
центра 0800 50 50 55, Дома здравља Мионица 014 3421 124,
Завода за јавно здравље Ваљево 014 237 056 и 014 236 731
или приправног епидемиолога 062 202 701, 062 202 719 и 062
202 721.

У ЦИЉУ ЕФИКАСНЕ ПОДЕЛЕ
ЗАШТИТНИХ МАСКИ ГРАЂАНИМА

ПРОШИРЕНА МРЕЖА
ВОЛОНТЕРА
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У МИОНИЧКИМ ТРГОВИНСКИМ РАДЊАМА

ОБАВЕЗНО
НОШЕЊЕ МАСКИ
Штаб за ванредне ситуације општине Мионице,
3.априла, на телефонској седници донео је Наредбу којом се
наређује грађанима да приликом уласка у малопродајне
објекте-трговинске радње на територији општине Мионица
морају обавезно користити заштитне маске. Запосленима у
малопродајним објектима - трговинским радњама на
територији општине Мионица наређује да забране улазак у
објекат купцима који не користе заштитне маске. Такође,
наређује се запосленима запосленима у трговинским
радњама на територији општине Мионица да строго поштују
наредбе државних органа у вези спречавања ширења
заразе, а пре свега да број потрошача у малопродајним
објектима може бити један потрошач на десет квадратних
метара уз поштовање општих мера превенције и физичке
удаљености потрошача.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВЕДНИКЕ

ДОЗВОЉЕНО
КРЕТАЊЕ ТРАКТОРОМ
од 05 до 20 часова
Штаб за ванредне ситуације општине Мионица
обавештава грађане, по добијеном упутству Полицијске
станице Мионица, да у времену од 05 до 20 часова свакога
дана, дозвољено је кретање путем или боравак на
отвореном простору ради обављања одређених
пољопривредних радова свим лицима, без обзира на
старост, уколико за превоз и обављање пољопривредних
радова користе трактор или другу пољопривредну
машину.
Потребно је да лице код себе има потврду о
регистрованом пољопривредном газдинству.

ПОСТАВЉЕНИ РЕЗЕРВОАРИ
СА РАСТВОРОМ НАТРИЈУМ ХИПОХЛОРИТА

БЕСПЛАТНО
ЗА ГРАЂАНЕ
Јавно Комунално предузеће „Водовод Мионица“ у
складу са Наредбом Општинског штаба за ванредне ситуације, 6.априла, је поставило резервоаре са раствором
натријум хипохлорита. Ово средство за дезинфекцију
стамбених објеката грађани свакодневно могу бесплатно
преузети на четири сталне локације. Локације на којима су
резервоари постављени налазе се у Вароши Мионица
испред улаза у зграду ЈКП „Водовод Мионица“, у Бањи
Врујци испред улаза у зграду амбуланте, у Брежђу испред
улаза у зграду амбуланте и у Рајковићу на раскрсници према
амбуланти.

Подела заштитних маски
у мионичким селима
Поред поделе заштитних маски здравственим радницима, запосленима у јавним службама који су на дежурству,
радницима у продајним објектима и привредним субјектима,
Штаб за ванредне ситуације општине Мионица већ две
седмице организује и бесплатну поделу заштитних маски за
вишекратну употребу грађанима општине Мионица. Од
суботе је, у циљу ефикасне дистрибуције бесплатних заштитних маски у мионичким селима Штаб за ванредне ситуације,
формирао проширену мрежу волонтера. Ову мрежу чине
грађани који помажу у дистрибуцији у својим местима, чиме
ће омогућити да у што краћем временском року сви Мионичани добију ово средство заштите од ширења заразне
болести COVID 19.

ДЕЗИНФЕКЦИЈА
ЈАВНИХ ПОВРШИНА
У протеколом периоду, општина Мионица вршила је
свакодневно дезинфекцију јавних површина у селима и
вароши, према ранијем утврђеном распореду.
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16.03.2020.г. навршило се две године
од када није са нама наш драги

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
СЕЋАЊЕ
поводом 40 дана од смрти

РАДМИЛЕ – РАДЕ
ЂУРЂЕВИЋ
ДРАГАН
ЈЕЛЕНИЋ
(1956 – 2018)
Недостајеш бескрајно, али
носићемо те заувек у нашим срцима,
јер вољени никад не умиру
Твоји најмилији
30.03.2020.г. навршиће се година
дана од смрти нашег драгог

Драга кумице, хвала ти за дивне
године дружења и искреног
пријатељства...
Бранка и Панта
После кратке болести
преминуо је наш

ИЛИЈА
ПЛАКАЛОВИЋ
(1943 – 2020)

РАДОСАВА
ВАТАЗЕВИЋА

Заувек ће те носити у срцима
и чувати од заборава

(1936 – 2019)
Увек ћеш бити у нашем сећању...
Супруга Станојка
и син Драгољуб са породицом

1.04.2020.године напустио нас
је наш

Супруга Нада и кћерка Зорица
са породицом
23.03.2020.г. навршило се шест
тужних месеци од смрти нашег
вољеног сина, оца и брата

СРЂАНА
БРЕКОВИЋА
(1967 – 2019)

МИЛИСАВ ЈОВИЧИЋ
(1931 – 2020)
Недостајеш...
С љубављу и поштовањем
Твоји: Нада, Весна и Бобан

Постоји туга коју
време не лечи
и љубав коју смрт не прекида.
Био си и остаћеш
наш понос...
Заувек у срцима твојих: мајке
Милесе, синова Вукашина и
Марка и сестре Снежане

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
26.марта 2020.г. навршава се
шест месеци од када није са
нама наш драги

16.април 2020.г.
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26.03.2009 - 26.03.2020.

ВИДОСАВА
ЏАЈИЋ
(1919 - 2009)

БОЖИДАР ПЕРИЋ
(23.02.1956 – 26.09.2019)
Твој прерани одлазак
оставио нас је без речи.
Стално се питам зашто је
овако морало бити...
Неутешна супруга Гордана
26.марта 2020.г. навршава се
шест месеци од када није са нама

Успомена ће вечно
да траје

Породица Џајић
26.03.2020. навршава се
годину дана од смрти наше
драге мајке, таште и баке

СОФИЈЕ
ПЛАКАЛОВИЋ
(1938- 2019)

БОЖИДАР ПЕРИЋ
(23.02.1956 – 26.09.2019)
Нисмо те могли сачувати од
смрти, али ћемо те чувати од
заборава, јер вољени никада
не умиру! Вечно ћеш живети
у срцима оних који те воле
Ћерка Милица са породицом
26.марта 2020.г. навршава се шест
месеци од када није са нама

Прошла је година, а нама
и даље није лако да
прихватимо да више
ниси са нама.

Ћерке Драгица и Оливера
са породицама

СЕЋАЊЕ

МОМИР
ЛОНЧАР
(27.9.1949- 19.4.2000)

БОЖИДАР ПЕРИЋ
(23.02.1956 – 26.09.2019)
Твојим одласком остала је
празнина, бол и туга са којом
живимо. Почивај у миру и нека те
Анђели чувају
Твоја ћерка Мирјана
са породицом

Туга и бол се не мере
временом, већ
празнином која је
остала у мом срцу.
Нема дана да
не помислим на тебе...
Твоја Мила
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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07.04.2020.г. навршило се шест
месеци од смрти наше супруге,
мајке, свекрве и баке

30.04.2020.г. навршава се 40 дана
од смрти нашег супруга, оца
и деде

СЛОБОДАНА
ГРМУШИЋА
(1949 – 2020)
Остала је велика празнина
у нашим срцима,
после твог одласка!
Заувек ћемо те памтити,
али вечно ћеш нам недостајати...

ЈЕЛЕНЕ НИКОЛИЋ
(1943 – 2019)
Чувамо сећање на тебе

Супруга Љубица, ћерке
Жељка и Анђелка, зетови
Саша и Доца и унучад Јован,
Никола, Невена и Вукашин

Твоји: Лаза, Саша, Дарко,
Наташа, Мира, Стефан,
Каћа, Јеца и Иван
20.04.2020.г. навршава се
11 година од смрти наше драге

ГРОЗДАНЕ
ВАСИЉЕВИЋ
из Памбуковице
(1935 – 2009)
Време које је прошло, није
удаљило нити замаглило твој
лик и никада неће избрисати
сећање на тебе
Син Драган, снаха Верица, унуци
Зоран и Иван са породицом
07. 03. 2020. г. престало је да
куца срце нашег драгог чике

06.04.2020.г. навршило се
четири године од смрти
наше драге

23.03.2020.године
изненада је преминуо
наш драги

ОЛИВЕРЕ
РИСТИВОЈЕВИЋ
рођ. МАРТИЋ

МИЛОРАД
РИСТИВОЈЕВИЋ

(1964 – 2016)

Хвала Вам за безрезервну љубав,подршку и разумевање које сте
нам несебично пружали. Срећне смо и поносне што смо Вас имале
а бескрајно тужне што смо Вас прерано изгубиле...
Ћерке Љиљана и Мирјана, унук Виктор и зет Зоран

04.04.2020.г. преминуо је
наш драги

ЈОВАН МАРКОВИЋ
(1954 – 2020)

ИЛИЈЕ
ПЛАКАЛОВИЋА
(1943 - 2020.)
Увек си био оличење снаге
и здравља, па је тешко
поверовати да те више нема
Синовице Драгица
и Оливера са породицама

Сраћни смо и поносни што
смо те имали, а бескрајно
тужни што смо те изгубили.
Остаћеш заувек део нас...
Неутешни супруга Марија
и син Лазар

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
18.априла 2020.г. навршава
се девет године од смрти

16.април 2020.г.
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09.04.2020.г. навршило се
40 дана од када је преминула
наша драга мајка, ташта и бака

ВОЈКА ПАНИЋ
из Чучуга
(1936 – 2020)

ЗОРИСЛАВЕ
ЂУРЂЕВИЋ

Заувек ћемо те носити у срцу
и чувати успомену на тебе.
Хвала ти за све што си
учинила за нас
Твоја ћерка Драгана,
зет Милорад, унуци Милош
и Милан са породицама

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ

09.04.2020.г. навршило се
40 дана од када је
преминула наша драга

ВОЈКА ПАНИЋ
из Чучуга
(1936 – 2020)

МИЛОРАД
РИСТИВОЈЕВИЋ
Не може се избрисати из
сећања доброта и племенитост
којом су зрачили наши драги
кумови Оливера и Рића Никада
их нећемо заборавити.

Адам и Ненад
10.04.2020.г. навршило се
27 година од смрти наше драге

Никада те нећемо
заборавити...
Твоји: син Драган, снаха
Милена,унуци Немања,
Биљана, Јелена и Невена
са породицама
04.04.2020.г. преминуо је мој отац

ЈОВАН МАРКОВИЋ
(1954 – 2020)

РАДМИЛЕ
ЖИВКОВИЋ
из Паљува (1924 – 1993)

Губитак је ненадокнадив,
али ако је сећање наставак,
онда ћеш живети у нама
све док и ми постојимо.
Сећање на тебе
никада неће престати...

Време које је прошло није избрисало
сећање на тебе. Живиш и даље
у нашим срцима и никада те
неће заборавити
син Андрија и ћерка
Верица са породицама

Твоја ћерка Јока, зет Здравко,
унуци: Марко, Мина, Матеја и Миа
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ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

ЗЛА ЖЕНА
Без правописа, граматичких
правила и, чак, основа писмености, на
друштвеним мрежама се шири, као
својеврстан пожар, јавна дискусија о
вирусу, пандемији, али и о политичким ставовима који су толико сукобљени да се често губи осећај за лепо
понашање, културу и поштовање
права на сопствено мишљење. Увреде
пљуште. Има ту лажних профила, оних
који се, скривајући се иза неких
измишљених ликова, иживљавају
изношењем својих пакосних коментара са увредама и сочним псовкама.
Наравно, на удару су, као и увек, они
најбољи, они којима се најише завиди
и који добро раде свој посао док
критизери посматрају и лове евентуалне грешке.
Узавреле страсти додатно
увећавају напету атмосферу. Користе
се вулгарни изрази, пљује без мере,
износе лажи - упркос подношењу пријава и покретању кривичних поступака...
Ето, и једна ‘’комшиница се
присетила да комшија није завршио
факултет па, тако, не може да буде
новинар’’ (?) (своју диплому, наравно,
није помињала).
Друштвене мреже су прилика
да се свако огласи, каже своје мишљење, покаже шта жели или шта осећа.
Многа пријатељства са Фејсбука су
прерасла у трајно и искрено дружење.
Али, нажалост, има и обрнутих случајева. Такозвано блокирање.
На удару су они којима се
највише завиди, они који су понајвише
постигли, а разуме се, ‘’ударају’’ они
неиспуњени и неостварени, неуспешни, искомплексирани, болесни...
Политика је за многе постала
опсесија. Вероватно зато што се нису
испунили, а кад су имали шансу - трудили су се да се, што пре, обогате... М.М.

КОРОНАВИРУС - ВАНРЕДНО СТАЊЕ
ВАНРЕДНО СТАЊЕ

КРАЈ ТУНЕЛА ?
Да ли ће Вирус да оде тако изненада, као што је, без
најаве, жестоко и подмукло, дошао на крају прошле године?
Све се догађало вртоглавом брзином. Кад су почеле да стижу слике
оболелих из Вухана скоро да нико није схватао озбиљност надолазеће
пандемије. Мислили смо да је то још један грип, један од оних за који ће, тек за
неки дан, бити пронађен ефикасан лек, а затим и вакцина. Чак и кад је, у свом
обраћању председник Вучић драматично упутио молбу да се долазећа опасност
озбиљно схвати, да се сви, посебно старији од 65 година, уздрже од излазака на
јавна места или где се окупља већи број људи, многи су наставили да излазе у
кафиће и на друга места на којима је постојала могућност да буду заражени.
А онда, све брже и драматичније, почели су да се одвијају догађаји са
вестима од којих се, све више дизала коса на глави. Италија, Шпанија,
Француска - геометријском прогресијом су расле бројке оболелих и умрлих. Као
у неком Спилберговом филму са узбудљивим сценариом, тај невидљиви вирус,
као да поседује интелигенцију, муњевито се ширио.
Показало се да је Ломбардија у Италији најугроженија. Дневно је
умирало више стотина људи... Ангажовани су војни камиони за превоз
мртвачких ковчега, а вест је гласила да мртве довозе директно у крематоријуме,
где се све обавља без присутва родбине (?). Дакле, од момента када се нађе у
болничкој соби, изолован, болесник до последњег часа остаје сам.
Објављена је и вест да има заражених и на Убу, али су хитно пребачени у
болницу. Нашто касније стигла је и вест да је и Ваљево један од најугроженијих
градова.
Наша Влада и председник Вучић су благовремено реговали. Иако нам
се чинило да су мере које су донете, нарочито ванредно стање, престроге већина се повиновала и потрудила да се уклопи. Примери непоштовања
полицијског часа били су усамљени. Забележено је само неколико случајева
непоштовања ограничења кретања. Али, незванично смо сазнали да је, у
оправданим случајевима, полиција била довољно толерантна. У убској
општини, осим малих изузетка, није било ни кршења обавезе самоизолације
оних који су се недавно вратили из иностранства или су били у контакту са
зараженима.
Ванредно стање је показало да Србија има стручњаке из области
епидемиологије, али и одговорну власт која се није устручавала да донесе, када
се показало да је то неопходно, ригорозне мере.
Србија има широку и племениту душу. Дозвољен је извоз брашна
(располаже се великим количинама у резерви) и то у оне државе које су
показивале, нарочито у последње време, непријатељство према нама. На
Косову, као што је познато, нема робе широке потрошње. Несташица је брашна.
Сада, видимо у телевизијским извештајима, да шлепери превозе све, па и
брашно у свим праавцима, наравно, и у такозвану државу Косово. Ваљда је
требало да се догоди ова пандемија па да и Европска унија, њене чланице,
покажу колико су искрени - чак и међусобно...
Ванредно стање, како рече наш најстарији глумац Власта Велисављевић, је донело и нешто добро - људи су се, мало, тргли, уразумили, постали
спремнији да помогну...
Ипак, остаје питање: Да ли смо ближи почетку или крају ванредног
стања? И... како ће изгледати време - после?
М.М.

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА

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

С поштовањем КЈП „Ђунис”
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ТРГОВИНА ТРЛИЋ

СНАБДЕВЕНИ СВИМ НАМИРНИЦАМА
У маркетима Трлић је још увек редовна снабдевеност артиклима.
Могу се купити само три иста производа.
У периоду од када је проглашена епидемија корона
вируса, грађани многих земаља похрлили су у продавнице,
како би се снабдели основним животним намирницама. У
разговору са Светланом Максић, директорком малопродаје
Трговине Трлић, сазнали смо да несташица није било,
рафови су уредно допуњавани, а у продавницама широм
Уба недостајало је само квасца, који је стизао повремено.
- У маркетима Трлић је још увек редовна снабдевеност артиклима, мада је појачана куповина ових дана, као
и у свим другим маркетима. Трудимо се заиста, да све
артикле које смо имали и пре увођења ванредног стања
имамо и даље. То подразумева свеже месо, прераду, хлеб,
млеко, воће и поврће. Што се тиче куповине, куповало се
све. Поред тога што су људи узимали основне животне
намирнице – уље, шећер, брашно, со, пуно је паковане робе,

Непрестано третирање
дезинфекционим средствима у „Тамнавској ружи”

Добра снабдевеност,
квасац једини артикал који недостаје

ЗА СНАБДЕВАЊЕ
СТАРИЈИХ УБЉАНА
На територији Општине Уб снабдевање лица
старијих од 65 година омогућено је, током времена
предвиђеног одлуком Штаба за ванредне ситуације
(последњи пут организовано је у петак од 04 до 07
часова), у следећим трговинским објектима:
1. „Maxi”, Немање Матића 4
2. „Idea Mercator” ( Робна Кућа), Краља Петра Првог 48
3. „TSV DISKONT”, Карађорђева 4а
4. „Трговина Трлић”, Продавница код Дома здравља,
Карађорђева 1
5. И.М. „Матијевић”, Краља Петра Ослободиоца 45
Дежурне апотеке :
1. „Био-фарм”, Добросава Симића 4 ( преко пута главног
улаза у Дом здравља)
2. „Вива 2”, Краља Петра Ослободиоца 60
3. „Атлић”, Краља Петра Ослободиоца 54

конзервиране, паштета, воћа, поврћа, сокова, до средстава за
хигијену – навела је Светлана Максић.
Из Трговине Трлић, покушавали су да апелују на грађане
да не набављају веће количине, па је уведена и препорука, да
се могу купити само три иста производа, односно три комада
по врсти. Поједини суграђани куповали су и по 100 кг брашна у
току једне куповине.
- Заиста се трудимо да све набавимо, осим што се брашно мало отежано добавља. Остало све функционише нормално. Првих неколико дана, гужве је било много више, сада се
већ стабилизује потражња. Покушавамо робу да набавимо,
мада, ништа нам није нестало. Имамо свега. Добављачи долазе
редовно. Као и сви, пустили смо мејл, да комерцијалисти
претерано не долазе, него да мејлом комуницирамо, дајемо
требовање – додала је директорка Максић.
И на Убу је, у свим маркетима, велика потражња за хигијенским средствима, па су тако залихе Асепсола и алкохола
одмах нестале. Куповала се доста и пилетина, сокови, вода,
уље, најмање кондиторски производи. Како наводи један од
пословођа Трговине Трлић, наши суграђани су правили залихе
чак и брендираних газираних пића.
Како би се заштитили купци, али и продавци, поштују се
све мере опреза, па су у трговинским објектима ‘’Трлића’’, међу
првима, запослени носили рукавице, као и маске, а одмах је
постављено обавештење да се поштује размак између купаца
од два метра.
Д.Капларевић

PROFI TAXI UB
064/029-029-2
061/196-32-32

Vozite se bezbedno !
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КРОЈАЧИЦА НАДА СТАНИМИРОВИЋ

УБСКИ ХЕРОЈ ИЗ СЕНКЕ
Када маски за лице није било ни у једној апотеци, хумана Убљанка почела је да их шије
и донира, самоиницијативно, прва и још увек једина у нашој општини
Одмах по проглашењу ванредног
стања у Србији, када су грађани панично тражили маске, а није их било ни у
једној апотеци, убска кројачица златних
руку и великог срца Нада Станимировић
почела је да их шије и донира, самоиницијативно, прва и још увек једина у
нашој општини. Након што је овом
заштитом за лице обезбедила своје
укућане, родбину и пријатеље, одлучила је да настави даље, па их је
поделила и суграђанима, посебно онима којима су преко потребне, јер су због
природе посла у сталном контакту са

Сашила и донирала
преко хиљаду маски

великим бројем људи – убским медицинским радницима, полицајцима и
трговцима. Међутим, ни тада није стала
у свом племенитом подухвату, већ је
одређену количину маски поклонила
Ваљевској болници, ГАК Народни
фронт, дечјим хемато-онколошким
одељењима у Београду,....
Када је сашила и донирала хиљадиту маску, престала је да води евиденције, али бројеви овде нису најважнији. У времену пуном страха и неизвесности, када су многи забављени
сопственим јадом, Нада Станимровић је
пример истинског, тихог хероја из
позадине, која је помогла колико је у
њеној моћи у борби против пандемије
корона вируса, те својим гестом подсетила на праве животне вредности –
солидарност, хуманост и пожртвованост.
И поред повреде рамена, због чега
има болове, радила је као сингерица од
јутра до вечери пуне две недеље, све
док је владала несташица заштитних
маски за лице. Она их је шила од памука,
јер се могу прати на високим температурама и због тога користити више пута.
Након што је потрошила своје залихе
материјала, многи Убљани су јој
поклонили тканину, како би наставила
да шије. У овом хуманом шнајдерају
помагала јој је ћерка Милица, студент
завршне године новинарства на
београдском Факултету политичких
наука.

Рајка Михајловића 33

Уб

МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА

Нада Станимировић
са ћерком Милицом
„Жао ми је што нисмо могле свима
да помогнемо, жао ми је што се није више
људи ангажовало око овог, јер нас две
саме нисмо могле ни физички, ни
психички да урадимо више“, поручила је
путем друштвених мрежа Милица
Станимировић, која каже да њена мајка
редовно учествује у хуманитарним
акцијама. То је доказала и овога пута, јер
Нада своје маске није наплаћивала, али је
непрестано апеловала на све који су их
добили да, као знак захвалности, помогну
болесној деци слањем СМС поруке на
3030.
Д.Недељковић
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ПОМОЋ НАЈСТАРИЈИМ СУГРАЂАНИМА
Услуге набавке животних намирница и лекова тренутно користи 75 Убљана.
- Упосленицима Центра помаже шест геронтодомаћица, а на располагању је и 20 волонтера.
Одмах по проглашењу ванредног стања у Србији услед
ширења корона вируса, Општина Уб је преко Центра за
социјални рад организовала пружање помоћи најстаријим
суграђанима, који због ограничења кретања не могу да
излазе, а немају другу подршку. Запослени у Центру за њих
иду у куповину, чекају у редовима у продавницама и апотекама, како би припадницима трећег доба, али и најугроженим
категоријама становништва, набавили храну, лекове и друге
животне потрепштине. Тренутно 75 Тамна-ваца користи овај
вид помоћи, с тим што се очекује већи број у наредном
периоду, каже директорка Центра Снежане Петровић, која
истиче да је додатно ангажовање седморо запослених
захтевало и другачију организацију рада.
„Од првог дана проглашења ванредног стања, 16.
марта, извршили смо прерасподелу послова и као приоритет
ставили заштиту особа старијих од 65 година, који немају
децу или неког млађег ко би могао да им помогне. Наше
раднице су нон-стоп на терену, обилазе и градско и сеоска
подручја, да би свима максимално изашле у сусрет. Током
целог дана, некада и касно увече, корисници нас зову телефоном, саопште шта им је потребно, а ми све то евидентирамо, набавимо и доставимо“, објашњава Петровић, која
такође стоји на располагању најстаријим Тамнавцима.

Радници Центра су свакодневно
на услузи најстаријим суграђанима

УБСКИ ПЧЕЛАРИ
ДОНИРАЛИ МЕД
Удружења пчелара „Света Поповић” Уб, на иницијативу Савеза пчеларских организација Србије, организовало је претходних дана акцију „Тегла меда за помоћ
најстаријим суграђанима у борби против корона вируса“.
Овај хумани гест подржао је велики број убских пчелара,
коју су појединачно донирали по две тегле меда, док је
поделу лицима старијим од 65 година, без породичног
старања, извршио убски Центар за социјални рад.

Тегле меда као помоћ
најугроженијим суграђанима
Према речима Снежане Петровић, директорке
Центра, овој акцији одазвало се око 25 пчелара, сакупљено је 50 килограма меда, а најугроженији пензионери
са одушевљењем су прихватили ову помоћ, уз велику
захвалност убским пчеларима, који се и сами суочавају са
проблемима обилазака својих пчелињака.

Снежана Петровић,
директор Центра за социјални рад Уб
Најважнија ствар је да пензионери и старија лица
преко 65 година живота не напуштају своје домове.
Уколико немају неког млађег члана породице који ће им
доносити основне намирнице могу се обратити Центру
за социјални рад „Уб“ на телефоне:
014/411- 849; 014/411-612; 064/262-9968
Упосленицима Центра за социјални рад помаже шест
геронтодомаћица из општинске службе „Помоћ у кући“ и сви
заједно на терену су од 8 до 16 часова, а по потреби и дуже.
Петровић напомиње да међу старијим особама постоји
велика потреба за разговором, као и за информацијама које су
за њих битне.
„Морамо да будемо упућени у многе ствари, јер наше
суграђане интересује како ће подизати пензије, наплатити
пољопривредне субвенције, оверити здравствену књижицу,
набавити рецепте, заказати преглед код лекара,... Трудимо се
да се што боље обавестимо да бисмо им пружили тражене
информације.“
Осим старијим особа, мобилне екипе Центра за социјални рад и геронто-службе помоћ пружају и другим
угроженим суграђанима.
„То су старачка домаћинства без деце, као и инвалиди
без породичног старања, којима такође набављамо и
достављамо намирнице и лекове. Имамо и кориснике који
имају децу, али нису са њима и не могу да им помогну, због
чега не можемо да их одбијемо. Јавила нам се, на пример,
једна пензионерка чији је син војно лице и ангажован је у
Београду, док је ћерка пред порођајем, тако да смо и њој
изашли у сусрет“, каже Снежана Петровић.
На располагању Центру за социјални рад је и 20 волонтера који ће, по потреби, бити укључени у услужну набавку
намирница и медикамената и заједно са запосленима и
геронтодомаћицама бити немерљива подршка настаријим и
најугроженијим грађанима у овим тешким временима.
Д.Н.

Ub - Murgaš 066 447 477 - 063 71 83 474
- Novi i polovni delovi
- Servis i punjenje auto-klima
- Ultrazvučno čišćenje dizni
Ugradnja i reparacija
vetrobranskih stakala
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НОВОФОРМИРАНО УДРУЖЕЊЕ „ЕКО ТАКОВО“

ЗА БОЉИ ЖИВОТ У СЕЛУ
Добро организовани, вредни и сложни млади Таковчани, у бризи о будућности отишли корак даље
У убској оппштини,
Таковчани су већ дужи низ
година најбољи пример
самоорганизовања, предузимљивости, активизма и
слоге у селу, како би створили што боље и квалитетније услове за живот свих
мештана, као и останак младих. Издвајају се по здруженим радним акцијама, довољан је један позив да их уједини, па да у свом месту нешто корисно направе, побољшају и унапреде, реше
комуналне и друге проблеме,
организују прославе и окупљања.
Село вредних људи, сложних комшија
и добрих домаћина, красе исти такви
млади људи, који су главни покретачи
и реализатори готово свих активности. Они су и најбројнији у Савету
Месне заједнице, те су у бризи о
будућности отишли корак даље.
Најпре су идеје и предлоге о акцијама
размењивали преко вибер групе, коју
је оформио Иван Петровић, да би на
Сретење, на иницијативу Милете
Миливојевића, основали Удружење
„Еко Таково“, које тренутно окупља
близу 70 мештана. Имају мајице са
логом Удружења, а сви који су му
приступили добили су чланску карту,
која кошта 1.200 динара, док ће свака
наредна чланарина износити 500
динара. Ова средства намењена су за
спровођење радних акција у селу,
каже Божидар Максимовић, члан
Савета Месне заједнице Таково.
„На годишњем нивоу, то није
мала сума, а ми смо први прикупљен
новац искористили за уређење школе.
У Такову су већ навикли да се млади
организују, али никада нас није било
толико као када смо обнављали
школску зграду крајем марта. Урадили
смо нову фасаду, расвету која раније
није постојала, поправили и офарбали ограду која је била у јако лошем
стању, уклонили депонију из школског дворишта, уредили септичку јаму
и набавили пројектор. Били смо планирали да средимо и терен за фудбал,
али је епидемија корона вируса и
забрана окупљања одложила те послове“, наводи Максимовић, додајући
да су им помоћ у механизацији и
новцу пружили и успешни таковачки
предузетници.

Ентузијазам за похвалу:
Удружење „Еко-Таково”
Ванредно стање није означило и
прекид свих активности чланова „Еко
Таково“. Својим мештанима поделили
су прехрамбене пакете и заштитне
маске које је обезбедила општина,
пријавили су се Штабу за ванредне
ситуације за волонтирање, а тренутно
су ангажовани на обезбеђивању заштитне одеће (скафандера) за запослене
у убском Дому здравља.
Кад корона прође, млади Таковчани поново ће засукати рукаве и
наставити тамо где су стали. Најпре ће,
каже Максимовић, организовати велику акцију чишћења смећа, а потом и
поставити еколошке-инфо табле.
Планирају и да покосе канале и уреде
обале поред путева, улепшају јавне
површине и објекте, али и мотивишу
мештане да промене неке лоше свакодневне навике, како би очували и
заштититили своју животну околину.
Чланови „Еко Тамнаве“ ангажовали су се и на решавању других
веома важних питања, као што је
опстанак четвороразредне школе у
селу, која тренутно има само четири
ђака, од чега двоје четвртака. Како у
септембру у клупама не би остала само
два ученика, што би довело и до
затварања школе, млади Таковчани су
разговарали са родитељима будућих
првака и, по речима Максимовића,
молили их да децу упишу у таковачку
школу, а не убску или врељанску, што
је постало уобичајено. Разговори су
уродили плодом, и према најавама од
јесени ће ова школа бити богатија за
шесторо првачића. Удружење „Еко
Тамнава“ је обећало да ће из својих
средстава финансирати излете за
ученике, а надају се да ће општина Уб
Д.Н.
обезбедити аутобуски превоз.

Уређење дворишта школе

Радови на новој фасади

Велики број мештана се укључио у акцију

Коначан резулат: Школа у новом руху
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НЕМАЊА МАТИЋ „ПУНИ БАТЕРИЈЕ“ У ИЗОЛАЦИЈИ

ПОРОДИЧНИ АМБИЈЕНТ ЛЕК ЗА СВЕ
- Поздрављам све Убљане, једва чекам да се ускоро видимо, а до тада им поручујем
да буду одговорни, јер само тако чувају здравље других, а и своје.
Почетак 2020. године био је изузетно успешан за
српског интернационалца Немању Матића, високи
Врељанин се вратио на ниво који га је сврстао међу најбоље
светске дефанзивне везисте, а Манчестер јунајтед је
крупним корацима газио ка остварењу клупских циљева.
Победа у градском дербију приближила је „црвене ђаволе“
Лиги шампиона, а „петардом“ у Линцу одшкринута су и
врата четвртфинала Лиге Европе. Ипак, пандемија вируса
паралисала је цео свет, самим тим зауставила и фудбалску
лопту, али фудбалер Манчестер јунајтеда не очајава у
ситуацији која је потресла из темеља модерну цивилизцију:
- Колико год ситуација била тешка, морамо се на
позитиван начин суочити са реалношћу. Врло ретко излазим
из своје куће у Хејлу (20-ак минута од Манчестера), био сам
неколико пута у продавници, остатак времена уживам са
својом породицом. Пријало ми је мало да успорим живот,
нема хотела, авиона, трке..., тако да ми не пада тешко
изолација. У Енглеској нема полицијског часа, искрено не
пратим много британске медије, али делује да ситуација иде
на боље.
Не досађује се Матић у карантину, при том води рачуна
и да његово тело не осети последице принудне паузе:
- Потпуно сам посвећен деци, Филип и Теа су већ
велики и добро разумеју ситуацију, а најмања Аника је
недавно проходала. Клинци су званично на распусту,
донедавно су имали онлајн-школу, а заиста ми је уживање
да им посветим оволико времена. Наравно, професионалац
сам и морам да водим рачуна, тако да врло дисциплиновано
одрађујем недељни програм из клуба, без обзира на Матине
„прозивке“ (смех као реакција на објаву шпанског везисте на
Инстаграму да Немања „забушава“). Немам проблема са
килажом, цео живот једем умерено, тако да се не прибојавам
да ће се пауза негативно одразити на моје тело- каже Матић,
48 пута репрезентативац наше земље.
Потврда квалитета српског везисте стигла је недавно
из управе клуба, на столу се нашао једногодишњи уговор
који је потписан, а преговара се и о продужетку сарадње на
још једну годину:
- Потписивањем уговора окончане су дилеме око моје
судбине на лето и јако сам срећан што остајем на „Олд
Трафорду“. Иако је пандемија најавила велике економске
потресе, у Манчестеру за сада нема најаве рестрикција.
Обавештени смо да ће комплетан погон, уз 980 запослених,
добијати загарантована примања што говори о величини
клуба. До краја сезоне, остало је још девет кола, сви се
надамо да ће се наћи начин да се Премијер лига заврши на
терену. Ипак, беспредметно је сада причати о фудбалским
амбицијама, у овом тренутку приритети сваког становника
планете немају никакве везе са спортом.
У јуну ће бити четири године како је Немања Матић
преузео бригу о Јединству, озбиљнија анализа следи на
лето, али је „спасилац“ убског клуба 2016. године задовољан урађеним:
- Два пролећна кола су премали узорак за неке
коментаре, знам да је нови тренер Срђа Кнежевић добро
радио и да су нас тек чекале боље игре. Ако погледам
уназад, циљеви које смо поставили 2016.- повратак у Српску
лигу и промоција младих убских играча- испуњени су скоро
максимално. Избацили смо играче који нису епизодисти у
Суперлиги, крупним корацима напредује талас дечака
рођених 2001. и млађих, а омладинци су одиграли и једну
сезону у елити. Наравно да увек може боље, а на лето ћемо
направити Скупштину и детаљно претрести функционисање клуба у овом мандату.

Поздрав читаоцима „Гласа Тамнаве”
од породице Матић из Манчестера

Врело спорт је увек драга тема за Немању Матића, клуб
се након одлично одрађених припрема у Словенији спремао за
потврду високог рејтинга на пролеће, а 22. марта на програму је
била и прва утакмица у прелепом амбијенту новог врељанског
стадиона. Ипак, ти планови су одложени на неодређено време,
а Немања је успут и објаснио како је објекат подно врељанске
цркве добио име „Мирко Матић- Жаки“:
- Момци су далеко премашили моја очекивања када смо
основали клуб, у ходу смо „освежавали“ екипу неким млађим
играчима и израсли смо у озбиљан фактор у нимало наивном
зонском такмичењу. Већ од јесени, покренућемо и омладинске
категорије, а када је реч о новом стадиону-мени је неизмерно
драго да сам испунио сан свога стрица Мирка. Једног давног
јутра, пре 15-ак година, рекао ми је да је сањао нови стадион на
месту где се однедавно налази, а нисам имао дилему чије име
треба да понесе. Четрдесет две године (!) је активно играо за
Врело, косио, кречио терен и ко зна шта све још, па с поносом
могу да кажем да је мој стриц фудбалска и људска легенда
нашег села. Спремили смо се да терен отворимо у великом
стилу, али сачекаћемо стрпљиво и тај велики дан за врељански фудбал.
После ведре, и једна неизбежно тужна тема за Немању
Матића- отишао је велики Радомир Антић:
- Нисам имао информације о његовом здрављу, тако да је
вест о његовој смрти била велики шок за мене. Реч је о тренеру
код кога сам дебитовао 2008. за репрезентацију, неспорном
ауторитету српског и европског фудбала, а чињеница да је
водио Реал, Барселону и Атлетико- најочигледнија је потврда
његове величине. Надам се да ћемо имати прилику да се на
адекватан начин опростимо од њега кад све ово прође.
Као човек чија се реч далеко чује, Немања Матић је имао
поруку и за свој завичај:
- Поздрављам све Убљане, једва чекам да се ускоро
видимо, а до тада им поручујем да буду одговорни, јер само
тако чувају здравље других, а и своје. У контакту сам са
председником Глишићем, знам да се убски крај на прави начин
бори са овом пошасти и да није далеко дан када ћемо
нормално ходати нашим улицама. До тада, пробајте да
искористите добре стране овог неуобичајеног начина живота,
наоружајте се стрпљењем и позитивном енергијом и брините
о својим најближима- послао је јаку дозу оптимизма свом крају
велики фудбалер, али и много пута доказани хуманиста
Немања Матић.
Б.Матић
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