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ЗБОГ ШИРЕЊА ВИРУСА ГРИПА

ПРОДУЖЕН
РАСПУСТ
Наредна седница Општинског већа општине Уб
најављена је за 22.фебруар, када ће бити
размотрени услови да ли школске установе и
вртић могу да наставе са радом 25.фебруара
Препорука Министарства здравља да се због вируса
грипа распуст продужи за недељу дана усвојена је прошле
недеље на седници Владе, те ће све основне и средње школе
у Србији почети са радом седам дана касније него што је
планирано - 25. фебруара.
Према првобитном плану, ђачки распуст је требало да
траје до 18. фебруара, међутим, почетак наставе пролонгиран
је услед епидемије грипа. По процени епидемиолога, у
наредних месец дана може се очекивати даљи раст броја
оболелих на подручју целе земље, а посебно су изражавали
бојазан због повратка деце у колектив, односно завршетка
распуста. Период школског распуста успорио је ширење
вируса грипа. Са друге стране, очекује се да ће повратак деце у
школе утицати на повећање броја оболелих.
Продужетак распуста подржали су и чланови
Општинског већа општине Уб, који су, прошлог четвртка,
усвојили Закључак о предузимању превентивних мера ради
спречавања ширења вируса грипа у васпитно-образовним
установама општине Уб.
- И поред дописа директора убског Дома здравља у
којем стоји да нема озбиљнијег ширења вируса грипа код деце
и тежих респираторних инфекција, одлучили смо се да, након
консултација са представницима школа и Дома здравља, из
превентивних разлога подржимо одлуку о продужетку
распуста коју су, уосталом, усвојиле и све остале општине из
нашег округа- казао је Дарко Глишић, председник општине Уб.

Директори убских образовно-васпитних
установа и Дома здравља на седници Већа
Наредна седница Општинског већа општине Уб
најављена је за 22.фебруар, када ће бити размотрени услови
да ли школске установе и вртић могу да наставе са радом
25.фебруара. Првог школског дана, након распуста, убски
средњошколци и основци ићи ће у смене по распореду од
18.фебруара.
На основу података добијених из ЗЗЈЗ Ваљево, у
Колубарском округу од почетка сезоне (1.10.2018), па до
средине фебруара, забележено је 295 случајева са клиничком
сликом грипа. Из општине Уб пријављено је само 17 случајева.
Смртних исхода није било. Вирус грипа доказан је и у општини
Уб. У питању је подтип вируса – АХ1. У Србији је до сада
пријављено укупно 104.687 оболелих са обољењима сличних
грипу, од којих је било 29 са смртним исходом.
М.М.М.

СРЕТЕЊЕ

Л

еп је дан био. Пригодна прослава,
говор председнице владе, свечана
атмосфера...Али, у позадини
скандирање и звиждуци какви не
приличе на том светом месту - у Орашцу.
Да ли је баш ту, на том месту, требало тако? Да ли је
то место за странчарење и политиканство? Да ли је
тај звиждсук био за Њу (њега) или је то било - Ђорђу
и Србији? Поштовање или непоштовање? Ко је
крив: Ви, ми, они? Сви смо криви и сви сте криви! Да
ли је Он понизио нас пославши нам Њу (њега) или
смо ми понизили себе својим понашањем?
Е, сад! Ово је део текста са профила Свете Матића,
Убљанина - на Фејсбуку. Одлично запажање! Чак и
ако је пренето - а није! У праву је наш суграђанин. заправо, сви смо ми понижени, као јединке, као народ, као држава... Не само тога дана, на Сретење,
него и даље сваки дан, изнова... Каже, даље, Света:
Хоћемо, нећемо. Корак напред, назад два. Тотално
дезоријентисани, погубљени у времену и простору.
Тражимо, а нећемо. Осуђујемо, а не судимо. Србија у
магли, деветнаест година тако и нема ведрине на
видику. Без правца и циља, даље...(На почетку деведестих прошлог века овај аутор је лансирао метафору о ‘’светлости на крају тунела’’ на насловној
страни тадашњих ‘’Тамнавских новина’’).
Иначе, и Матић је човек са великим искуством у
деловању на специфичним маргинама власти, али и
борбе за голи опстанак, често између чекића и
наковња. Колико је таквих? Изгледа превише!
Један од пет милиона - протести који неодољиво
подсећају на шетње из деведесетих. Само чекам
када ће се појавити ‘’бака Олга’’ да подржи протесте
са неког прозора. На реду су, ако ме сећање добро
служи, студенти (уколико неко, уопште, више
озбиљно студира - нека ми опросте сви млади који
од факултета очекују да им, осим диплома, дају
основу за будућа знања која треба стећи радом у
струци из које су доста научили, али, без праксе знање је безвредно. Тако је много диплома и
отишло у бели свет да потражи ту своју праксу и нови бољи живот.
Један од пет милиона нуди да, уз помоћ народног
бунта, обори актуелну власт и да се врате они који
тврде да би сада знали како да воде земљу. Неко им
је, ваљда, у оно време, кад су имали све у рукама,
сметао. Сада би, поручују неки од њих, вешали (?).
Опет се не помиње лустрација. Зашто? Па, на удару
би се нашли и многи од њих.
А решење је једностравно. Неко ће морати да има
м..а и, кад дође на власт, да, прво, узме у руке
гвоздену метлу, да очисти жито од кукоља, па макар
се ударило и на најближе. Ако се коров не покоси,
ако се против змија буде ишло само мунгосима,
намножиће се ови други и ето опет напасти.
Сретење је прошло, протести се настављају, таласа
се јер је ‘’клима таква’’. Знам како се то ради. Али, не
знам како да се спречи пожар који нам прети. Зато,
ипак, подржавам човека који покушава оно што је
очигледно - да Србији врати достојанство и то
улазећи у велике личне ризике...
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ДОК МНОГИ ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ МУКУ МУЧЕ ЗБОГ ОДЛАСКА СТАНОВНИШТВА,
УБ ТАЈ ПРОБЛЕМ НЕМА

ОПШТИНА УБ - ПОЗИТИВАН ПРИМЕР
- Званична статистика показује да Ваљево и све друге општине у Колубарском округу бележе
тренд исељавања становништва, за разлику од Уба, општине у којој се 2017.године више људи
доселило (445), него што се одселило (419). - На Убу је у 2018-тој забележен рекодан број
новорођених беба (269) у последњих десетак година.
Током прошле недеље неколико српских медија пренело
је забрињавајућу вест о „осипању“ становништва у
колубарском округу, а која је поткрепљена званичним
подацима Републичког завода за статистику који су
објављени у публикацијама Процене становнштва Републике
Србије према полу, старости и типу насеља, 2013 – 2017. и
Демографска статистика. Међутим, у целој овој причи као
позитиван пример издвојена је општина Уб, као једна од
ретких у Србији која бележи већи број досељених становника
од оних који одлазе.
Званична статистика показује да Ваљево и све друге
општине у Колубарском округу бележе тренд исељавања, за
разлику од Уба, општине у којој се више људи доселило, него
што се одселило.
„Иако варошица, Уб по инфраструктури и потребним
садржајима за нормалан породични живот може да стане уз
раме много већим општинама и то је, један од разлога због
којег све мањи број житеља напушта то место, и што се у Уб
досељава више људи него што одлазе у друге градове и
општине“, истиче „Телеграф“ у тексту под насловом "Из овог
српског града нико не жели да оде, млади само долазе и шире
породицу".
Што се тиче демографске слике у Колубарском округу
она показује да се 2017. године из нашег краја више одселило
људи него што је дошло да овде живи и ради. У Колубарски
округ 2017. године доселило се 2.267 људи а из њега отишло
2.567. По томе предњачи Ваљево одакле је отишло 1.225
становника, а доселило се 1.085. По броју одсељених иза
Ваљева следи Лајковац одакле се током претпрошле године
одселило 329, а доселило 244 људи. У Љиг се те године
доселило њих 165, а одселило педесеторо више него што је
дошло да живи у овој општини. Слично је у Осечини, где је ову
варошицу за живот изабрало њих 120, али је њу напустило
167. Из Мионице отишло је 212 становника, а доселило се 208.
Изузетак је Уб, где је више досељених особа њих 445, а са
територије ове општине одселило се 419.
- Ми смо као општина у плусу у односу на све остале
општине у окружењу, али то није податак због којег ми треба
да се уљуљкамо, јер ако окружење, ако не поправи те бројке у
прираштају, пре или касније ће имати утицај на нас или ће нас
бар успорити у нашем развоју који планирамо- истакао је

ЗЛАТНА МЕДАЉА ЗА ДР ПЕРИШИЋА

ИЗУЗЕТНЕ ЗАСЛУГЕ

За изузетан допринос у очувању културног и
историјског наслеђа, Златном медаљом за заслуге, на
Сретење - 15.фебруара, у Београду је одликован и
Убљанин Доктор Мирослав Перишић, директор Архива
Србије, чувар српске традиције, писац великог броја
стручних радова из историје међународних односа и
највећи српски истраживач историјских чињеница
везаних за Велики рат.

На Убу су услови за живот
далеко бољи у односу на многа места у Србији

БРОЈ СТАНОВНИКА У ОПШТИНИ УБ
Процењен број у 2017.години - 27.603 становника
Према попису из 2011.године - 29.101 становник
Према попису из 1991.године - 34.593 становника
Дарко Глишић, председник убске општине, на прошлонедељном заседању Општинског већа општине Уб. - На нама
је да радимо и реализујемо инвестиције које смо предвидели,
да људима стварамо услове за бољи живот, да наша средина
буде функционална и инфраструктурно много боља него што
је то случај негде другде. Желимо да садржајима које имамо
привлачимо људе и да им са могућностима које овде имамо
омогућимо да остваре право на лични доходак и да од тог
прихода могу нормално да живе. Самим тим, они ће заснивати своје породице и имати децу, јер без тога ћемо генерално, као друштво, доживети демографски суноврат.
Према његовим речима, након депримирајућих година
2014-те и 2015-те, када се општина Уб борила са отклањањем
последица катастрофалних поплава и када је забележен пад
наталитета (2015.године рођено је 196 беба), уследио је
пораст броја новорођених становника општине Уб у 2016-тој
(225) и у 2017-тој (227), да би се тренд повећања наставио и у
2018.години са рекордних 269 новорођенчади.
- Напорним радом и уз велику помоћ државе, успели
смо да највећи део последица поплава отклонимо, али и да
непрестано радимо на инфраструктури. Свеукупни привредни амбијент на Убу довео је до тога да људи са стране
желе да дођу и населе се овде, више него што они који живе
овде желе да оду. Све то резултирало је овим податком да се
рађа више деце и да се та бројка повећава из године у годину.
Те ствари се не решавају преко ноћи, већ мора да прође
одређени временски период. У питању је стратегија која се
мора планирати из деценије у деценију, јер знамо да је демографска слика у целој Србији јако лоша- закључује Глишић.
У публикацијама Републичког завода за статистику
наводи се да је на територији убске општине 2017. године
живело 27.603 становника, док их је 2013. било више за
хиљаду. Како се наводи у 2015. години ”забележен је највећи
пад броја становника, а у 2016. и 2017. број досељених је већи
од боја одсељених, чиме се тај тренд депопулације
ублажава”. Оно што нас и даље брине је негативан природни
прираштај који је и у 2017.години на забрињавајућем нивоу,
при чему је за 227 већи број умрлих у односу на новорођене.
Општина Уб је у периоду од 1953. до 2011.године
изгубила 25,74 посто становништва. Сеоска насеља у
посмартаном периоду „нестају“, при чему чак 11 насеља има
50 посто мање становника, девет насеља је „у минусу“ од 40
до 50 одсто, док још 11 села бележи пад од 30 до 40 посто
мање становника. Пораст броја становника константно
бележи само градско насеље које је три пута бројније у
односу на 1953.годину и према попису из 2011. године има
6.191 грађана.
Милован Миловановић
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У УБСКОЈ ОПШТИНИ РОЂЕНО

ИМЕНА ДЕЦЕ УБСКЕ ОПШТИНЕ У 2018. ГОДИНИ

ВИШЕ БЕБА НЕГО
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА

У ТРЕНДУ СУ НЕОБИЧНА
И КРАЋА ИМЕНА

Задатак Патронажне службе је да едукује
породиље, демонстрира, на лицу места, купање
бебе, повијање, као и да даје савете о дојењу

Тадеј, Никола, Филип, Лукијан, Давид, Деспот...
Калина, Дуња, Алексија, Маша,
Дамјана, Меланија...

У 2018. години рођено је више беба него претходних
година па су, по подацима Патронажне службе Дома здравља
Уб, забележене 253 посете тек рођеним бебама (према
званичним подацима Републичког завода за статистику
прошлогодишњи број новорођенчади у општини Уб је 269).
Прво рођено дете у 2019. години је дечак из Слатине, а до овог
периода, патронажне сестре Зорица Симић, Снежана Ђуричић, Сања Тауз и Жаклина Милинковић, под ингеренцијом
главне сестре Слађане Марјановић, обишле су 22 бебе и
њихове породице. По изласку мајки из породилишта патронажне сестре су ту да пруже подршку, оснаже мајке да доје
своје бебе, што се, у Тамнави, кажу, врло радо и чини.

Патронажне сестре убског Дома здравља
Рад патронажних сестара организован је тако што свака
има свој реон (села) која мора да обиђе, а њихове посете
много пута прате разноразне догодовштине, лепа, али и
неочекивана искуства. Најтеже је доћи до удаљене сеоске
куће, по дубоком снегу, јер су, најчешће, путеви у зимском
периоду непроходни и неприступачни. Једном „Ладом
Нивом“, располажу четири патронажне сестре. Овим службеним теренским возилом обилазе се све породиље и новорођене бебе, па се патронажне сестре међусобно чекају не би ли
преузеле возило и одвезлесе на потребну адресу широм
убске општине.
– Патронажна служба из Ваљева нас обавештава свакодневно о броју новорођених беба са наше територије. У
случају да се мајке породе у неком другом граду, родитељи
бебе нас сами обавештавају о томе и ми излазимо на терен.
Наш задатак је да едукујемо породиље, демонстрирамо на
лицу места купање бебе, повијање, дајемо савете о дојењу,
посети Саветовалишту, вакцинацији – каже Снежана Ђуричић, патронажна сестра убског Дома здравља.
Патронажа се обавља пет пута у оквиру континуираних
посета, а овај начин едукације почео је да се примењује
последњих неколико година, када је боравак мајки и беба у
породилиштима значајно скраћен. Радује чињеница да је све
више очева активно укључено у одгој деце па се очеви некада
брже ослобађају страха од мајки, када је, на пример, у питању
купање бебе. Пре порођааја мајке похађају Школу родитељства која ради средом од 11 часова.
- Ми пропагирамо да је мајчино млеко најздравије и за
похвалу су све мајке које доје децу. Природна исхрана је
златни стандард. Позитиван је случај једне старије прворотке,
која је великом упорношћу и жељом истрајала да се успостави
лактација, чиме је обезбедила беби природну исхрану
дојењем – каже Зорица Симић, патронажна сестра.
Најбројније породице на убској територији су ромске
породице, али се и међу осталим грађанима наше општине
све више породица одлучује на треће дете. Најмлађа породиља тренутно је девојка од шеснаест година, а било је девојака које су своје прво дете родиле у четрнаестој години. Д.К.

Свако лично име представља неко значење, симбол,
носи поруку. На одабир имена утичу општеприхваћене
норме, културне вредности, традиција, верска опредељења, али и друштвена збивања. Као узор за давање имена
некада су се давала имена наших предака, некада имена
која имају религијска значења или се везују се за владаре,
свеце и лик Бога, а у последње време, у тренду су необична
и краћа имена.

Поједина имена могу доживети нову популарност
након извесног времена. Млади Убљани који су се у 2018.
години остварили као родитељи, били су врло маштовити
када је у питању давање имена њиховим бебама. Нисмо
улазили у то ко је кумовао именима беба, али по подацима
који су унети у Матичну књигу рођених у 2018. години
(Ваљево), имена су разнолика, од оних старијих, која су се
давала још у периоду средњовековне Србије, па до
модерних времена.
Од мушких имена најчешће су се давала имена Никола
и Филип, али било је и имена као што су: Гаврило, Лукијан,
Вукашин, Богдан, Арсеније, Давид, Деспот, Вук, Желимир,
Коста, Василије, Угљеша, Михајло, Стефан и Лука. Једно од
најинтересантнијих имена је име Тадеј, које су дали млади
родитељи Сања (Радовановић) и Драгољуб Милутиновић.
Иако је Сања очекивала да ће њихово прво мезимче бити
девојчица, коју би назвали Ленка, после сазнања да ће
родити дечака између неколико имена која су била у опцији
(Константин, Деспот, Василије), одлучили су се да, сада већ
десетомесечном дечаку, дају име Тадеј.
- Тадеј је велико име. Носио га је један од дванаест
апостола Христових, име јако старо, значајно и ретко на
нашим просторима. Знали смо да ће тако значајно име моћи
да понесе наш дечак. Тадеј је сада један диван, предобар и
препаметан малишан који плени својом појавом. Бити
родитељ таковог детета, велика је част и привилегија – с
великом љубављу кажу Сања и Драгољуб.

Тадеј

Емилија

Од женских имена, која су родитељи наменили
девојчицама рођеним у прошлој години, нашла су се имена:
Калина, Дуња, Алексија, Маша, Дамјана, Меланија, Емилија,
Лорена, Мелиса Милица, Теодора, Викторија, Нина, Марија.
Девојчице су назване и именима као што су Николина,
Софија, Дијана, Вања, Јана, Кристина и Нађа. Д.Капларевић
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НА ДНЕВНОМ РЕДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ УБ

НОВА МРЕЖА ОСНОВНИХ ШКОЛА
СА ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА
Овом одлуком се предлаже да ОШ „Милан Муњас“ Уб нема више издвојена одељења у Мургашу и Тврдојевцу,
а на основу података о броју ученика за наредне године, где је наведено да ученика у тим издвојеним
одељењима неће бити. ОШ „Душан Даниловић“ Радљево остаје без издвојеног одељења у Горњем Радљеву.
Чланови Општинског већа општине Уб, на трећој
седници одржаној 13.фебруара, усвојили су одлуке којима се
утврђује мрежа јавних основних школа са издвојеним
одељењима и мрежа јавних предшколских установа општине
Уб од школске 2019/2020.године, а која подразумева
усклађивање са Уредбом Владе Србије. Четири матичне
школе са територије убске општине - из Уба, Памбуковице,
Бањана и Радљева приликом припреме предлога ове одлуке
биле су у обавези да припреме одговарајући елаборат на
основу којег је утврђена нова мрежа основних школа.
Образлажући ову одлуку Драган Радојичић, секретар
општине Уб, истакао је следеће:
- Имали смо обавезу и ми и школе, да прикупимо податке
који се односе на број ученика који су уписани у текућу школску годину и на број потенцијалних ученика који ће се уписати
у ове школе у периоду од школске 2019/2020. до школске
2025/2026.године, као и обавезу да прикупимо одговарајуће
статистичке податке са пописа и на основу тога предложимо
нову мрежу јавних основних школа на територији општине
Уб. Овом одлуком се предлаже да ОШ „Милан Муњас“ Уб
нема више издвојена одељења у Мургашу и Тврдојевцу, а на
основу података о броју ученика за наредне године, где је
наведено да ученика у тим издвојеним одељењима неће
бити. На исти начим дошли смо и до одлуке да ОШ „Душан
Даниловић“ Радљево остане без издвојеног одељења у
Горњем Радљеву. Предлог ове одлуке биће упућен Министарству просвете ради давања претходне сагласности, а по
добијању сагласности, одлука ће бити прослеђена Скупштини општине на разматрање и усвајање- нагласио је
Радојичић.
Председник општине Уб Дарко Глишић у свом обраћању
већницима рекао је да није популарно када морате да
донесете одлуку да угасите неко издвојено одељење, јер то
јасно говори о томе да у наредних седам година тамо неће
бити деце предшколског и школског узраста, која би стасала
да најкасније 2025.године крену у први разред.
- То је нешто што нам ставља велики терет и обавезу, да
наведена три издвојена одељења, која морамо по закону да
угасимо, вратимо у живот и у неком наредном периоду
пробамо да ми или неко други, са много више ведрине него
што ми то данас чинимо, донесе одлуку којом ће да поново
отвори неко од тих одељења- додао је Глишић.

МАЊЕ ИЗДВОЈЕНИХ
ОДЕЉЕЊА У ПУ „УБ“
Одлуком о мрежи јавне Предшколске установе „Уб“
одређена су издвојена одељења у којима ће се обављати
припремни школски програм током радних 2019/2020. и
2020/2021, а која ће имати тенденцију смањивања броја
оваквих одељења по селима и њиховог груписања. У
текућој радној години убски Вртић обавља делатност у
свом седишту на Убу и у 20 сеоских одељења у 22 објекта,
што је практично неодрживо у годинама које долазе.
- Предлогом ове одлуке, која је донета у складу са
консултацијама и елаборатом предшколске установе,
предиђа се двостепено смањење издвојених одељења. У
радној 2019/2020. установа би требала да обавља своју
делатност у седишту и у 13 издвојених одељења, док ће
наредне 2020/2021.године и надаље вртић радити у свом
седишту и у осам издвојених одељења. Разлог за
доношење овог решења је концентрација тих одељења
где ће се обављати припремни предшколски програм и
подизање квалитета за његово спровођење у нивоу који
то пружа матична установа на Убу. Додатни разлог свакако
представља и отварање новог објекта Предшколске
установе на Убу који ће бити додатни мотив за упис деце
са села- истакао је током образлагања ове одлуке
секретар општине Уб Драган Радојичић.

Председник Глишић у току обраћања
члановима Општинског већа

ТЕНДЕНЦИЈА РАСТА НОВОРОЂЕНЧАДИ
Први човек убске општине је истакао и проблем будућих
школских година 2021/2022. и 2022/2023, јер су по званичним
подацима из Републичког завода за статистику, 2014. и 2015.
година са најлошијим бројкама прираста становништва, услед
поплава које су нас погодиле, значајан број људи се одселио а
брачни парови су се тешко одлучивали да заснују породице и
имају децу.
- Оно што охрабрује је да већ 2016-те и 2017-те, а поготово
2018.године имамо знатно повећање броја новорођене деце,
што говори да ће 2025.година бити година у којој ће кренути
највећи број првака у последњој деценији. Уколико будемо
стварали услове да те породице и ти људи овде остају и будемо задржали тенденцију раста новорођенчади и досељавања
младих људи, нећемо морати да бринемо за будућност наших
школских установа- закључио је Глишић.
М.М.М.

НАДЗИЂИВАЊЕ ПО ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ?!

ДА, АЛИ НЕ ОДМАХ
Део извештаја са седнице Општинског већа општине
Уб о погодностима које инвеститори надзиђивања
стамбених зграда изграђених у време самоуправног
социјализма могу да очекују објављен у предходном броју
„Гласа Тамнаве“ није одговарајуће протумачен од стране
дела заинтересованих грађана, па постоји потреба да у
име Већа, Комисије за планове и стручних служби
појаснимо: надзиђивања по посебним условима ће бити
али не одмах. Предуслови за то су следећи:
- Одлука Скупштине општине Уб о приступању изради
измене важећег Плана генералне регулације „Уб 2025.“
или одговарајућег Плана детаљне регулације,
- Избор обрађивача Плана у поступку јавне набавке,
- Припрема материјала за рани јавни увид,
- Седница комисије за планове,
- Прикупљање прописаних услова и израда нацрта плана,
- Седница комисије за планове,
- Јавни увид, опет седница комисије за планове, и на крају
- Одлука Скупштине о усвајању планског документа.
Све заједно, минимум година дана, а можда и више до
момента када за надзиђивање „Ламела“, „Плаве зграде“,
„Социјалног“, „Намештаја“, „Беобанке“, зграда у улици
Вука Караџића, 3. октобра неће бити тражен услов за
обезбеђивање додатних паркинг места. Исту процедуру
пролазе и објекти од Галерије до кафеа „Лондон 21“ Тргу
ослобођења за које је Веће предложило лимитирање
спратности на П+1 и ослобађање обавезе обезбеђења
паркинга.
У најкраћем: постојећа урбанистичка правила важе
све до усвојања нових.
Благоје Цонић,
секретар Комисије за планове општине Уб
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ДОНОШЕЊЕ НАРЕДБЕ О СПРЕЧАВАЊУ ШИРЕЊА БОЛЕСТИ

МЕРЕ ПРОТИВ АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА
Мере се односе на све релевантне институције, кланице, власнике животиња, ловце и кориснике
ловишта. Дивље свиње главни преносиоци. Спречити улазак глодара, птица и инсеката у оборе.
Почетком фебруара Влада Републике Србије донела је
наредбу о предузимању мера ради спречавања уношења,
појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања
заразне болести афричке куге свиња (АКС). Због погоршавања епизоeтиолошке ситуације у Мађарској, Румунији и
Бугарској Чешкој, Пољској, Литванији и Естонији и непосредне опасности од појаве ове болести у нашој земљи, наложене су конкретне мере које треба да спроводе све релевантне институције и организације, власници и држаоци животиња, ловци и корисници ловишта, у циљу спречавања појаве
и сузбијања афричке куге свиња у Србији.
У Румунији je евидентирано више од 1.000 жаришта АКСа, а болест се летос појавила и у Мађарској, па су због тога у
Банату предузете превентивне мере заштите, како се овај
смртoносни вирус за свиње, не би пренео на наше подручје.
Потребно је пратити понашање свиња како би се уочили први
знаци обољења.
- Забрињава чињеница што се појавила прво у балтичким земљама. Преко Пољске, Румуније, приближила се и
нашој граници. А требало би да иде с јужне стране, јер се
појављивала, ранијих година, у суптропским пределима.
Преноси се контактом, лепеза вектора преноса је врло широка.
Птице, глодари, људи, транспорт – све то може да допринесе
ширењу заразе. Имам утисак да вирус иде где треба да иде, а
не природним путем – каже Иван Ђорђевић, директор Ветеринарске амбуланте „Гети“.
Вирус се може пренети преко обуће, одеће, возила и
хране, па је на граничним прелазима појачана контрола и
забрањен увоз свежег меса и прерађевина. Ловачка удружења
су у приправности, јер су дивље свиње главни преносиоци
вируса. Препорука ветеринара је да се не дозволи њихово
кретање на ширем подручју. Сва удружења су обавезна да
имају спремну опрему и механизацију, као и да одреде
локације на којима би се закопале угинуле свиње, ако се
зараза пренесе. Термички необрађено месо може бити извор
заразе.
На територији општине Уб нема поменуте болести, нити
је било икада, а последњи забележени случајеви свињске
куге, по мишљењу локалних ветеринара, забележени су пре

ДОКМИРСКА ХАЈКА НА ПРЕДАТОРЕ

ОДСТРЕЉЕНЕ ДВЕ ЛИСИЦЕ
И ЈЕДАН ШАКАЛ
Хајка на предаторе у Докмиру има најдужу традицију у
убској општини, као прво организовано окупљање ловаца
у потрази за штеточинама. И ове године, у недељу
10.фебруара, на потезу око докмирског манастира
предаторе је тражило око 150 ловаца из тамнавског и
колубарског округа. На крају, одстрељене су две лисице и
један шакал, а након лова за све учеснике традиционално
је организован ручак уз музику.
На овом терену, ове године примећено је повећање
броја штеточина, посебно шакала, који праве огромне
штете сеоским домаћинствима. Ловачко удружење
„Тамнава“ из Уба за сваку уловљену лисицу и куну
исплаћује награде од 800 динара, док вредност шакала
износи 1.500 динара.

Иван Ђорђевић,
директор Ветеринарске амбуланте „Гети“
петнест година. Међутим, врло често се догађа, да власници
свиња које угину, скину ушну маркицу и тело угинуле свиње
баце поред реке, језера (последњи случај поред Паљувског
језера), чиме угрожавају здравље људи и животиња. Такве
особе, подлежу казнама комуналне инспекције.
Битно је држати оборе за свиње чистим, јер не постоји
вакцинација против афричке куге свиња, као што постоји за
класичну свињску кугу.
- Ми вакцинишемо свиње, али против класичне
свињске куге. Вакцинација се редовно обавља и велики број
свиња је заштићен. Прасад се вакцинушу од 45 дана старости
па надаље. Потребно је обавити и ревакцину. Али та вакцина
не штити од афричке свињске куге. Симптоми су врло упечатљиви – врло висока температура, јака упала слузница,
некроза слузница, тетурање и велика смртност. Свиња тада
не једе, издваја се или се групише са осталим свињама –
објашњава Иван Ђорђевић.
Такође, потребно је спречити улазак глодара, птица и
инсеката у оборе, најчешћих преносиоца овог смртоносног
вируса, који не прелази на људе. Уколико само једна свиња
оболи, неопходно је извршити еутаназију над свим свињама
у обору.
Д.Капларевић

ЦРНА ХРОНИКА

УХВАЋЕН УБЉАНИН
У ШВЕРЦУ ДУВАНА
Припадници Министарства унутрашњих послова у
Ваљеву запленили су 465 килограма резаног дувана и по
налогу надлежног тужилаштва поднеће кривичну пријаву
против педесетчетворогодишњег мушкарца из Уба, због
постојања основа сумње да је извршио кривично дело
недозвољен промет акцизних производа.
Полиција је 31 пластични џак са дуваном, скривен у
товарном делу комбија марке „Фијат дукато“, пронашла
приликом контроле саобраћаја у месту Наномир.
Одузети дуван преузела је Пореска полиција, a
његова вредност се процењује на око 697.500 динара.

Хајка на предаторе у Докмиру окупила око 150 ловаца (фото: Драган Миливојевић)
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У БРГУЛАМА

ПУТ САНИРАН, ЧЕКА СЕ АСФАЛТ
Општина Уб интензивирала активности ради убрзавања радова на реконструкцији свих
приступних саобраћајница оштећених током изградње деонице Коридора 11
Током изградње деонице Коридора
11 између Уба и Обреновца, уништено је
пет километара асфалтног пута кроз
Бргуле, којим су свакодневно пролазиле
десетине теретних камиона натоварених
тешким грађевинским материјалом.
Радови на траси ауто-пута завршени су
средином прошле године и, према речима
мештанина тог села Бојана Филиповића,
иако им је обећано да ће одмах након тога
пут бити враћен у првобитно стање, то
још није учињено. Због тога је крајем јануара покренуо иницијативу за асфалтирање ове саобраћајнице у целој дужини,
од цркве у Радљеву до надвожњака у селу
Лисо Поље.

Пут у Бргулама почетком фебруара
Деоница након пресипања
прошле недеље

„То је некада био асфалтни пут, на
пар места прекрпљен, али у сасвим
солидном стању. Неупотребљив је
постао почетком 2015. године, јер су
камиони направили огромне колотраге,
па су људи ломили картере на колима,
након чега је скинут асфалт, самлевен и
пут поправљен. Ми смо очекивали да ће
га тада асфалтирати, међутим испоставило се да неће док се не заврши
деоница на Коридору 11. С временом,
пут је све више пропадао и на крају
постао земљани, асфалт је доле негде.
Бацили су још један слој ризле преко
тога и после првог овогодишњег снега
нашао се у јадном стању – сав блатњав,
са рупом до рупе. А он нам је једина веза
са Убом, Обреновцем, са Ибарском
магистралом, Београдом,... Сматрамо да
пресипање не решава проблем, пошто
ће се рупе поново појавити. Једино
трајно решење је да се пут поново асфалтира, због чега смо и покренули акцију
и апелујемо на надлежне да нам помогну
и убрзају радове“, рекао је Бојан Филиповић о разлозима своје иницијативе.
Ове недеље, ПЗП Ваљево је, у
оквиру редовног одржавања, завршило
поправку и пресипање пута кроз Бргуле
који је сада у доста бољем стању.
Паралелно са започињањем поменутих
послова, крајем јануара, и општина Уб је
интензивирала активности ради убрзавања радова на реконструкцији свих
приступних саобраћајница оштећених
током изградње деонице ауто-пута,
сазнајемо од народне посланице Иване
Николић. Наиме, руководство локалне
самоуправе је 29. јануара одржало још
један састанак са представницима
„Коридора Србије“, које уједно врши и
надзор, и кинеске компаније „Шандонг“ ,

извођача радова на траси деонице аутопута од Уб до Обреновца.
„Председник општине Уб Дарко
Глишић на састанку је посебно нагласио
да су приорити за реконструкцију државни пут кроз Бргуле, од Радљева до
надвожњака у Лисо Пољу и део држвног
пута који је паралелно са пругом у
Бргулама, као и општински пут од Уба до
Шарбана и улица Дринских дивизја“,
рекла је Николић, уз напомену да је 29.
јануара Предузеће „Коридори Србије“
упутило допис Путевима Србије, у чијој
је надлежности бргулски пут, да хитно
предузме мере по питању решавања
проблема који тамо постоје.
„Ми разумемо да се наши суграђани суочавају са великим проблемима
који су последица изградње ауто-пута и
заиста смо им захвални на разумевању и
стрпљењу које су показали у претходном периоду. Посебно истичем да
општина Уб улаже максималан напор да
се они реше у што краћем року. Пут кроз
Бргуле је тренутно саниран и проходан,
а очекујемо да ће Путеви Србије започети и комплетну реконструкцију чим
временске прилике дозволе. Нико неће
приступати радовима при ниским температурама, као што се догодило у новембру прошле године, због чега су рехабилитовани путни правци брзо оштећени“, каже Николић.
Она подсећа да је обавеза извођача радова да све саобраћајнице које је
користио приликом изградње ауто-пута
санира о свом трошку, као и да поправи
оштећења која су настала након
реконструкције деонице кроз улицу
Јосипа Мајера и на делу пута Уб Шарбане у новембру прошле године.
Д.Недељковић

УБСКА АУТО ШКОЛА ДОБИЛА ПРИЗНАЊЕ

ПРВИ ОСКАР СРБИЈЕ „СТОП СПИДУ“
Ауто школа „Stop speed“ је мало предузеће са великим циљевима.
Успех се огледа у постављању нових модела пословања.
Ауто школа „Stop speed“ из Уба добила је, средином јануара, признање
Први Оскар Србије за најистакнутију ауто
школу у Србији. Оскар и плакету примила
је власник, инструктор вожње и директор
ауто школе Слађана Филиповић. Ово је
јединствена награда, која се први пут
додељује некој ауто школи, на овој традиционалној културној манифестацији,
одржаној у Вили „Јелена“.
Десетогодишње искуство и пожртвован рад убске ауто школе, чији се
обим посла и број кандидата годинама
увећавао, награђен је Оскаром популарности, на основу анкетираних појединаца.
Први Оскар Србије додељује се за дело
које представља највредније достигнуће
у области уметности, науке, медицине,
архитектуре, урбанизма, образовања,
пољопривреде, спорта и новинарства.
Слађана Филиповић је поносна што
је њена ауто школа добила ово признање.
Велику захвалност жели да искаже својим запосленим радницима – Декију,

Салету, Воји и Вулету, као и граду Убу и
Убљанима. Награду посвећује свом
сину Филипу и супругу, који су јој огромна подршка да настави да и у будуће
успешно послује.
- Ауто школа 'Stop speed' је мало
предузеће са великим циљевима. Успех
се огледа у постављању нових модела
пословања, преко основне делатности
обуке возача, превасходно се посвећује
усавршавању сопствених кадрова и
праћењу савремених трендова. Фирма,
породица, како нас често зову у нашем
месту, и у наредном периоду наставља
са остваривањем нових планова, отварањем новог одељења у Осечини и
запошљавањем нових, младих и способних људи. Мото фирме се базира на
међусобном поштовању, поштовању
кандидата и колега из других ауто школа – образложила је Слађана Филиповић, власница ове ауто школе на свечаној церемонији доделе награда.
Д.Капларевић

Слађана Филипвић
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КОМПЛЕТИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА РЕГИОНАЛНУ ДЕПОНИЈУ „КАЛЕНИЋ“

ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА
ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ
Први радови на изградњи пратеће
инфраструктуре, објеката и постројења
могли би да започну до краја године
Доношење Одлуке о додели уговора за израду пројекта
за грађевинску дозволу Регионалне санитане депоније
комуналног отпада „Каленић“ обележило је седму ванредну
седницу Скупштине привредног друштва РЕЦ „Еко-Тамнава“, одржану у Осечини 11. фебруара. На тендер се јавио
један понуђач и испунио све тражене услове, а то је конзорцијум на челу са београдским предузећем „Енергопројект –
Хидроинжињеринг“, који има обавезу да у року од шест
месеци заврши пројекат за грађевинску дозволу, чиме се
омогућава улазак у фазу теренских радова на локацији у
Каленићу. Укупна вредност пројектантске услуге је око 55
милиона динара и тај износ је у целини донаторска подршка
Министарства заштите животне средине и Владе Републике
Србије.

ЕКОЛОГИЈА
ЧИШЋЕЊЕ ОТПАДА НА ЈЕЗЕРУ У ПАЉУВИМА

ОД ЦИПЕЛА ДО
ЛЕШЕВА ЖИВОТИЊА
- У акцији прошлог септембра учествовало је
12 волонтера из наше околине и том приликом
је прикупљено 115 килограма смећа.
- Следећа акција планирана је за 22. април.
На иницијативу младе професорке енглеског језика
Марије Леонтијевић, коју су подржали њени пријатељи, а
затим и неколико фирми укључујући и КЈП „Ђунис“,
средином септембра, организована је акција прикупљања
комуналног отпада на језеру у Паљувима.
- Сликар Милан Лазић и ја, почели смо са чишћењем
језера у лето 2017. године, када нам је количина смећа
којом смо били окружени, при свакој посети овој прелепој
воденој оази, била неподношљива. Било нам је јасно да не
можемо седети и чекати да неко други то смеће уклони, па
смо набавили кесе и рукавице, и кренули. У почетку, нисмо
имали контејнер у близини, и пуне кесе смећа одвозили
смо од Паљува до Уба. Затим смо замолили надлежне из
КЈП 'Ђунис' да један велики контејнер довезу на језеро
како би пецароши имали где да одлажу смеће. Одмах су
нам изашли у сусрет и тај се контејнер данас редовно
празни. У акцији је учествовало 12 волонтера из наше
околине и том приликом је прикупљено 115 килограма
смећа – каже Марија Леонтијевић.

Детаљ са седнице Скупштине ПД РЕЦ „Еко-Тамнаве“,
која је одржана у Осечини
Према речима Радомира Стевановића, помоћника
директора Регионалног центра „Еко-Тамнава“ Уб, њихов
стручни тим је „на ногама“ и спреман је да одговори најсложенијим изазовима и „тесним роковима“ пројектних активности.
-Очекивања су да до августа буду завршени Ревизија
Регионаног плана управљања отпадом са Стратешком проценом утицаја на животну средину, Пројекат за грађевинску
дозволу и ажурирана Студија утицаја изградње Регионалне
депоније комуналног отпада у Каленићу на животну средину.
Први радови на изградњи пратеће инфраструктуре, објеката
и постројења депоније могли би започети до краја ове
године, изјавио је Стевановић.
Седници је присуствовао и Драган Јеремић, државни
секретар у Министарству заштите животне средине, који је
поред помоћника министра Слободана Перовића, дао
велики допринос завршници пројекта Регионалне депоније,
истакао је Ђорђе Максимовић, председник Скупштине РЕЦ
„Еко Тамнава“.
- Уз ресорног министра, они су најзаслужнији што смо
добили средства за израду пројекта за грађевинску дозволу,
као и за ревизију Регионалног плана управљања отпадом,
чиме смо направили велики искорак ка завршници и коначној реализацији овог важног пројекта, а тиме и ефикасног
решавања поблема одлагања комуналног отпада у свих 11
локалних самоуправа окупљених око истог циља. Када добијемо грађевинску дозволу, бићемо једино предузеће које се
бави овом проблематиком на нивоу државе које има припремљену комплетну документацију, што значи да нас нико не
може игнорисати и да је пројекат спреман за финан-сирање
од стране ресорног министарства, рекао је Ђорђе Максимовић.
Пројекат изградње Регионалног центра за управљање
отпадом са депонијом „Каленић“ тренутно је највреднији
подухват у области заштите животне средине на поручју
Републике Србије. Корисници будуће депоније биће 11 локалних самоуправа укључених у пројекат: Ваљево, Уб, Лајковац, Љиг, Моница, Осечина, Владимирци, Коцељева, Барајево, Лазаревац и Обреновац.
Д.Недељковић

Са последње акције чишћења
ђубрета на језеру у Паљувима
Од септембра 2017. године, када је Марија говорила о
баченом свињском лешу без ушне маркице, за еколошки
магазин „Чекајући ветар“ Радио Београда 2, па све до
данас, организују се редовно викенд чишћења. На почетку
акције, језеро је било пет пута прљавије, па су волонтери,
који су учествовали у акцији чишћења језера, поставили
таблу са натписом „Чувајмо језеро“, како би риболовцима
скренули пажњу на проблем загађења приобаља. Међу
волонтерима је било и деце. Акцију чишћења су подржали
КЈП „Ђунис“, „Trash Hero Beograd“ и „Eko Star Pak“.
Невероватан призор забележила је Марија Леонтијевић, ових дана, код некадашњег ресторана на Паљувском језеру. Неко је бацио болесну свињу, не размишљајући о могућим последицама и ширењу заразе.

Паљувско језеро је врло популарно пецарошко место
и на њему се срећу риболовци из целе Србије. Убљани
слабо посећују језеро у Паљувима и можда не знају да се
све птице на језеру могу видети. Тренутно можете спазити
корморана, велику и малу белу чапљу, сиву чапљу, дивље
патке. У пролеће и лабудове. У зимском периоду језеро је
мирно, а није ретко да наиђете на одбачене штенце, па
Марија има додатни задатак да их нахрани.
Следећа акција чишћења, планирана је за 22. април –
Д.Капларевић
Светски дан планете Земље.

ПОЉОПРИВРЕДА
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ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

НИЈЕ ПОТРЕБНА ОБНОВА РЕГИСТРАЦИЈЕ
Обавеза пољопривредних произвођача је да у року од 30 дана пријаве само суштинске промене у пословању
Ни ове, као и претходне две године, пољопривредници
неће бити у обавези да обнављају регистрацију својих
газдинстава, ако није било промене података који су уписани
у Регистар. Премда је, првобитно, било најављено да ће у
2019. морати да изврше пререгистрацују, Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде одлучило је да
пољопривредне произвођаче ипак ослободи непотребне
бирократије. Наиме, почетком фебруара донете су измене
Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, према којима обнова регистрације није обавезна сваке године и не врши се више у периоду
од 1. марта до 30. априла. Свим газдинствима која су на дан
31. децембра 2018. године била активна, овај статус биће
обновљен по аутоматизму.
Како сазнајемо од Светлане Јеринић, саветодавца у
Пољопривредној саветодавној и стручној служби „Ваљево“
(ПССС), нови Правилник прописује да, ако након уписа у
Регистар, дође до промене уписаних података, носилац
породичног пољопривредног газдинства врши обнову
регистрације ових података у року од 30 дана од датума
настанка промене.
- Саветује се пољопривредним произвођачима да,
уколико постоје већа одступања, у наредном периоду
ускладе стање у Регистру са стањем на пољопривредном
газдинству, а нарочито податке о катастарским парцелама на
којима се обавља пољопривредна производња, као и
податке о сетвеној структури и сточном фонду. Такође, све
промене које се односе на закуп земљишта, куповину нових

парцела, добијања новог ХИД броја, обавезно је пријавити у
року од 30 дана од дана настанка промене. На пример,
уколико се ради о Уговору о закупу или купопродаји
земљишта, треба да пријаве у року од 30 дана од овере
уговора, прецизира Јеринић.
Уколико се промене не пријаве у наведеном року,
газдинство прелази у пасиван статус у трајању од једне
године, што значи да у том периоду неће бити у могућности
да користе субвенције у пољопривреди.
Из ПССС „Ваљево“ подсећају пољопривредне
произвођаче да од 1. марта почиње подношење захтева за
основне подстицаје у биљној производњи. Подстицај износи
4.000 динара по хектару, а захтеви се примају закључно са 30.
априлом.
Д.Н.

ПОМОЋНИК МИНИСТРА ПОЉОПРИВРЕДЕ У ПОСЕТИ МАРКОВИЋИМА У СОВЉАКУ

ОСЛУШКИВАЊЕ ПРОБЛЕМА ПОЉОПРИВРЕДНИКА
Домаћинство Милисава Марковића из Совљака
угостило је, 8.фебруара, вишечлану делегацију Пољопривредне саветодавне и стручне службе Ваљево, али и
помоћника министра пољопривреде Александра Богићевића, који је тог дана посетио неколико истакнутих домаћина
из Колубарског округа у циљу поспешења сарадње стручних
служби, локалних самоуправа и самих пољопривредника
- Директним контактом са пољопривредницима и
ослушкивањем њихових проблема, ми добијамо импуте да
ли смо да добром путу, што је изузетно важно приликом
израда одређених правилника и додавања неких ставкиистакао је Богићевић приликом посете домићинству Марковића у Совљаку. - Влада је, по први пут у задњих десетак
година, донела уредбу 18. јануара, а већ наредне недеље
донеће уредбу која је везана за стручне службе, како би
пољопривредници могли благовремено да искористе своје
субвенције. Договор је да сви правилници изађу најкасније
до јуна месеца.
Помоћник министра пољопривреде посебно је похвалио
општину Уб што доста улаже у побољшање инфраструктуре,
односно изградњу путева и реконструкцију нисконапонске
мреже у селима, који су у далеко бољем стању него у другим
срединама.
- Атарски путеви и обезбеђена струја су најнеопходнији
једном пољопривреднику. Тек после долазе на ред субвен-

Посету Марковићима у Совљаку организовала је
Пољопривредна саветодавна и стручна служба Ваљево

Обилазак повртарске производње
ције, како републичке тако и општинске, а морам признати да
је убска општина имала слуха то да препозна и тиме омогући
својим пољопривредним произвођачима да лакше функционишу и обављају своје послове- нагласио је Богићевић уз
похвале угледним домаћинима у Совљаку који, према
његовим речима, представљају прави пример вредних и
честитих српских сељака.
Повртарско домаћинство Милисава Марковића, које се
од недавно бави и товом јунади, чине четири генерације са 12
чланова и готово сви свакодневно раде на њиви.
- Гајимо купус, парадајз, целер, тиквице, келерабу и многе
друге биљке а количину одређујемо сами, најчешће према
томе колико може да се прода на пијаци. Тренутно, иако је
хладно имамо салату, келерабу и кељ, што говори да немамо
одмора ни током зиме. Поред повртарства бавимо се и узгојем стоке и свиња- каже Милисав Марковић, који са два сина
води ово пољопривредно газдинство.
Према његовим речима, поред субвенција које обично
касне, држава би морала да уведе контролу увоза пољопривредних производа као и одређене повластице за пољопривреднике по питању цене горива, јер је поскупљење нафте у
великој мери утицало на буџет сеоских домаћинстава.
Испред општине Уб, овом лепом и корисном дружењу
присуствовале су народна посланица Ивана Николић и
помоћник преседника општине Верка Лукић.
М.М.М.
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ДАН
ЗАЉУБЉЕНИХ
Јуче сам размишљао о љубави што ми се, иначе, све ређе
дешава. Свети Трифун и Свети Валентин, двојац без кормилара,
сместили су ме у своју гондолу и уз звуке мандолине повезли у,
рецимо, Венецију. Иначе, следбеници и једног и другог истом се
богу моле и тај бог, свакоме, без изузетка, макар једном у животу
ако не више пута, покаже своје милостиво лице. Љубав...
Из мушког угла, жене се мрзе на милион начина а воле само
на један – безрезервно! Када сте момчина натопљена
тестостероном својој, на пример, малој Чехињи коју сте упознали
у Макараској 82-ге, изронићете пужа из морских дубина пошто
претходно скочите у воду са највише стене од свих понуђених.
Или, ако вам је супруга у тзв. другом стању, поготову ако је у
питању прва трудноћа, свих девет месеци гојићете се заједно са
њом, јер је волите и не пристајете да због нечега у чему сте тесно
сарађивали, само она добије онај оптерећујући трбух. Колико њој
буде растао стомак рашће и вама, како њој буду расле груди –
рашће и вама. Сваком из свог разлога, њој због хормонског
вулкана, а вама због преједања на нервној бази. Љубав је то. А
сећам се и оних осамдесетогодишњака немачке производње, са
пејсмејкерима уместо срца, које смо као клинци сретали дуж
Црногорског приморја. Чудом нисмо могли да се начудимо, ни да
се напитамо да ли се, у оним белим чарапицама и браон
сандалама, за руке држе зато што се воле или се придржавају да
не падну. Сада знам – и то је била љубав.
Међутим, убедљиво најјачи доказ љубави изречен је овде
на Убу, једне кишне среде новембра месеца прошле године. Као и
обично, он је седео у дневном боравку, решавао укрштене речи и
гледао Манчестер Сити за који је Кун Агуеро постигао гол већ у
другом минуту. Она је у кухињи, на радном делу између шпорета и
судопере сецкала лук и шаргарепу за пасуљ који ће ручати сутра.
И, сасвим за себе, певала неку песмицу мешајући је са гласом
спортског коментатора. Он је био у раскопчаној тексас кошуљи и
дуксер гаћама, бос, са цвикерима на врх носа, необријан, а она –
рашчупана, у избледелој мајици са натписом Just do it, његовој
тренерци заврнутих ногавица и његовим папучама четири броја
већим. Деца су већ неколико година на студијама у Београду,
завршавају. Али то касно, мрачно, успављујуће поподне, толико
пута доживљено „један на један“, било је ипак другачије.
Одједном, као да га је нешто опекло, човек је склопио новине,
угасио ТВ и рекао својој супрузи:
-`Еј, да те питам нешто...
- Питај ме.
- Кажи ми, јел ме волиш?
- Шта (окренула се бришући сузе изазване црним луком,
шаргарепа с` тим нема везе)?
- Питам јел ме волиш?
- Знаш шта, ја сам мислила да си ти престао да пијеш пре
три године. Свашта...
- Озбиљно, најозбиљније, волиш ли ме?
- Ало бре, гледај ту утакмицу и немој зајебавати, а ако
поново не знаш да решиш укрштене, питај!
- Питам, волиш ли ме?
-`Еј, питаш ме да ли те волим? Слушај онда: ако тридесет
година прања твог веша, тридесет година пеглања твојих кошуља
и панталона, спремања ручкова, доручака, вечера, рођендана,
слава и дочека, ако тридесет година лечења твојих прехлада и
повреда на рекреацији, тридесет година спремања ове куће и
посвећености свему што је наше, ако деца коју сам пазила када си
морао да идеш тако као да си ту, ако све то није љубав, онда не
знам како се зове... Ти ми реци...
Затим се окренула и наставила да сецка лук и шаргарепу
као да је то најважнији посао на свету. И да пева ону анђеоску
песмицу којом се зачињава пасуљ. Он је једно време непомично
седео ничим не показујући карневал добре хемије у себи. Као
новорођени дипломац који ћутећи, уместо да врисне и скочи до
неба, чува достојанство победника. Поново је упалио ТВ, отворио
новине и тек онда приметио да је укрштене речи решио баш како
треба, па нема шта да исправља. Устао је, пришао, ослонио
дланове на њена рамена и, да јој не смета, пољубио иза десног
уха. Док се враћао у своју фотељу није видео како је раменом
додирнула тај пољубац. Сасвим, сасвим нежно. Онако како се
милује лептир.

ПИЈАЧНЕ ДОГОДОВШТИНЕ

ПРЕВАРАНТИ С`
КРОМПИРОМ
Како жути кромпир у светлим
плетеним џаковима иде као - бели
Навикли смо да купујемо ‘’на велико’’ кромпир,
јабуке, купус и друго сезонско воће и поврће у улици
која од Првомајске води ка Полицијској станици.
Остало је то још од времена када је, на месту садашњег хотела, фонтане, парка и оних лепих зграда,
била утрина која је служила као сточни пијац, а то
место се звало Вашариште.
Дакле, по навици купујемо са камиона, комбија и,
ређе, тракторских приколица, разне прехрамбене
потрепштине, рачунајући на то да ћемо проћи јефтиније. Тако, за 100 динара добијамо три килограма
квалитетних ајдаред јабука или црвеног делишеса.
Продавци су галантни, па увек додају јабуку више ‘’да
претегне’’ (као ономад Радашин). Вероватно, ако смо
им се допали, за онолико колико је вага наштелована
да ‘’подбацује’’. То делује симпатично и, на недавним
мразевима, подизало је расположење...
Али, кад наиђете на праве преваранте, који
продају промрзао кромпир у плетеним џачићима, уз
обавезно заклињање да је ‘’њихова роба’’ од Чачка
или Бајине Баште, где се ‘’кромпир’’ не залива, не
прска и где нема шанси да промрзне.
Најчешћа реченица је: ‘’Очију ми, није труо
унутра, сви су крупни и - немој да дрешиш, гарантујем
да је бели...’’. Кад платите и стигнете кући, имате шта
да видите. Споља су, вешто, постављени крупнији, а
унутра ситни, трули, црни од промрзлина... Наравно,
питате се, како је могао да се куне у очи? Како? Можда
је држао палчеве иза леђа, можда је женица, која је
стајала уз камион, одбројавала неке бајалице које
поништавају заклетву...
Ако се вратите да рекламирате - и продавац и
његова ситна неугледна женица ће тврдити да тај
кромпир није њихов, да они имају свој знак на
џаковима, да је сва њихова роба прве класе. Али, ће се
брзо спаковати, изговорити се да журе и, док се
окренете, они су већ на путу за оно место из којег су
дошли да преваре, да увале шкарт, да се, ако затреба и
свађају, али да ишчупају оно пазара који су успели да
отму од лаковерних купаца. У Србији то постаје,
готово, свакодневница.
А вама остаје да прежалите своје паре. Они
поштени произвођачи и продавци, којих, свакако, има могу само да слегну раменима и наставе даље. Шта
друго?
Зато, људи купују од познатих. Млеко од Јелене
на првој тезги или Љубице Трлићанке, која је нешто
ниже, бели лук од Томе, тегле са паприкама, ајваром и
мешаном салатом од Миће и Мике... А Драгица са
свежим парадајзом и паприкама је на зимском одмору.
И тако даље - на зеленој пијаци. Још неко време док не
почне реконструкција. А шта ће бити са камионима и
комбијима на тротоарима улице Ивана Миловановића
(поред зграде МУП-а)? Па, треба пазити на онај пар
превараната. Шта друго?
М.М.

PRODAJA I SERVIS KLIMA UREĐAJI

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041

ХРНОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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ОРБ ‘’МИЛАН МУЊАС’’ УБ - СЕЋАЊЕ ДУШАНА РАДИШИЋА

ВРЕМЕ УЗВИШЕНИХ ИДЕАЛА
Убљани су имали дугу традицију учешћа на радним акцијама широм оне
велике државе - Југославије. После 1961. поново је, од 1977. године
па до краја, средином осамдесетих прошлог века, Омладинска радна
бригада ‘’Милан Муњас’’, на многим радним акцијама, овенчавана славом
ударништва и успешног организовања слободних активности
-После 16 година, убска бригада је била спремна за
августовску смену на Омладинској радној акцији ‘’Сарајево
`77’’. Мој заменик и трасер био је Ранко Миливојевић (сви су
га звали Ранко Тата)- сећа се, ових дана, Душан Радишић,
председник тадашње Општинске организације омладине
(ОК ССО) и командант ОРБ ‘Милан Муњас’’ Уб.
Припреме за учешће на свакој омладинској радној
акцији, а увек их је било по неколико, биле су обавезне.
Убски бригадири су кондицију стицали изводећи земљане
радове на водоводу и канализацији у улицама у ужем
центру Уба.

Крагујевац `78

Радишић је био командант убске бригаде и на
радним акцијама ‘’Крагујевац `78’’ и ‘’Морава `79’’. Пошто
Коцељева није имала самосталну бригаду, њени акцијаши
су се нашли у саставу убске, а из тог времена потичу и многа
сећања о великом другарству које је увек било праћено
разним догодовштинама. Тако је запамћен дедица који је
увек долазио пред крај смене код свог унука, Добио би
бригадирску блузу и почасну ударничку значку. А у некој
прилици, при повратку са Акције, Жика Суботић Жабац је
глумио радио репортера, који је, наводно, ушао у аутобус
да интервјуише бригадире - ударнике. Пошто је аутобус

Морава `79

имао микрофон са озвучењем, улогу спикера је узео
Жикица Милошевић, а деда је са великом озбиљношћу
одговарао на ‘’новинарска питања’’. Сви су се ваљали од
смеха, а Жика је изашао из аутобуса на предња врата,
скинуо лажну браду и јакну, а затим, ушавши на задња
врата, дошао до деде да се интересује из које су то радио
станице тражили изјаву од ‘’чувеног ударника’’. У другој
анегдоти, Убљани су кренули у крађу воћа које се налазило
у близини њихових барака, а кад их је чувар приметио,
почели су да певају црногорске песме... Сутрадан, у Штабу
је омладинцима, зато што су из братске републике, лакше
прогледано кроз прсте због овог несташлука. О мазању
калодонтом током спавања - нећемо.
Било је увек весело, али озбиљно се радило и Убљани су били увек међу најбољима. Једном су, чак, освоjили
и најпрестижније признање - плакету ‘’Вељко Влаховић’’.

- На траси смо радили у
мајицама које су имале натписе
спонзора, убских предузећа- каже
Радишић сећајући се, са сетом,
времена када су млади имали
узвишене и вредне идеале. - Била је
и једна међународна бригада у којој
се говорило на есперанто језику,
данас готово заборављеном. Чувало се братство и јединство, али и
добри међународни односи...
Забележили смо и нека од
имена којих се Радишић сетио уз
извињење свима које је, ненамерно, заборавио: Никола Јечменица,
Милош Живковић Тика, Стана Пурић, Злата Милошевић, Мира Благојевић, Звонко Минић, Тоша Стејанић, Бобан Павловић, Зоран Милићевић Пукијев, Жикица Милошевић, Живорад Суботић, Снежана
Јовановић, Тома Петровић, Раша и
Влада Тадић, Гоцев Георги, Чеда
Кузмановић Брада,Милан Продановић Канта, Милован Мијаиловић
Пики, Гордана Радивојевић, Зона
Каблар, Нада (данас професорка
математике), Драган Леонтијевић
Гинге, Небојша Апостоловић, Црнобарац Миливојевић, Антоније
Станојевић Ане, Дејан Тешић, Зоран
Миливојеивић, Мира Поповић,
Тома Поповић, Сретен Вилотијеивћ
Жућа, Миодраг Митровић Пилот,
Веца Јовановић Будин, Слободан
Рогић Рога...
Радне акције су, за многе,
биле прилика да заврше разне
курсеве, добију возачку дозволу,
науче занат са којим би, касније,
добили посао. Биле су велике
школе другарства, место где се
брже сазревало, где се учило раду и
поштовању - нешто као благи
облик кратке војне обавезе.
Готово колико и рад на
траси биле су важне и активнпости
на културном и уметничком плану.
Зидне новине су биле обавеза
сваке бригаде. Гоцев Георги, сећа
се бивши командант убских
бригада, је био драгоцен на том
плану. Умео је, понекад нешто да
‘’забрља’’, али му је све опраштано
јер је био вредан са фотоапаратом,
маказама и фломастерима... Убске
зидне новине су увек биле међу
најбољима.
Нема више радних акција.
Од 1986. године омладина је имала
‘’паметнија’’ посла. Али, у следећем
броју настављамо са Слободаном
Миливојевићем...
М.М.

Јечменица

Срђан

Дуле Радишић

Тома

Влада

Раца

Софке

Мика

Томица
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ВЛАДИМИРЦИ

ДОЧЕК ДРАГОГ ГОСТА
Преко 2.000 житеља општине Владимирци
дочекало је, 14.фебруара, председника
Александра Вучића
Председник Србије Александар Вучић, током посете
Мачванском округу, био је и гост Владимирачке општине,
где га је, са сарадницима, дочекао Милорад Милинковић,
председник општине .

Обраћање председника у Владимирцима
Грађани Владимирца и околине

Вучић је, поздрављајући велики скуп испред Дома
ученика, од преко 2.000 житеља владимирачке општине,
посебно нагласио његову обавезу, као и обавезу актуелне
Владе Србије, да се и у ову општину доведе неки од
значајних инвеститора и, како је рекао, отвори већи број
радних места.
-Само тако ћете моћи да гарантујете својој деци
будућност - баш овде, у Владимирцима- нагласио је, бурно
поздрављен, председник Србије.
Од Милорада Милинковића смо добили ексклузивну
информацију да је Александра Вучића дочекао незапамћен број житеља ове општине на једном оваквом скупу
и да није било гостију из околних општина јер је, претходно, Вучић посетио Љубовију, Крупањ и Коцељеву, а
затим, после Владимираца, продужио за Шабац.

ЗАБРИЊАВАЈУЋИ ПОДАЦИ

КАРЦИНОМ РАСТЕ
Ваљевска болница објавила је податке
по којима су у прошлој години оболења
карцинома била у драстичном порасту
Подаци Опште болнице у Ваљеву, који су
објављени ових дана, показују да је у току прошле године
откривено око хиљаду нових случајева карцинома. Рак
коже је дијагностикован код 211 лица, дебелог црева 115,
плућа 90 и дојки 90. Гинеколошких тумора је било 67, а
дигестивних 65.
Уживање у дувану и даље узима свој данак са
карциномом плућа (најсмртоноснији), као и тумори
дебелог црева и, код мушкараца, рак простате.
Жене су најчешће оболевале од рака дојке и
дебелог црева, као и све учесталијег карцинома плућа.
Стручњаке је посебвно забринула појава рака коже
јер је, у 2018.години, меланом дијагностикован код 28
особа на подручју Опште болнице Ваљево. То је
драстично повећање ако се имају у виду, на пример,
подаци из осамдесетих година прошлог века, када је
годишње од рака коже оболевало до два пацијента.
Старији од 60 година. дакле, пензионери или они
који су пред пензионисањем, су популација која је и даље
најбројнија међу пацијентима који болују од најопасније
болести.
Стручњаци поручују да је од изузетне важности да
се преканцерозна стања открију док је болест у раној
фази. Већина оболења канцера је, у данашње време,
излечива, уколико се открију на врама.
Занимљив је и податак да је пре само пет година
било откривено шест канцера дебелог црева, а у прошлој
години десет у такозваној нулта фази, али и 67 тумора и
стања која претходе појави рака.
Колико је важан скрининг показује податак да је
прошле године код око 260 жена примећено да постоје
промене на грлићу материце, али је благовременим
интервенцијама, избегнута појава рака. Зато, од великог
је значаја скрининг па би требало да се одазову сви
позвани, али и грађани ради редовних здравствених
контрола-поручују из ваљевске болнице, која може да се
похвали и податком да на плану квалитета дијагностике,
доста напредовала.
М.М.

ДМИ ЧУЧУГЕ

РЕАЛИЗОВАН ЗИМСКИ
КАМП НА ПОВЛЕНУ
Чланови Друштва младих истраживача „Чучуге“, у
сарадњи са Црвеним Крстом Уб, реализовали су тродневни
зимски истраживачки камп на Повлену. Уз учешће 20
чланова Друштва камп је одржан од 8. до 10.фебруара.
Учесници су били смештени у просторијама планинарског дома на Повлену. Одржано је пет предавања на
тему екологије и из области рада Црвеног Крста. Учесници
кампа су освојили планинске врхове великог, средњег и
малог Повлена.

Чланови ДМИ „Чучуге“ испред
планинарског дома на Повлену

OBU}AR "[uca"
na Gradskom trgu
Ub

064/25-69-951

- Све врсте поправки
Радно време:
- Израда нове обуће
радним
данима 7-15 h
по наруџбини
суботом 7-12 h

АКТУЕЛНО
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НА УБУ ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД КАРЦИНОМА

БАЛОН ЈЕ СИМБОЛ ПОДРШКЕ
- Акцију током које је прикупљено 61.150 динара, подржали „Хаос Аниматори“ и Ауто школа „Stop Speed“
- Симболичним пуштањем зеленог балона, послат тужни поздрав свим малишанима који су битку изгубили.
Традиционално окупљање на Градском тргу, поводом обележавања 15.
фебруара – Светског дана деце оболеле
од карцинома, подржало је око стотинак
Убљана, који су у пратњи својих малишана, дали подршку најмлађим борцима
у борби против ове опаке и тешке болести. Окупљеним суграђанима обратила
се Ивана Станојловић представница
убског НУРДОР-а и иницијатор кампање
на Убу, мајка мале Елене која је успешно
победила рак крви.
Акцију под слоганом „И ја се борим“
помогли су убска Ауто школа „Stop
Speed“, Установа за културу и спорт и
убски волонтери, а реализовали су је
„Хаос Аниматори“, занимљива и креативна млада екипа из Новог Сада, која је у
једночасовном програму као неисцрпан
извор инспирације, забављала убске
малишане кроз игру, плес и шале. Продајом НУРДОР-ових сувенира, осликавањем дечијих лица и дељењем 300
зелених балона, на овогодишњој
манифе-стацији која је хуманитарног
карактера, прикупљено је 61.150 динара
који ће бити донирани за изградњу нове
Родитељске куће у Београду. У 13 часова,
мала Елена, пустила је у ваздух балон
зелене боје у облику срца, као вид
подршке деци која се боре са неким
обликом карцинома, али и оној деци која
су битку изгубила.

Симболично пуштање балона

Подршка деци оболелој од карцинома

„И ја се борим“
Сличне акције организоване су у 30
градова широм Србије, а сви они који су
били спречени да дођу на градске тргове,
могу да помогну слањем СМС порука на
број 1150. Сав приход намењен је изградњи и опремању још једне Родитељске
куће у Београду, којом ће бити омогућен
бесплатан смештај и нега породицама и
деци оболелој од рака која се, из унутрашњости, упућују на лечење у Београд.
Тренутно се у Србија са неким обликом
карцинома бори око 200 деце.
Елена, која, иначе, похађа убску
основну школу „Милан Муњас“, Музичку
школу „Петар Стојановић“ и игра балет,
једна је од главних актера промотивног
спота који је емитован ових дана на телевизијама и друштвеним мрежама. Поред
ње, у споту су учествовали Слободан
Шаренац, спортски новинар и водитељ,
Весна Дедић ауторка емисије „Балканском улицом“ и списатељица, водитељ
Славко Белеслин и Проф. др Даница Грујичић, спец. неурохирургије. Као храброг
малог јунака, који се успешно изборио са
карциномом, Елену су позвали да гостује
у емисији „Шареница“ на РТС-у, заједно
са њеном мајком Иваном. Она је објаснила гледаоцима да је уз веру, молитву и
пожртвованост лекара, могуће излечити
ову опаку болест.
Д.Капларевић

„Хаос аниматори“ у акцији

Хуманитарно
исцртавање дечијих лица

APOTEKA

Izdavanje lekova
na recept
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У ЧЕТВРТАК, 21.ФЕБРУАРА (19,30h) ПРЕМИЈЕРА ПОЗОРИШТА „РАША ПЛАОВИЋ“

ПРЕДСТАВА ХАМЛЕТА У СЕЛУ МРДУША ДОЊА
Култни комад Иве Брешана у режији Душка Ашковића окупио глумачку екипу са 22 актера
Након готово две године паузе, ансамбл Позоришта
“Раша Плаовић“ изнедрио је нови, амбициозни пројекат:
„Представу Хамлета у селу Мрдуша Доња“, у режији Душка
Ашковића, који истовремено потписује и сценографију,
костиме и избор музике. У питању је култно дело Иве
Брешана, чија ће премијера бити одржана вечерас (21.
фебруар) од 19,30 часова на сцени Дома културе. Ова
гротескна трагедија, како ју је сам аутор жанровски одредио,
велика је ансамбл представа са 22-оје актера, од којих је
већина добро позната убској позоришној публици. Глумачку
екипу чине Владимир Тадић, Жикица Милошевић, Александар Петровић, Зоран Аврамовић, Милан Марковић, Мирјана
Симић,Славица Малетић, Воја Раонић, Александар Тадић,
Зоран Савковић, Драгана Јанковић, Снежана Јовановић,
Невена Михајловић, Драгутин Адамовић и Марко Милошевић. Први пут на позоришну сцену стаће и седморо полазника Школе глуме, из будућег дечјег ансамбла убског позоришта: Лука Мијатовић, Нена Ненадовић, Јован Симеуновић,
Невена Миличић, Јулијана Симић, Јована Тадић и Јана Стаменић. Ансамбл представа има и велику техничку екипу у
којој су Немања Јовановић, Марко Кумбарић (тон), Марко
Јаковљевић, Срђан Лазић, Стефан Илић (светло), Невена
Марковић (шминка) и Сања Митровић (инспицијент и
суфлер).
Поред Општине Уб, реализацију најновијег подухвата
Позоришта „Раша Плаовић“ помогли су Установа за културу и
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КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

ЗИМОВАЊЕ
МЕЂУ КЊИГАМА
Заинтересовани ђаци распуст искористили да
нешто ново науче, а при томе су се и лепо дружили

Детаљ са прошлонедељне пробе
спорт, ЛСБ „Сточар“, ЗЗ „Трлић“, Убско пиво, Убска млекара,
Неретва комерц и Компанија Дунав осигурање –Ваљево.
Улазница за вечерашњу премијеру кошта 300 динара, а
реприза је најављена за 26. фебруар.
Иако написана 1965. године, „Представа Хамлета у селу
Мрдуша Доња“ и даље је актуелна, јер њено разоткривање
људских мана води је ка нама. Служећи се познатим предлошком
Шекспирове трагедије, Брешан је створио оригинално дело, које
говори о људској глупости и улизиштву, корумпираности и
похлепи, о накарадној животној филозофији – у се, на се и пода
се.
Д.Недељковић

У КЛУБУ ДОМА КУЛТУРЕ

МУЗИКА, ПОЕЗИЈА И ТРИБИНА
Установа за културу и спорт у наредном периоду организоваће најмање два догађаја месечно
у оквиру позоришног, филмског, трибинског, музичког, ликовног и дечијег програма
Било да је дан Светог Трифуна или Светог
Валентина, у целом
свету 14. фебруара слави се љубав. Како свуда, тако и на Убу, захваљујући Установи за културу и спорт која је традиционално, поводом
Дана заљубљених,
Програм поводом Дана заљубљених у клубу Дома културе
уприличила музичко поетски програм, уз наступ акустичног триа „Миље“ (две гитаре и виолина). културу и спорт, била је трибина, која је одржана у уторак. На
Музичари из Куле су пробраним репертоаром и изванредним актуелну тему „Косово и Метохија - геополитичке перспективе
извођењем највећих хитова Балашевића, Азре, Галије, основне српске земље“ говорио је проф. др Миломир Степић,
Гаравог сокака, Бајаге и инструктора и других домаћих научни саветник у Институту за политичке студије, један од
састава и аутора, одушевили присутне у Клубу Дома ку- покретача научног пројекта „Етнички простор Срба“ и аутор
лтуре, који су их неколико пута враћали на бис. Романтичну више књига, истраживачких радова и предавања из области
атмосферу и за душу лековито вече употпунили су пола- геополитике.
И у наредном периоду, Установа за културу и спорт оргазници Драмске секције Техничке школе рецитовањем најленизоваће најмање два догађаја месечно у оквиру позоришног,
пших љубавних стихова.
Други фебруарски програм, у организацији Установе за филмског, дечијег, трибинског, музичког и ликовног програма.

За време зимског распуста, заинтересовани ученици
имали су прилику да се друже са вршњацима и уче новим
вештинама у Градској библиотеци „Божидар Кнежевић“, која је
за њих организовала три програма. На првом реализованом,
креативној радионици „Мој хватач снова“, средњошколци су
Радионица "Мој хватач снова"
правили ове индијанске амајлије кружног облика, украшене
перјем и перлицама. Популарни широм света, према веровању
имају улогу да ухвате све снове, од којих само они добри бивају запамћени, док се ружни упетљавају у мрежу и ишчезвају са
првим светлом дана. Да својим рукама израде личне талисмане за лепе снове, у овом ни мало лаком послу помогла им је
Марија Леонтијевић, млада професорка енглеског језика вична
у ручном раду, која те древне предмете ствара и у сопственој
уметничкој радионици. Осим што их је инспирисала и мотивисала на креативно стварање, Марија је обезбедила и сав материјал потребан за њихове чуваре од ноћних мора.
Градска библиотека потрудила се да током распуста и
најмлађим корисницма пружи забаву и учење кроз игру. У
радионици „Чаробница зима“, коју су осмислиле и водиле
наставница разредне наставе Ана Илић и директорка библиотеке Јелка Панић, група предшколаца, првака и другака најпре
Радионица "Чаробница зима"
је показала знање у квизу. Без потешкоћа, решавали су асоцијације и одговарали на питања о најхладнијем годишњем добу
Почетком године, библиотека је покренула Школу
и дечјој књижевности, а потом и запевали на караокама. Лепо
дружење настављено је и у трећем делу радионице, када су од креативног писања за убске средњошколце, коју води професор
својих цртежа причвршћених за стиропор направили покретне српског језика Веран Мијатовић, а млади ствараоци били су
активни и током зимског распуста.
Д.Недељковић
слике.

РАДИОНИЦА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

УМЕТНОСТ ГОВОРА И КОМУНИКАЦИЈЕ
У организацији Градске библиотеке, а под менторством Немање Петровића најстарији
суграђани стекли нова и корисна знања из важне области
Увек агилна, Градска библиотека “Божидар Кнежевић“
одавно није место где Убљани само могу да изнајме књиге за
читање, већ суграђанима свих категорија нуди богате и
разноврсне културно-едукативне садржаје. Да не заборавља
ни оне најстарије, показала је пошле недеље, када је за њих
организовала радионицу под називом „Говорна култура и
комуникацијске вештине“, коју је водио професор српског
језика Немања Петровић. Циљ програма био је да пензионери
употпуне слободно време и стекну нова корисна знања из ове
области подједнако важне људима свих старосних доби, јер
човек се легитимише својим језиком. Метод рада био је комбинован: предавања, дискусије, играње улога, презентација,
симулација, анализе догађаја, међусобна размена искустава,...
„Нагласак је стављен на акценте и акцентске правилности,
језичку норму уопште и језичке правилности –где се греши, а
где не, што је свима потребно. У трећем делу радионице, кроз
симулацију дијалога, показано је како се језик употребљава у
различитим говорним ситуацијама“, рекао је о методама рада
Петровић. Како је истакао, култура говора је све лошија, због
чега о овој теми треба стално причати, како би се развила
свест о њеној важности.
Поред доброг познавања језика (правописних, граматичких и других норми), уметност говора подразумева и способност говорника да се на најбољи начин, примерено датим
околностима, ефикасно служи језиком и језичким изражајним
средствима. То значи да изражавање мора бити примерено не
само саговорницима и слушаоцима, него и ситуацији. „Није
свеједно како ћемо се изразити и како ћемо се коме обратити“,
истиче Петровић, уз напомену да је добра ствар што је комуникација вештина која се учи и развија током читавог живота.
Радионицом су били задовољни и учесници и организатор, па ће, према речима директорке Градске библиотеке
Јелке Панић ова установа наставити са сличним активностима.
„Трудићемо се да свим нашим корисницима подједнако
изађемо у сусрет. Мислим да најстаријим суграђанима треба
поклонити много више пажње него до сада, а оно што јесте
приоритет и свима нам је веома важно, то је да деца у што
већем броју и што чешће посећују библиотеку“, закључила је
Панић.
Д.Недељковић

Предавање Немање Петровића
убским пензионерима
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ГВОЗДЕНА СВАДБА МАНОЈЛА И ЉУБИНКЕ САРИЋ

У ДОБРУ И У ЗЛУ 65 ГОДИНА
Све невоље са којима су се током не баш лагодног живота сусретали,
победили су захваљујући љубави, слози, поштовању и разумевању
Ретки се парови могу похвалити да су дочекали
гвоздену свадбу, којом се прославља 65 година брака. Део те
мањине су Љубинка (91) и Манојло (85) Сарић из Тулара, чија
је љубав победила све невоље са којима су се током не баш
лагодног живота сусретали и у свему томе показали колико су
важни разумевање, слога и међусобно поштовање. Венчали
су се 3. новембра 1953. године и од четворо деце, три сина и
једне ћерке, данас имају три унуке и једног унука. А како је све
почело, радо причају крепког духа времешни супружници,
присећајући се једне посете која их је заувек спојила.
Да се ожени, журило се тада деветнаестогодишњем
Манојлу, коме је мајка умрла када је имао две године, а шест
када се упокојио и отац, те му је требала вредна женска рука у
домаћинству, где је живео са две старије сестре и бабом. Пре
него што се обрео у Кузмановићима у Такову, претходно је
тога дана обишао шест кућа, али без успеха, пошто су девојке
или имале момке или биле “обећане”. Љубинка памти да је у
њено двориште ушао кад се сунце смирило.
- Имала сам много просаца, али ни са једним се нисам
задржавала у разговору када су долазили. Али, то вече он ми
се свиди и останем у кући три, четири сата, иако нисам
волела што је млађи. Родитељима то нисам смела да кажем,
јер је имао 17 хектара земље, а пре су старији гледали на
имовину и морали су да се слушају, прича Љубинка о првом
сусрету са својим животним сапутником, који каже да му се
девојка одмах допала - била је домаћинска ћерка, вредна и
поштена. Премда су се пре судбоносног „да“ видели свега
три пута, она додаје да су се „много лепо слагали и имали
такав брак да нико имао није”.

БЕСПЛАТНА МОНТАЖА ЗА ГОТОВИНСКО ПЛАЋАЊЕ

Венчана слика

Љубинка и Манојло Сарић
Током заједничког живота, радили су много - обрађивали
земљу, гајили стоку и кућни буџет попуњавали прављењем
ракије од својих шљива, а Манојло је и пуних 17 година вадио
камен из мајдана, пекао креч и продавао га. Са својим синовима иницирали су и изградњу цркве у Туларима, учествовли
у радовима, били ктитори и једни су од најзаслужнијих што је
ова светиња подигнута.
И поред тешког живота на селу, Сарићи се не жале, јер их
је увек водила мисао о напретку своје деце.
“Од малена сам их учила да не краду, не лажу, не варају
и не вређају никог, већ да помогну ако могу, али преко закона
никако. То су они усвојили и ја, као мајка, никад и нигде се
нисам застидела, него сам увек била поносна. Сви четворо су
завршили школе, сви брину о нама и ја сам презадовољна”,
истиче Љубинка.
Најстарији син Сава (1954), професор математике у
Гимназији “Бранислав Петронијевић”, био је председник
убске општине од 2003-2005, а четири и заменик председника.
Функцију заменика председника обављао је и Бранислав
(1958), који је дипломирао на Факултету општенародне
одбране и полицијски је инспектор. Раде (1961) је завршио
средњу занатску школу и након губитка посла у “Термоелектру”, посветио се пољопривреди, живи у породичном
домаћинству и са супругом Драгицом подноси највећи терет
бриге о старим родитељима. Радмила (1965), удата је у
Београд и као правни биротехничар запослена је у трговини.
Њихови наследници подарили су им унучад Мају, Сару,
Лазара и Милену.
Супружници Сарићи потврђују да могуће наћи сродну
душу и да љубав и поштовање трају деценијама. Увек заједно,
у добру, нарочито у злу и тешким ситуацијама, као сада, када
Љубинка лежи у кревету, након пада и операције кука у мају
прошле године. Иако је и сам имао две операције кука, њен
Манојло увек јој је на услузи.
Д.Недељковић

ЛАЈКОВАЦ

21.фебруар 2019.г.

ГТ-1

Lajkova~ka
panorama
ОДЛУКЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА У ЛАЈКОВЦУ

У СУСРЕТ ИЗБОРУ
НОВОГ НАЧЕЛНИКА
- Лајковац добија новог наченика
Општинске управе до краја фебруара.
- Буџет за пољопривреду исти као и
прошле године, чак 16.300.000 динара.
Најважнија тачка дневног реда 86.седнице Општинског
већа у Лајковцу, која је изузетно битна за функционисање
саме локалне самоуправе, било је образовање комисије за
избор начелника Општинске управе и конкурс који је у
међувремену објављен. Према речима председника општине
Андрије Живковића, очекује се да, до краја фебруара,
Лајковац добије сталног начелника, како би општина могла
нормално да спроводи постављене задатке, али и да се сви
инфраструктурни радови, који су планирани за текућу годину,
одвијају зацртаном динамиком.
На овој седници усвојен је и нацрт Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за 2019.годину, који се даје на сагласност ресорном
министарству, након чега лајковачки пољопривредници могу
очекивати заиста вредне подстицаје.
- Буџет за пољопривреду је исти као и прошле године
16.300.000 динара, а знатно је увећан у односу на претходне
године. Већина мера остала је иста као и прошле године, а
увели смо и неке нове које се тичу подстицаја развоја
пољопривреде у Лајковцу. Тако је, рецимо, 900.000 динара
одвојено за јачање удруживња пољопривредних произвођача или оснивање нових задруга, како би наши пољопривредници били конкурентни на тржишту и могли лакше да
пласирају своје производе. Такође, 2.000.000 динара је одвојено за субвенције за куповину женске телади, јер желимо да у
будућности повећамо број грла говеда на нашој територијиистакао је Живковић у обраћању медијима након седнице.
Међу новим мерама за подстицај пољопривредне
производње у Лајковцу налази се и она која се односи на
побољшање квалитета земљишта за шта је одвојено 1.000.000
динара. Од старих мера које и даље остају на снази, треба
истаћи и помоћ младим пољопривредницима на сеоским
подручјима у износу од 3.000.000 дин.
- Средства за младе пољопривреднике смо смањили у
односу на прошлу годину. Тада смо издвојили чак седам
милиона динара и многи су ту погодност већ искористили.
Међутим, ако ове године буде заинтересованих тај износ ћемо
ребалансом буџета повећати. Надамо да ће све ове мере дати
резултате, јер Лајковац је, уосталом, пољопривредна
општина.
У даљем току седнице, Општинско веће дало је
одобрење за измену режима саобраћаја на локалном путу
Лајковац - Пепељевац, а које се односи на наставак радова на
ауто-путу који пролази кроз лајковачку општину.
- Велике проблеме имамо баш са тим деоницама где
пролази ауто-пут. Имамо два веома уништена правца, а то је
пут за Пепељевац и стара Ћирина пруга која води кроз
Пепељевац и Боговађу. Договорили смо са Коридорима
Србије и Енергоптојектом да у првим месецима пролећа те
деонице санирамо. Прва обухваћена том санацијом биће
деоница од Пепељевачке рампе ка мосту на реци Колубари, а
друга је стара Ћирина пруга, од Лајковца преко Пепељевца до
Боговађе- нагласио је први човек лајковачке општине. - Исто
тако, проблем нам ствара канал који је затрпан а налази се,
такође, у атару села Пепељевац. Он приликом већих киша
плави пољопривредно земљиште тог села. Ми смо већ
контактирали водопривредног инспектора, како би изашао на
терен и извођачима радова наложио да тај посао ураде у
складу са прописима, како мештани Пепељевца убудуће не
би имали последице или штете на свом имању.
M.M.M.

Андрија Живковић,
председник општине Лајковац

ИНФРАСТРУКТУРНИ РАДОВИ

ОД ПРОЛЕЋА
"ПУНОМ ПАРОМ"...
Партер испред зграде општине, Зелени
пијац, базен, асфалтирање путева...
Неколико пројеката, који су започети крајем прошле
године, свој наставак и завршетак очекује са лепшим и
повољнијим временским приликама почетком пролећа.
У општини Лајковац ни током зиме нису седели
скрштених руку, вредно се припремају пројекти за
предстојећу грађевинску сезону о чему сведоче и речи
првог човека општине Андрије Живковића.
- Ових дана смо дали сагласност за затварање
саобраћаја у улици Лајковачка пруга у дужини од 200
метара. На том простору ускоро ће кренути изградња
кишне и фекалне канализације за тај део града испод
пруге. Подсећања ради, пре неких 10-15 година у том
делу пруге урађена је канализација али не целом
дужином, можда је остало неких 500-600 метара, тако да
су људи који ту живе дуго чекали да и они добију услове
какве заслужују. Претходне године смо у тој улици
завршили асфалт, а сада ћемо комплетирати целу
Лајковачку пругу што се тиче инфраструктуре. Остаће
само тротоари које ћемо у наредном периоду урадити истиче Живковић и додаје да ће са лепшим временом и
сви остали радови у лајковачкој општини бити
интензивирани.
- Ту, пре свега, мислим на радове на новој Зеленој
пијаци, која ће бити у функцији за пар месеци. Ако
временски услови дозволе, ускоро би требало да
наставимо и радове у делу партера испред зграде
општине, као и изградњу три асфалтне деонице која смо
уговорили крајем прошле године. У питању је пут за
Гајиће у Боговађи, Гајиће у Марковој Цркви, као и
кружни пут за Томиће у Јабучју. Поред тога, очекује нас
отварање нових тендера који се тичу привођења
намени уређења амфитеатра у основној школи у
Лајковцу, као и санација рупа на нашој територији, али и
наставак водоводне мреже која се везује за Стубо Ровни
а наслања за Ратковац и даље ка Придворици и
Стрмову, као и водоводна мрежа за Јабучје. Сви ти
радови одвијаће се у првој половини године- нагласио
је Живковић.
Изградња затвореног базена у Лајковцу се приводи
крају. Сам објекат је практично завршен, али ће послови
око изградње трафоа и котларнице за који месец
одложити његово отварање. Ипак, председник општине
Лајковац верује да ће Лајковчани, већ овог лета, моћи да
уживају у свим чарима новог купалишта.
M.M.M.
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ОДРЖАН ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ ХОРА „ХАЏИ РУВИМ“

ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ
Мешовити хор Културног центра
„Хаџи Рувим“ одржао је традиционални
годишњи концерт, 14. фебруара, у
великој сали Градске куће. Хор постоји 15
година и окупља заљубљенике у хорско
певање из Лајковца. Под диригентским
руковођењем мр Уроша Степановића
наступа на свечаним академијама,
књижевним вечерима, манифестацијама
и другим културним и духовним догађајима. Репертоар хора је разноврстан:
од духовне и традиционалне музике до
обрада филмске и поп музике.
- Ово је већ једанаеста година како
се одржава наш традиционални концерт,
обично половином јануара или почетком
фебруара месеца. Ми у ствари тим

концертом негујемо лепу народну песму,
што је и задатак културног центра, да
негује традицију, јер ако ми то не гајимо
буквално нема нико други тиме да се бави.
У избору репортоара сабирамо апсолуто
све српске крајеве и негујемо песму која се
ретко чује на нашим просторима. Ово је
прилика да их људи чују и сете се свих тих
лепих песама и да их негде потраже како
би је поново послушали- истакао је након
концерта диригент мешовитог хора КЦ
“Хаџи Рувим”.
Чланови хора, и овога пута, приредили су Лајковчанима својеврсни
спектакл. Публика је уживала у концерту
који је трајао око 60 минута.

Мешовити хор КЦ "Хаџи Рувим"

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА У ПАРИЗУ

УСПЕШАН НАСТУП
МИЛУТИНА РАНКОВИЋА
Милутину Ранковићу, уметнику из
Лајковца, указана је част да буде
водитељ програма и беседничар на
Светосавској академији и јубиларном 15.
Светосавском балу у Паризу. Академија
је одржана у предвечерје празника у
Амбасади Србије у Паризу, а бал 27.
јануара, на броду Паташ који је пловио
Сеном. Милутин је више пута био
учесник светосавских свечаности у
Паризу, а новина је да је био водитељ
програма и беседничар у Амбасади
Србије у Паризу. Ранковић је у Париз
отпутовао на позив Одбора за културу
Савеза Срба Француске, Мондо култа и
Сингиарта са Петром Гојковићем на челу.
Учесници програма Светосавске
академије у Паризу били су Школски
центар при цркви Свети Сава у Паризу,
Школски центар „Јелена Анжујска“,
четири одељења допунске школе при
Амбасади Србије, које је Милутин
Ранковић кроз беседу уводио у програм.
Потом су наступили и пијаниста Лука
Јовановић, Неша Галија, Слободан
Тркуља и Весна Димић. Присутнима се
обратила и амбасадорка Србије у Паризу
Наташа Марић, председник Савеза Срба
Француске Ђуро Ћетковић и оснивач ове

Милутин Ранковић у Паризу
манифестације и „Мондо култа“ професор
Петар Гојковић.
На Светосавском балу је приређен
богат уметнички програм, који је такође
водио Милутин Ранковић. Поред поменутих гостију из Србије, наступио је
интернационални ансамбл Петра Гојковића, а присуствовали су свештеници
Српске цркве, али и Бискупије Сен Денија,
градоначелници Бондија, Бобинија и
Пјерфита, представници Републике
Монмартр и други.

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ЗА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ,
УДРУЖЕЊА И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

РАСПИСАНИ КОНКУРСИ
Општина Лајковац расписала је
конкурсе за расподелу буџетских
средстава за програме Невладиних
организација и удружења, као и за
пројекте Верских заједница. Расписан
је конкурс за област заштите животне
средине у износу од 300.000 динара, као
и конкурс за област хуманитарног рада,
социјалне заштите, борбе против
насиља и борбе против болести
зависности у износу од 500.000 динара.
Милутин Нишавић, члан Општинског већа општине Лајковац, истиче да
право учешћа на овом конкурсу имају
организације које су регистроване
најмање шест месеци за области за које
се конкурише, као и да се могу
пријавити организације регистроване
на територији Лајковца, с тим да своје
пројекте могу спроводити на територијама других општина. Исто тако, могу
се пријавити организације или удружења која су регистрована на другим
територијама и општинама, али свој
програм морају спровести на територији општине Лајковац.
- Овим потезом општина Лајковац
жели да промовише активности везане
за заштиту животне средине, као и
хуманитарни рад и борбу против
насиља и болести зависности, која је
једна од болести данашњице, бар што
се тиче омладине. Овом приликом се
захваљујем свим удружењима наше
општине, који су прошле године
учествовали у Јавној расправи у
општини и својим конструктивним
идејама и предлозима помогли и дали

Милутин Нишавић
смернице, где је приоритет да
општина изађе у сусрет и финансијски помогне у њиховом функционисању- истаче Нишавић.
У оквиру Конкурса за инвестиционо одржавање и санацију верских објеката и споменика одвојено
је око 4.000.000 динара, а право
учешћа имају све верске заједнице у
Лајковцу, као и Српска православна
парохија Врачевићка у Латковићу.
Поред поменутих радова, средства
се могу употребити и за обнову
капела и икона, као и свих других
предмета.
М.М.М.
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ЛАЈКОВАЧКИ ЗОНАШИ СЕ СПРЕМАЈУ
ЗА НАСТАВАК КОЛУБАРСКО-МАЧВАНСКЕ ЗОНЕ

"ДИЗЕЛКА" ИЗ ТИВТА
НАПАДА СРПСКУ ЛИГУ
Фудбалери Железничара су од 15.
фебруара смештени у Тивту, захваљујући господину Обрену Радовановићу, "дизелка" је одсела у хотелу
"Палма" и остаће на црногорском
приморју до 25. фебруара. Пре поласка,
Лајковчани су имали тест против
комшија са Уба (5:2 за Јединство на
вештаку породице Матић, стрелци
Софронић и Лукић), а у Црној Гори су већ
одиграли меч против бјелопољског
Јединства- 2:2, поготке су постигли
Стевановић из пенала и Лукић. Тренеру
Александру Лазаревићу на располагању
је вештачки терен екипе Грбља који има
и рефлекторе, а до повратка кући
"дизелка" ће одмерити снаге са Тутином,
Бегејом из Житишта и Арсеналом из
Тивта. На пут је кренуло 26 играча, а
тренутно са лакшом повредом кубури
једино Гавриловић.

Задругар је почео припреме 31.
јануара и већ одрадио три теста- победили
су Тврдојевац на Убу са 3:1 и Турбину са
4:2, а нерешено су играли са Слогом
(Богосавац)- 1:1. У плану су још три
утакмице- са ТЕК-ом 24. фебруара, Борцем
из Лазаревца 3. марта и "генералка" са
Таковом из Горњег Милановца 10.
фебруара, а тренер Дејан Спасић рачуна
на 23 играча када је реч о наставку сезоне.
Придошлице су голмани Рафаиловић
(Карађорђе) и Пажиновић (Јабучје), као и
играчи Петровић (Таково), Марковић
(Синђелић), Јеринић (Јединство Уб) и
Јовановић и Словић из Железничара. Клуб
су напустили голман Богдан Новаковић,
Бојичић, Ивановић и Небојша Марковић, а
циљ екипе је да се упоредо са добрим
резултатима и на време обезбеђеним
опстанком, спреми и подмлађивање екипе
за наредну сезону.
Б.Матић

И ОВЕ ГОДИНЕ НА БЕОГРАДСКОМ САЈМУ

ТУРИСТИЧКА ПОНУДА
ЛАЈКОВЦА
На овогодишњем 41. Међународном сајму туризма у Београду, који
се одржава од 21. до 24.фебруара,
представиће се Туристичка организација општине Лајковац. Штанд ТОО
Лајковац биће постављен у Хали 4, где
ће бити представљена и целокупна
туристичка понуда Србије.
- Имаћемо свој штанд од 12
квадрата, који ће бити дизајниран
мотивима Лајковца, представићемо се
кроз пропагандни материјал и културно
– уметнички програм. Сви који мисле да
могу да допринесу промоцији туристичких ресурса лајковачке општине и
уопште општине Лајковац, добро су
дошли на наш штанд, и као излагачи и
као посетиоци- поручује Милутин
Ранковић, директор ТОО Лајковац.

Сајам туризма у Београду који у
просеку посети око 70.000
посетилаца ће, и ове године, окупити
преко хиљаду излагача, од којих 293
ино-страних и то из 50 држава, на
преко 30.000 метара квадратних
изло-жбеног простора.
Под слоганом „Лето је ближе
него што мислите“, своје место на
сајму имаће и Лајковац, уз учешће
најзначајнијих туристичких агенција,
савеза и организација, хотела, туристичких центара, ваздухо-пловних
компанија, међународних тур-оператора, промовисаће се трендови и
збивања у међународној тур.
индустрији, нови концепти и могућности за путовања и нове перспективе у развоју туристичког бизниса.

ФК Железничар на припремама у Тивту

ЖОК ЖЕЛЕЗНИЧАР

УБЕДЉИВ ПОРАЗ ОД ТЕНТ-а
Лајковчанке поражене, након две победе на гостовањима
Подмлађени тим ТЕНТ-а, у трећем
колу Мини лиге 1-6, изненадио је
одбојкашице Железничара у Лајковцу и
нанео им убедљив пораз од 3:0. После
две победе на гостовањима, домаће
одбојкашице су неочекивано подбациле
пред својим навијачима. Упркос великом
вођству у трећем сету нису успеле да
преокрену меч.
Остали резултати трећег кола
Мини лиге: Визура – Црвена звезда 0:3 и
Јединство и Спартак 3:0.
Недељу дана раније, одбојкашице
Железничара оствариле су победу на
гостовању. Предвођене тренером Мирјаном Мусулин, савладале су Спартак у
Суботици са убедљивих 3:0, по сетовима 25:16, 25:18, 25:17. Најефикасније су
биле Лукић са 14 и Гајић са 11 поена,
Младеновић и Савић су уписале по осам
поена, Олуић седам и капитен Ивана
Лазаревић четири.
Наредно коло игра се 22. фебруара, а Жеља гостује Црвеној звезди.

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ

Плеј-оф
Jedinstvo SP 17 4
16 5
C.zvezda
@elezni~ar 15 6
14 7
Vizura
11 10
TENT
8 13
Spartak (S)

53:24
54:27
50:31
51:32
44:38
32:47

49
46
41
43
34
24

Наредне утакмице Железничара
4.коло (22.фебруар):
Црвена звезда - Железничар (Л)
5.коло (27.фебруар):
Железничар (Л) - Јединство (СП)

ГТ-4
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НАШИ ПРЕЦИ

ЛАЈКОВАЦ

Пише: Милутин Ранковић

ИЗ ИСТОРИЈЕ ВАРОШИЦЕ ЛАЈКОВАЦ

ПРОГЛАШЕЊЕ ВАРОШИЦЕ,
ПОПЛАВЕ, СУДАРИ ВОЗОВА...
Лајковац двадесетих година прошлог века
Лајковац је 29.фебруара 1924.године, указом краља
Александра Карађорђевића, проглашен за варошицу. То је
учињено „по изјављеној жељи грађана“. Прокламација о
„унапређењу“ Лајковца објављена је 8.маја 1924.године у
Службеним новинама Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
У марту 1924.године поново је установљена пошта у
Лајковцу, као поштанско-телеграфска станица. Лајковац је те
године имао око 600 становника, а од овога броја 95 процената
били су железничко особље и њихове породице. Двадесетих
година у Лајковцу су постојале следеће институције: општина,
са два службеника и једним пандуром, жандармеријска станица,
једна амбуланта и један лекар, пошта, железничка станица и
ложионица, те две трговинске радње. Највише је било кафана,
укупно шест. Основне школе и цркве није било.

Железничка станица у Лајковцу

лекарску праксу. Гојковића се и данас старији Лајковчани
сећају као спаситеља, оца, брата... Након њега је у
Лајковцу и Јабучју радио као лекар др. Поповић, а онда је
1929.године у Лајковац стигао др Милосав Банковић.
Банковић је био родом из Кусадка код Младеновца. Држао
је прво приватну праксу а онда постао државни
службеник, бановски лекар.
Године 1927. основани су у Лајковцу културноуметничко друштво „Железничар“ и фудбалски клуб
„Железничар“. Првог октобра 1928.године пуштена је у
саобраћај пруга Обреновац-Београд. Нажалост, већ
11.октобра, десио се највећи судар возова у Лајковцу, икад
забележен. Ево шта о томе извештава „Глас Ваљева“:

Управа Ложионице у Лајковцу, 1927.године
фото: http://www.zeleznice.in.rs:8080/forum
Први послератни шеф ложионице био је Француз
Жан Мурге до 1929. године. После њега шеф
ложионице био је инж. Мирослав Марковић, да би га
наследио инж. Драгобрат Обрадовић који се на том
месту задржао све до 1945. године.
Јула 1926-те пруга Забрежје-Ваљево није била у
саобраћају, јер је читава Тамнава била поплављена. Водени
стуб је у области Тамнаве на местима био и до 10 метара висине.
Својевремено је један стари Лајковчанин причао како се далеке
1926.године у јулу месецу враћао са одслужења војног рока из
Обреновца. Враћао се обилазно, преко Младеновца а када је воз
стигао у Лајковачки атар, од Белог Брода до Лајковца пробијао
се кроз наслаге воде, јер је пружни насип био поплављен.
Поплава је била незапамћена. Ретке су године раније биле да се
Колубара не излије али да поплави целу своју долину догодило
се, колико има података, још за време Тројичког водоплава
1893.године. За време поплаве 1926.године материјална штета је
била веома велика. Усева није остало ни 5 посто, много је стоке
однела вода, а траве у ливадама су пропале.
Управо у тој години извршена су прва катастарска мерења
у лајковачкој општини, односно разграничавање села...
Приликом разграничења Јабучки атар је нешто смањен, а то је
дато другим селима јер су имања неких насељеника била на
јабучком атару, па су неки на њему и куће правили. Лајковчани
Радован и Радоје Милијановић су, на пример, направили куће на
старом јабучком атару. Дошло је до договора Лајковчана и
Јабучана да се ове земље, пред катастарска мерења 1926.
године, уступе Селу Лајковцу.
Шестог октобра 1927.године регистровано је у Београду
оснивање Српске здравствене задруге Лајковац. Почела је,
иначе, да ради још у марту те године. Просторије су јој се
налазиле у кући Александра Радовановића. Лазаревачки лекар
Андра Гојковић је у Лајковац долазио недељно и обављао

СУДАР ВОЗОВА
„ У четвртак 11.овог месеца ујутру десио се велики
судар возова у Лајковцу, којом је приликом погинуо један
кондуктер, шест је теже, а седам путника је лакше рањено
од којих су већином војници који иду на одслужење војног
рока у Ваљево. Сви су рањеници премештени у Ваљево
где им је указана лекарска помоћ. Тежи рањеници су
задржани у болници, а лакши су пуштени својим кућама.
На место несрећног догађаја дошао је и министар
саобраћаја г. Андра Станић где се интересовао о
рањеницима и узроку несреће.
Изгледа да је судар проузрокован од рђавог сигнала
јер су и ваљевски и београдски воз пуштени једновремено
на једну исту пругу и то на самом станичном перону.
И поред тога што је Ваљево добило нову пругу и
директну везу са Београдом, ипак, слабе користи од ње
има, јер не добија ни у времену ни комодитету. Од када је
нова пруга пуштена у саобраћај готово свакодневно се
догађају задоцњења која често трају по неколико часова,
па да су бар у завршним станицама па би се нечим могло и
правдати, већ су задоцњења у полазним станицама која
некад трају по 2-3 часа. Путовање траје исто онолико као и
преко Младеновца“.

МИОНИЦА
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ОПШТИНА НА ПРЕДСТОЈЕЋЕМ САЈМУ ТУРИЗМА
ПРОМОВИШЕ ТУРИСТИЧКУ АПЛИКАЦИЈУ

ЗАВРШЕНА ОБУКА ''CNC'' ПРОГРАМИРАЊА
И ''3D'' МОДЕЛИРАЊА

"VISIT MIONICA"

НАЈБОЉИМА РАДНА
МЕСТА У ''ЕМКИ''

Општина Мионица ће и ове године представити своје
потенцијале на Међународном сајму туризма који почиње
21. фебруара на Београдском сајму. На једној од најпознатијих сајамских манифестација у земљи и региону на
мионичком штанду ће између осталог бити представљена
туристичка апликација ''Visit Mionica'' за паметне телефоне
базирана на iOS и Android платформама.
- Паметне телефоне свакодневно користи велики број
људи, свих старосних група и занимања. Туристичке
организације морају да иду у корак са оваквим трендовима
и да се прилагођавају потребама и навикама савремених
туриста. Зато су мобилне апликације нешто што је неопходно свакој дестинацији, како би посетиоцима поједноставили боравак и побољшали туристички доживљај.
Апликација “VISIT MIONICA” је намењена туристима, али и
свима онима који желе да ближе упознају лепоте и
знаменитости Мионице, али и места за одмор, рекреацију
или изласке. Апликација обезбеђује брз и сликовит приказ
свих потребних информација, а што је најважније сви
садржаји су унапред интегрисани, тако да за њено
коришћење неће бити потребна активна интернет конекција
- рекао је председник општине Мионица Бобан Јанковић.

Након завршене обуке ''CNC'' програмирања и ''3D''
моделирања коју је по договору општине Мионица и
компаније ''Емка'' организовао овдашњи Центар за образовање и развој, недавно је уприличена свечана додела сертификата за 23 полазника. Додели сертификата је присуствовао
председник Општине Бобан Јанковић који је заједно са полазницима курса обишао фабрички погон у Мионици специјализован за производњу прецизних одливака и који од 2015.
године успешно послује као члан ''Емка'' групације.

Председник Јанковић са полазницима курса
у обиласку фабричког погона у Мионици

Апликација је урађена на српском језику и пружа
информације везане за дестинације, туристичке атракције,
природно и културно наслеђе, смештајну и гастрономску
понуду, предстојеће догађаје и манифестације, као и све
оно што туристима може бити занимљиво и од користи
А.Ковачевић
приликом посете општини Мионица.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

О ТРОМЕСЕЧНИМ ПРИМАЊИМА БУЏЕТА
И ФИНАНСИРАЊУ СПОРТА
Општинско веће општине Мионица је на седници
одржаној почетком фебруара усвојило Решење о тромесечним примањима и издавањима општинског буџета за
период јануар-март 2019. године и то у висини једне
четвртине укупних буџетских средстава за текућу годину.
На овој седници је усвојено и Јавно обавештење о
максимално расположивом износу у буџету Општине за
финансирање годишњих и посебних програма организација у области спорта за 2019. годину. Одлуком о буџету
је за ову намену планирано укупно 10 милиона динара, од
чега је за финансирање Годишњих програма планирано
9,8 милиона, а за финансирање Посебних програма 200
хиљада динара. Усвојени су и извештаји Стручне комисије
за оцену годишњих и посебних програма и Спортског
савеза о реализацији и остваривању циљева и ефеката
годишњих програма којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у 2018. години, а потом
је прихваћен и предлог годишњих програма организација
у области спорта са седиштем на територији Општине у
2019. години који је утврдила Стручна комисија. Већници
су у даљем току ове седнице разматрали захтеве грађана.

Курсеви су трајали од октобра до децембра месеца
прошле године. Према Јанковићевим речима њихова успешна
реализација представља значајан искорак ка побољшању
запошљивости младих са територије Општине, будући да су
програми организовани у складу са конкретним потребама
локалног привредног субјекта и обухватају знања и вештине
за којима влада стална потражња на тржишту што полазницима омогућава да нађу посао и на неком другом месту.
- Један од главних разлога оснивања Центра је управо
побољшање позиције наших грађана у области запошљавања. Заинтересованост кандидата и њихов озбиљан приступ
су добар показатељ да су обуку схватили као добру шансу за
унапређење својих професионалних компетенција које ће им
убрзати и пут до запослења.
Приликом доделе сертификата полазницима се обратио
директор компаније Денис Куруц, који је нагласио да ће
набавка нових, модернијих машина и подизање нивоа рада
омогућити ширење тржишта и потребе за новим раднницима у
наредном периоду. За почетак, према ранијем договору, два
најуспешнија незапослена кандидата са обуке за рад на ''CNC''
машинама су добили позив за ступање на посао, а ускоро се
очекује се да позиве добију и два незапослена кандидата
обучена за ''3D'' моделирање.
А.Ковачевић

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КУД ''ТОПЛИЦА''

ШКОЛА ВЕЗА
Култ урно уметничко друштво ''Топлица'' које
функционише при Храму Огњене Марије у Бањи Врујци је
организовало тродневну Школу веза. У парохијском дому
Храма Огњене Марије, где полазници су, уз инструкције
Јелице Цолић и свесрдну помоћ председнице Друштва
Наде Магазин-Радовић, имали прилику да савладају прве
кораке у вежењу.
- Одавно су људи заборавили како изгледају прела и
посела. О њима се сада само прича. Наше Друштво
покушава да оживи све лепе обичаје српског народа, игру,
песму, али и народне уметности, у првом реду народни вез
– истиче учитељица веза Јелица Цолић и додаје да је
Школа окупила двадесетак полазника, међу којима има и
деце од 5 до 14 година и одраслих.
Према речима Јелице Цолић, циљ ових окупљања је
да се деци и одраслима омогући да сами сачине и украсе
делове народне ношње како за себе, тако и за потребе
Културно уметничког друштва ''Топлица''.
А.К.
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МАРКЕТИНГ

СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)
КОНТАКТ
тел. школе: 015/348-829
тел: 015/349-392
тел/факс: 015/353-626
моб: 063/70-69-890
065/69-57-196

Будите испред осталих!
Завршите средњу школу
по програму Министарства
просвете Србије на европски начин

Упис кандидата обавља се:
радним даном
суботом
од 11 до 18 h
од 10 до 14 h

ДРУГА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА ШАБАЦ
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
(IV СТЕПЕН)
- за рад у производњи и ост. делатностима
Машински техничар
Машински техничар за компјут. конструисање
- за рад у сервисима, техничким прегледима
Машински техничар моторних возила
- за рад у електранама и топланама
Техничар машинске енергетике
Машински техничар мерне и регулационе опреме

ТРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
1.
2.
3.
4.

Ауто механичар
Бравар
Машинбравар
Инсталатер

5.
6.
7.
8.

Заваривач
Бравар-заваривач
Металостругар
Металоглодач

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
(V СТЕПЕН)
(у једногодишњем трајању)
Аутомеханичар – специјалиста
Бравар - специјалиста
Металостругар - специјалиста
Металоглодач – специјалиста
Услов уписа: Одговарајућа средња школа
и 2 године радног искуства
СА ДИПЛОМОМ ОВЕ ШКОЛЕ ЛАКШЕ
ДО РАДНЕ ДОЗВОЛЕ У РУСИЈИ,
НЕМАЧКОЈ И ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА ЕУ

Школа је основана
решењем Министарства
просвете Србије

www.sepsab.edu.rs
e-mail: sepsab@mts.rs
- Редовно школовање
- Ванредно школовање
за лица старија од 17 година
стицање знања услов уписа:
- завршена основна школа или
- започета било која средња школа
- Преквалификација
- Доквалификација
услов уписа: завршена било која
средња школа 3. и 4. степена
- Специјалистичко образовање у
једногодишњем трајању
услов уписа: завршена средња школа
и 2 године радног искуства
По завршетку ове средње школе можете
наставити студије:
1. на државном и приватним факултетима;
2. на високим школама;
3. на полицијској и војној академији
По завршетку ове средње школе можете се
запослити или сачувати посао у полицији, војсци,
пошти, банци, царини, општини, државним
службама, у приватним и државним предузећима,
електранама, топланама, сервисима, техничким
прегледима, хотелима као и у иностранству.

ИЗ ПРОШЛОСТИ ТАМНАВЕ

21.фебруар 2019.г.
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НАЈОДЛИКОВАНИЈИ СРПСКИ ВОЈНИК

МАЏАРЕВИЋ ИЗ МУРГАША
На груди Михаила Маџаревића, рођеног у Мургашу
код Уба, прикачене су три Карађорђеве звезде са
мачевима, сребрна и златна Медаља за храброст,
Орден белог орла са мачевима, Албанска споменица,
француска Легија части, енглески Ратни крст...
Један од највећих јунака у Великом рату био је
младић из Мургаша - Михаило Маџаревић. Своју ратну
причу објавио је 1933.године, под насловом ‘’Кроз сјај и
сенке рата’’, а руком је исписао и посвету Краљу Југославије Александру Првом Карађорђевићу.
На почетку својих кратких ратних мемоара Маџаревић се сећа да су га из Ваљева одвели у подофицирску
школу. Не помиње Мургаш, али, публициста Милорад
Радојичић, сарадник ‘’Гласа Тамнаве’’, је поуздано утврдио
и документовао да је потоњи пешадијски мајор, јунак из
српских ратова, почев од оног са Турском 1912. године,
рођен у Мургашу, а да му презиме потиче од очевог надимка
- Маџар, избеглице из тадашње Аустроугарске. Он је,
својевремено, купио имање са окућницом у Мургашу и ту
живео са породицом, док је његовог сина Михаила ратни
вихор однео далеко од завичаја.
Завршио је 21. класу, као први у рангу, а одређен му
је 17. пук. чији је гарнизон био у Ваљеву. Било му је 19
година када је, као поднаредник, примио прве регруте
1912.године са којима је кренуо у рат. У својим невеликим
момоарима записао је: ‘’На оглас о мобилизацији за рат са
Турцима, када су је прангије и добоши преко ноћи објавили,
моја остарела мати ушивала је нешто, крадом од мене, у
моју шајкачу.’Шта си ми
ово овде стрпала,
мајко?’. ‘Нека те то ,
сине, чува од куршума’, одговорила ми је,
наивно. Сујеверан нисам био, али ми велика
љубав према њој није
дозволила да јој не
учиним по вољи.
Пошао сам са њеном
амајлијом у рат. Тада
ми је било смешно то
колико је њих, тако
исто, отпремила мајка!
Нису погинули од
пушчаног зрна, али их
је разнела граната.’’
Од Ристовца до
Михаило Маџаревић,
Битоља пук је стигао за
на дан унапређења у чин
месец дана, а затим,
потпоручника - 1913.године преко Солуна, морем,
за Скадар.
‘’Издржао сам’’, наводи у својим сећањима Маџаревић, ‘’као и остали моји другови, бомбардовање са
`Хамидије`, зрнима на којима је писало ‘Крстарица Марија
Терезија’, посматрао сам пад нашег првог ваздухопловца
Михаила Петровића, осетио љубав коју осећају према
Србији ослобођени Срби испод турског јарма и гледао како
народ нашег југа љуби, од радости, шињеле сурих пукова.’’
Из рата са Турцима изашао је са чином наредника,
што је била награда за умешно вођење вода и личну
храброст. У том рату је дошло и прво одликовање - Сребрна
медаља за храброст. О томе је зебележио:
‘’Заробио сам изнад села Кукуречана турску
брдску батерију и сневао о повратку у завичај, али су се
моји снови расплинули. Ратовање је било пред нама.
Голгота која је, после три године, дошла и срећа, која ће ме
на сваком кораку пратити... Амајлија, коју ми је ушила мајка,
као да ме заиста чувала...’’
На грудима су се низале медаље и одликовања која
су га сврстала међу најхрабрије и најодликованије српске
ратнике. Једну Карађорђеву звезду му је лично окачио,
тада, регент Александар Карађорђевић, а претходно ју је
скинуо са свог шињела. Одмах затим, и француски генерал
Сарај је, са својих груди преместио на Маџаревићеве Орден
Легије части. Ова највиша одликовања добио је за подвиг
који је извео, када је, као млади мајор (у 27.години) јавио да
са својим водом, уз допуштење војводе Мишића, генерала
Мориса Сараја и регента Александра, ‘’на свој начин’’

уништи бугарски бункер који је доминирао са највишег врха
Кајмакчалана. Акција је успела, а Михаило је, поред
ордења, добио и унапређење у чин мајора.
Иначе, занимљиво је да је све своје чинове, осим
оног подофицирског, када је изашао из војне школе,
зарадио у биткама. У чин поручника унапредио га је лично
краљ Петар Први Карађорђевић. Јавио му се тефенонском
везоми, кад је Михаило питао:’’Који, бре, Петар?’’ Чуо је
кратак одговор:’’Краљ Петар!’’ Устао је, са слушалицом,
салутирао у ставу мирно и саслушао наредбу о унапређењу: ‘’За показану и осведочену храброст приликом првог и
другог преласка Саве и заробљавање непријатељских
војника, ја Вас, Маџаревићу, унапређујем у чин поручника.’’
На сличан начин, у чин капетана, ће га произвести и
регент Александар, који је био добро обавештен. Сусрет се
одигаро на Солунском фронту 1916.године.
‘’Ког чина бејасте?’’, питао је регент.
‘’Поручник, Ваше краљевско височанство.’’
‘’Ви сте капетан’’,рече му регент Александар.
‘’Нисам, поручник сам’’.
‘’Знам, али од овог тренутка сте капетан, најсрдачније вам честитам чин!’’
Изашао је жив из Великог рата, иако је, са својим
војницима, готово увек наступао или као претхпдница или
као одступница, увек на пушкомет од непријатеља. Током
рата је проглашен за легенду, клицали су му скоро на
сваком кораку. Како и не би кад се прочуло да је, на пример,
код Лознице, 1914.године, са 400 метара, нанишанио и убио
непријатељског војника који је, као штит испред себе гурао
неку жену.

Мајка Михаила Маџаревића са унучићима - 1914.г.
(фотографија, вероватно, настала на Убу)
Михаило Маџаревић је, после Великог рата,
демобилисан. Живео је скромно од војне пензије и, чак, у
једном периоду, био принуђен да ради и издржава
породицу као физички радник у једној београдској
фабрици.
Кад је избио Други светски рат одбио је да прихвати
функцију команданта жандармерије у окупираној Србији.
Одведен је у немачки логор, а када се рат завршио, одбио је
да се врати у Југославију. Године 1950. отпутовао је за
Америку, далеко од породице (супруга и две кћерке), коју од
почетка рата никада више није видео. Сахрањен је у порти
манастира Светог Саве у Либертвилу. Његове кости чекају
да буду пренењте у домовину.
Приредио М. Миловановић
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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21.02.2019. г. навршава се година
од како није са нама наш вољени

1.03.2019.г. навршиће се три године од смрти нашег драгог

ПРЕДРАГА - ПРЕШЕ
ПАНТЕЛИЋА
дипл. инжењера из Уба
(1940 – 2016)
С љубављу, поносом и
поштовањем што смо Те имали,
чувамо успомену на Тебе, Твој
лик, доброту и љубав коју си нам
даривао. Знао си колико Те
волимо, али никад нећеш сазнати
колико нам недостајеш.
Хвала Ти за све...

АЛЕКСАНДАР АЦА
МИЛИНКОВИЋ
(18.09.1966 – 21.02.2018)
Сећање и бол за тобом не
пролазе. Вољени наш,
почивај у миру!

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

Неутешни: мама, тата, Страхиња,
Марина, Горан, Коста и Гајка
13.01.2019.г.преминуо је наш драги

СЕЋАЊЕ
на мог драгог кума

ДУШАН МАРКОВИЋ

ДУШАНА
МАРКОВИЋА

трговац из Бањана
(1953 – 2019)
Отишао си у вечност, али не и у
заборав. Вечно ћеш живети
у нашим срцима...
Ожалошћена супруга Живка,
синови Влада и Аца са
породицама и сестре Даница и
Стана са породицама

трговца из Бањана
(1953 – 2019)
Куме, ниси више са нама, али Твој
лик и доброта, остаће заувек у
срцима Твојих кумова...
Драган, Зорица, Никола, Стефан,
Зоран и кума Продана Марјановић
из Бањана

17.02.2019.г. навршило се шест
месеци од смрти наше драге
мајке, баке и прабаке

ЉУБИНКЕ
ЈОВАНОВИЋ

10.02.2019. г. навршило се пет
година од смрти нашег драгог
брата, који премину у Бечу

ПРЕДРАГА БОБАНА
ЈЕРЕМИЋА
из Црвене Јабуке
(1952 – 2014)
Брате, године лете, време
одлази, али бол за тобом никада
не пролази! Како је тешко, стално
сузе лити, у души плакати
а насмејан бити...
Твоје сестре Слободанка
и Верица са породицама

СЕЋАЊЕ

ДРАГИЦА НИКОЛИЋ

из Уба
(1927 – 2018)

– ДАЦА
(1969 – 2005)

Никада те нећемо заборавити.
Живећеш заувек у нашим
мислима и срцима

Упркос годинама, које заиста све
брже лете, и то колико Те волимо
и то колико нам недостајеш, ни
за трунку се не мења... И једно
и друго је ВИШЕ НЕГО МНОГО!

Вечно захвалне твоје ћерке
Селена и Јелена са породицом

Твоја породица

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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25.јануара 2019.г. преминуо је
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19.02.2019.г. навршило се
три године од смрти

МИРЈАНЕ
ЈЕЧМЕНИЦЕ
(1960 – 2016)

ДРАГАН
КОВАЧЕВИЋ ДРАГА
(1958 - 2019)

Заувек ћеш живети
у нама...

Заувек ћеш бити у нашим
срцима
Брат Зоран и сестра Стана
са породицама

Захвална породица
19.02.2019.г. навршило се
три године од смрти наше
мајке

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ

МИРЈАНЕ
ЈЕЧМЕНИЦЕ
(1960 – 2016)
Могу проћи дани, месеци,
године... Време неће постати
наш савезник за бол и тугу, а
речи остају тако мале да се
опише колико нам
недостајеш.
Заувек у нашим срцима

НАШЕМ ДЕДИ ДРАГИ
Никада те нећемо
заборавити
Урош, Уна и Алекса
ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ

ДРАГАН
КОВАЧЕВИЋ ДРАГА
(1958 - 2019)
Дружење са тобом била
је велика част.
Памтићемо те по добру
Удружење пензионера Уб
и гости бифеа

Ћерке Весна и Марија
25.02.2019.г. навршила се 21
тужна година од смрти моје мајке

21.11.2018.г.преминуо је
мој отац

ДЕСАНКА ПЕРИЋ

ВЕЉА ПЕРИЋ

учитељица у пензији
(1934-1998)

учитељ
1932-2019)

Хвала Вам за сву љубав коју сте подарили мени и мојој деци.
Са великим поштовањем увек Вас се радо сећамо...
Ћерка Љиљана са породицом
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14.фебруара 2019.г. навршила
се година од смрти нашег драгог

01.02.2019.г. отишла је тихо,
како је и живела, наша мајка

СПОМЕНКА
МИЛОШЕВИЋ
ИЗ БАЊАНА
(1931-2019)

МИЛАДИНА РАКИЋА
из Стубленице
(1930 – 2018)
С љубављу, поносом и
поштовањем што смо те имали,
чуваћемо те у нашим срцима од
заборава и вечно памтити твој
лик, доброту и љубав коју си нам
пружао
Твоја супруга Цана, деца Драгица,
Љиљана и Зоран са породицама

Захвална, али и неутешна
њена деца

Жикица и Снежана
са породицама

Изненада се преселио
међу Анђеле наш

АЦА АНДРИЋ
(28.08.1981-13,02.2019)
Сећаћемо Те се с љубављу
и с`тугом помињати
Тетка Милена
и теча Матија са децом
25.јануара 2019.г. преминуо је
наш кум

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
ДРАГАН
КОВАЧЕВИЋ ДРАГА
(1958 - 2019)
Твоја доброта и велико срце
заслужује да те вечно памтимо и
чувамо од заборава. Захвални
за несебичну љубав и
пожртвовање. Почивај у миру и
нека те Анђели чувају.
Твоји Николићи из Совљака

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

С поштовањем КЈП „Ђунис”

СПОРТ

21.фебруар 2019.г.

23

УБСКЕ КОШАРКАШКЕ ЕКИПЕ СТАРТОВАЛЕ ПОРАЗИМА

БЕЗ РАДОСТИ НА ПОЧЕТКУ ДРУГОГ ДЕЛА
У дуелу са фаворитом за прво место, "младосташи" су
пружили жесток отпор ОКК Шапцу и апсолутно заслужили
аплаузе своје верне публике. Три четвртине се водила борба
у егалу, а класу је још једном демонстрирао Марко Љубојевић
који је из свих позиција засипао кош гостију. Ипак,
доминантни Даскаловић и прецизни Раковић су у последњем
периоду преломили меч за заслужену победу Шапца- 92:82, а
осим Љубојевића са 32 поена, истакли су се Јеловац са 21 и
Ђорђић са 15 поена.
Сличан меч Младост је играла у Крупњу, с том разликом
да је на пут отишао стандардно комбиновани тим. После
уједначеног првог полувремена, тешки центар Мојсиловић
(208 цм., 130 кг.) је у трећој четвртини био нерешива енигма за
високе играче убске екипе, па је домаћи тим стекао
двоцифрену предност коју је лако одбранио- 77:63 на крају.
Ашковић, Јеловац и Милошевић су имали двоцифрен број
поена, а у наредном колу Младост дочекује Лозницу на свом
паркету.
Кошаркаши Уба су се надали да би у првом мечу
наставка сезоне могли да направе сензацију као и против
Шапца на крају 2018., али је М-015 потврдио да је ипак
квалитетнија и спремнија екипа. Резултат на крају је био 86:63
за Шапчане, а почетак меча и вођство гостију од 11:2
наговестило је у ком ће смеру ићи утакмица. Домаћи су
успели да се приберу и приђу на -5 у другој четвртини, али
снаге за преокрет није било:
- Имали смо много мука у организацији игре- двоцифрен
број изгубљених лопти, такође и слободних бацања, одузели
су нам сваку наду да можемо до неизвесне завршнице. Нисмо
имали добру селекцију шута, а гости су показали као најбржа
и најквалитетнија екипа против које смо играли. Наивно сам

Табела „Друге мушке регионалне лиге - Запад 1“:
1.Шабац 9-2, 2.Лозница 8-2, 3.М015 (Шабац) 8-2,
4.Осечина 7-4, 5.Младост 014 (Уб) 4-6, 6,Микс (Мајур)
3-8, 7.Рађевац (Крупањ) 3-8, 8.Студент 014 (В) 3-7 и
9.Уб 2-8.
зарадио пети фаул на крају треће четвртине, али не верујем да
би се исход мењао и да сам остао на паркету. Ротација нам је
кратка, тако да шансу за победу морамо тражити у дуелима са
екипама које су у рангу наше- рекао је након меча са М-015
тренер-играч Убљана Милош Гагић.
КК Уб је пре почетка меча одао последњу пошту недавно
преминулој професорки физичког Милени Јовановић, жени
која је у прошлом веку дала велики печат развоју убске
кошарке, а у наредном колу чека их пут у Осечину.
Б.Матић

УБ ДОМАЋИН КВАЛИФИКАЦИОНОГ ТУРНИРА ЗА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У ОДБОЈЦИ

ПРИВИЛЕГИЈА И ЧАСТ
Женска пионирска репрезентација Србије своје
утакмице у А групи квалификација, од 25. до
27.априла, играће у убској Спортској хали
Европска одбојкашка конфедерација, ЦЕВ, саопштила
је домаћине турнира Друге рунде квалификација за
Европско првенство 2019.године у конкуренцији пионирки.
Међу градовима домаћинима налази се и Уб, који ће
угостити екипе из А групе квалификација, где поред Србије
играју Грчка, Мађарска и Кипар. Пласман на ЕП избориће
само победник групе, а квалификациони турнир заказан је
од 25. до 27.априла у Спортској хали Уб.
Поред Уба, градови домаћини квалификационих
турнира су и Твардогора (Пољска), Плоешти (Румунија),
Запорожје (Украјина) и Софија (Бугарска).
ЕП 2019. у конкуренцији пионирки одиграће се 13 – 21.
јула у Италији и Хрватској, а места ће накнадно бити
одређена. Пласман на ЕП, поред Италије и Хрватске, до
сада су изборили Турска, Русија, Словенија, Финска и
Белгија.
M.M.M.

NA NOVOJ LOKACIJI
- STADION FK JEDINSTVO
Jela po poruxbini:
- RIBQA I JUNE]A ^ORBA
- PREBRANAC
- POSNA I MRSNASARMA
JELA SA RO[TIQA

Ub

064/47-44-865

DOSTAVA TOPLIH
OBROKA ZA FIRME
KOLA^I I TORTE
PO PORUXBINI

Uvek sve`a riba ({aran - pastrmka)
Restoran
014/411-989

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210
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ЗИМСКИ ПРЕЛАЗНИ РОК
НА ТЕРИТОРИЈИ ОФС УБ
МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА
"КОЛУБАРА" - ИСТОК
Отишли: Ђуричић Горан, Допуљ МиШАРБАНЕ
Дошли: Петровић Стефан, Илић лан, Радовановић Слободан, Алексић
Владан (Црвена Јабука), Леонтијевић Филип.
РУДАР 1945 (Радљево)
Дејан („Влашић“ Доње Црниљево).
Дошли: Радојичић Марко, Ракић Никола
Отишли: Аврамовић Иван.
(„Трлић“ Трлић).
ГУЊЕВАЦ
ПАМБУКОВИЦА
Дошли: Симеуновић Никола („Радник“
Уб), Ђорђевић Милош („Врело“ Врело), Дошли: Жарковић Игор („Бродарац“
Миливојевић Александар („Совљак“), Београд), Моловић Марко („Будућност
Јечменица Владимир („Карели“ Уб), 1995“ Слатина), Аговић Златко („Свети
Ранковић Ненад, Симић Милош („Рад- Стефан“ Сланци), Башовић Марко,
ник“), Јокић Милош („Влашић“ Доње Жерајић Давид („Рекреативо 001“
Црниљево), Урошевић Милош („Тула- Београд), Гавриловић Милан („Ђорђе
ри“), Милошевић Марко, Радовановић Бодиновић“ Радуша).
Отишли: Миливојевић Слободан.
Марко (ОФК „Јабучје“).
Отишли: Јовановић Дејан, Станковић
ПАЉУВИ
Љубомир.
Дошли: Ђорђевић Филип („Врело
ЈОШЕВА
спорт“ Врело).
Дошли: Јовановић Никола („ОмладиЧУЧУГЕ
нац“ Велико Поље), Марић Урош, Дошли: Јанковић Александар („Црвена
Станић ..... („Ропочево“ Сопот), Јеврић Јабука“), Луковић Филип („Радник“ Уб).
Игор („Кртинска“, Богићевић Ненад, Отишли: Јовановић Радивоје
Тадић Милош, Стефановић Слађан
ЦРВЕНА ЈАБУКА
(„Вукићевица).
Дошли: Марјановић Небојша, ЈовиКАЛЕНИЋ
ћевић Андрија – нови, Милојевић
Дошли: Васић Кристијан, Васић Милош („Бањани“).
Данијел, Ђорђевић Мирослав – нови, Отишли: Илић Владан
Глишић Иван („Стубленица“), Васић
ВРЕЛО
Драган („Обреновац“ 1905), Петровић
Далибор („Пролетер“ Бајевац), Петро- Дошли: Младеновић Дејан – нови.
вић Александар, Павловић Дарко, Отишли: Марковић Драгиша, Мијатовић
Васић Марко, Костић Милош, Костић Д. Марко (ОФК „Таково“)
ПОЛЕТ (Таково)
Милош, Аћимовић Мирко, Аћимовић
Марко („Бргуле“ Бргуле), Васић Слобо- Дошли: Новаковић Марко (Трлић).
дан, Ранковић Борисав („Колубара“ Отишли: /.
Лисо Поље).

ОПШТИНСКА ЛИГА "УБ"
КОЛУБАРА (Лисо Поље)
Дошли: Станаревић Иван.
Отишли: Гакић Никола.

ЗВИЗДАР 2012
Дошли: Радовановић Вељко – нови.

ЈЕДИНСТВО (Милорци)

ВУКОНА
Дошли: Суботић Стефан, Ранковић
Бојан („Тулари“), Бојић Дејан („Врело“).

МУРГАШ 2012
Дошли: Ђурић Радован („Жабари“)

ДОКМИР

Дошли: Степановић Михаило („Чу- Дошли: Рафаиловић Дарко („Стублечуге“).
ница“), Ашковић Стефан („Тешњар“
Ваљево).
СТУБЛЕНИЦА
ВРЕЛО
Дошли: Аврамовић Иван („Шарбане“
Шарбане), Јовановић Дејан, Станковић Дошли: Младеновић Дејан – нови.
Љубомир („Гуњевац“).
Отишли: Марковић Драгиша, Мијатовић
Отишли: Глишић Иван, Рафаиловић Марко (ОФК „Таково“)
Дарко.
ЈЕДИНСТВО (МИЛОРЦИ)
ОФК ТАКОВО
Дошли: Николић (Спарта), Марковић
Дошли: Марковић Драгиша, Мијатовић (Авала 1939), Божичковић (Херој-Полет)
Марко („Врело“ Врело), Јоксимовић Отишли:
Бранислав („Арсенал“ Београд).
МУРГАШ 2012
БУДУЋНОСТ 1995 (Слатина) Дошли: Савић (ОФК Таково), Негић
Дошли: Ранковић Ђорђе, Урошевић (Чучуге), Бошковић (Слога (В))
Милош, Ђуричић Дарко.
Отишли: Перић (Звиздар 2012), Васић
Отишли: Моловић Марко.
(Слога (В))
Није било промена: Омладинац (Калиновац), Бргуле, Слога (Врховине)

ЈЕДИНСТВО (Уб)
Дошли: Томић Драган („Мачва“ Шабац),
Ђокић Лука (БСК 1926), Владисављевић
Ђорђе („Партизан“ Београд), Милићевић Марко („Рибница“ Мионица).
Отишли: Лукић Милан, Гавриловић
Александар, Симић Никола, Цветковић
Драган, Грујичић Александар, Јеремић
Урош, Павловић Урош, Ивковић Александар, Живковић Никола, Николић
Јован, Костадиновић Димитрије.

ЗОНА „ДРИНА“
ВРЕЛО СПОРТ
Дошли: Танасић Вељко, Живановић
Драган („Јединство“ Уб), Јечменица
Лазар.
Отишли: Поповић Стефан, Новаковић
Драган, Рафаиловић Дарко.

БРЕЗОВИЦА
Дошли: Лукић Милан („Јединство“ Уб,
Љубичић Александар, Брадоњић Немања („Напредак“ Медошевац), Марковић Филип („Младост“ Драчић).
Отишли: Марковић Марко, Мрчић
Марко, Петровић Милош, Јанковић
Никола.

ОКРУЖНА ЛИГА
"КОЛУБАРА"
СОВЉАК
Дошли: Ранковић Никола, Малетић
Милош, Живановић Владимир (ГФК
„Јадар“ Ваљево).
Отишли: Софронић Стефан, Маслаковић Милош.

ТУЛАРИ
Дошли: Теодосић Немања, Урошевић
Никола, Дабижљевић Марко (БСК 1926).
Отишли: Ђорђевић Душан, Ћирић
Милован.

ТРЛИЋ
Дошли: Раичевић Далибор (ГФК „Јадар“
Ваљево), Видаковић Жељко („Младост“
Драчић), Јовановић Радован („Докмир“
Докмир).

ТВРДОЈЕВАЦ
Дошли: Новаковић Драган („Врело“
Врело), Новаковић Драган („Врело
спорт“ Врело), Савкић Ђорђе
(Сремчица“ Београд), Бошковић Марко
(„Црвена Јабука“), Силашки Никола
(„Темпо“ Сефкерин), Радовановић
Драган („Радник“ Уб), Мијаиловић
Милош („Велика Моштаница“).
Отишли: Ранковић Ивко

РАДНИК (УБ)
Дошли: Угреновић Ненад („Шарбане“),
Бабић Томислав („Бањани“), Сајић
Никола (ОФК „Јабучје“), Тодоровић
Петар („Мачва“ Шабац), Стојановић
Бобан („Посавац - Тишма“ Бољевци).
Отишли: Симеуновић Никола, Луковић
Филип, Радовановић Драган.

БАЊАНИ
Дошли: /.
Отишли: /.
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ФУДБАЛЕРИ ЈЕДИНСТВА НА ПРИПРЕМАМА У АНТАЛИЈИ (10-24. ФЕБРУАРА)

ПАЛИ РУСИ И УКРАЈИНЦИ
- Пулени Милоша Обрадовића савладали Колос (Украјина) са 2:1, потом и руску Звезду са 3:2.
- Кајрат (Казахстан) и Телави (Грузија) противници до повратка у Србију 24. фебруара.
Фудбалери Јединства и ове зиме
имају привилегију да се припремају у
турској Анталији, експедиција Убљана је
10. фебруара стигла на своје одредиште
после преседања у Истанбулу и смештена је у хотелу "Аска Лара", тачно преко
пута своје базе од прошле године. Тренер
Милош Обрадовић је на пут повео 20
играча и три голмана, а укупно је 31 члан
експедиције стигао на обалу Средоземног
мора.

ЈЕДИНСТВО - КОЛОС 2:1
Изузетна неозбиљност у редовима
Рапида из Букурешта донела је промену
првог ривала, срећом па је у експресном
периоду агенција "Фанатик Тур" нашла
новог противника- украјинског друголигаша Колоса из Коваливке. Украјинци су и
прошле зиме требали да изађу на мегдан
Убљанима, играли су тада црвено-бели
са Авангардом, а поглед на табелу
украјинске Прве лиге је открио да је реч о
тиму непораженом у првом делу сезоне.
Први тренуци у кишном амбијенту "Гранд
Парк" терена потврдили су да је реч о
јаком и спремном ривалу, наметнуо је
Колос жесток ритам од старта, али се
прво затресла мрежа Воленеца. Поповић
је вешто изнудио најстрожу казну, а
Никола Радојичић рутински погодио са 11
метара.
Бриљирао је на другој страни
голман Ивану Јовановић, уз неколико
одличних интервенција додао је и
одбрањен пенал Лисенку у 41. минуту,
али је био немоћан у 58. минуту кад је
Бондаренко погодио главом из непосредне близине. Ипак, десет минута
касније, инспирација Виктора Живојиновића и добра повртна Милановића
донели су нову предност Убљанима која
је сачувана до краја. Могао је Мијатовић
да доносе убедљивију победу, али се
истакао и Бојан Петровић на другој
страни, па су црвено-бели узели вредан
"скалп" на почетку припрема.
Црвено-бели су играли у саставу:
И.Јовановић- Којић, Андрић, Томић,

Експедиција ФК Јединство
са дресом Немање Матића на припремама у Анталији
Сајић- Радивојевић, Н.Радојичић, Д.
Јовановић- Ђокић, Поповић, Живојиновић, док су у наставку шансу добили
голман Петровић, Мијатовић, Тмушић,
Филиповић, Ристовски, Илић, Обрадовић, Јолачић, З.Радојичић и Милановић. Први тест је пропустио Рајовић,
због непријатне повреде у препонском
делу прескочио је првих седам дана
рада.

ЈЕДИНСТВО - ЗВЕЗДА 3:2
Други меч Убљани су играли
против Звезде из Перма, руског
трећелигаша који је пре две сезоне
играо Премијер-лигу, а и поред
предности Руса на паузи, црвено-бели
су забележили другу победу- 3:2 (0:1).
Никола Радојичић није реализовао
најстрожу казну, али је био присебан
да одбијену лопту врати у мрежу, да би
врло брзо Поповић главом донео
преокрет. Одлични капитен Звезде
Тјукалов у финишу је поравнао резултат, али је само минут касније Лука
Ђокић крунисао добар продор и
ударац Милана Илића. Састав за овај
меч је био незнатно измењен: И.Јовановић- Којић, Н.Радојичић, Томић,
Сајић- Радивојевић, Ђокић, Д. Јова-

новић- З.Радојичић, Поповић, Живојиновић, а у другом делу су на терену били
и голман Петровић, Мијатовић, Филиповић, Ристовски, Илић, Обрадовић, Јолачић, З.Радојичић и Милановић.
- Имамо све услове за озбиљан рад,
момци професионално испуњавају
задатке које сам поставио, а сигурно да
победе држе добро расположење у екипи.
Играли смо две различите утакмице,
против јаких Украјинаца који су нас
притискали све време и Руса где смо
доминирали, тако да су то били идеални
ривали за ову фазу. Битно је да су и
лакше повређени играчи од понедељка
поново у строју, играчи су уморни и
уживали су у првом слободном дану у
недељу, али не би ни ваљало да је
другачије- рекао је тренер Јединства
Милош Обрадовић на половини боравка
у Турској.
Наредни тест Јединство има у среду
20. фебруара против казахстанског
Кајрата, а у суботу 23. фебруара последњи ривал ће им бити грузијски Телави.
Повратак убске експедиције планиран је
за недељу 24. фебруар, очекује се да
екипа Јединства око 13 часова буде на
сурчинском аеродрому.
Б.Матић
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РУКОМЕТ

21.фебруар 2019.г.

РУКОМЕТАШИ УБА ПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ ЗА НАСТАВАК СЕЗОНЕ

РЕМИ СА ШАПЧАНИМА
У ПРВОЈ ПРОВЕРИ
Од 1. фебруара вратили су се у
строј и пулени Дејана Лукића, а већ иза
себе имају један тест- дуел са младим
тимом Металопластике завршен је
нерешеним резултатом:
- Играли смо очекивано са доста
осцилација, са великим бројем измена,
а доста минута имали су најмлађи
Мандић, Пајовић, Миловановић,
Богићевић и Старчевић. Још једном су
потврдили да константно напредују, а
играли смо без десног бека Алексе
Жарковића који ће нам бити појачање за
други део сезоне. У среду 20. фебруара
гостујемо Металцу из Ваљева, а потом
имамо и најјачи тест против Радничког
из Обреновца који јури улазак у Супер Б
лигу- рекао је после дуела са Шапчанима тренер РК Уба Дејан Лукић.

Признања за рад јуниорске школе
стижу редовно на адресу убског рукометног клуба. Овога пута су Вук Мијатовић (2006.), Марко Живановић (2007.) и
Иван Веселиновић (2008.) добили позив
да дођу на окупљање Подрињско-колубарског региона у Лешници, а млади
убски репрезентативци вредно тренирају под палицом тренера Љубомира
Марковића. Само неколико дана раније,
дечаци рођени 2003. године добили су
Светосавску награду, за феноменално
представљање ОШ "Милан Муњас" у
претходној години. Подсетимо, под вођством тренера Дејана Петровића, Убљани су прошле године стигли до финала
државног првенства у Врању и потврдили да није случајност што већ имају
богато искуство у дресу првог тима. Б.М.

Млади рукометни репрезентативци

ОДБОЈКА

7.фебруар 2019.г.
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УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ ВОДЕ ЖЕСТОКУ БОРБУ ЗА СУПЕРЛИГАШКИ ОПСТАНАК

ФИНИШ ДОНОСИ ДРАМУ
- Убљанке пропустиле велику прилику да у Панчеву барем
осигурају бараж. - Сигурна игра и други тријумф над Партизаном
за чување одстојања од Динама. - Убски паркет решава дилему
- у суботу против Клека, па наредног викенда стиже Динамо.
Изгледало је да убски брод иде ка
опстанку у Панчеву- сигурна предност
од 2:0 и 20:18 у трећем сету наговештавали су највреднију победу у сезони,
али су домаће успеле да преокрену,
испоставиће се, најбитнији сет:
- Много тешко нам је пао пораз,
стварно смо играли добро и сигурно,
верујем да су сви у хали очекивали крај
у трећем сету. На жалост, изгубљени
трећи сет нас је извео из "зоне комфора", а ми се тешко у тим ситуацијама
сналазимо. Грипозна Зорица Живановић је имала снаге за три сета, Соња
Каришик је имала гнојну ангину, а као да
се неки страх увукао у екипу. Нисмо
лоше били ни у остатку меча, али су
Панчевке добиле велику енергију,
подигле квалитет игре и на крају
славиле- резигнирано се присећа дуела
у Панчеву тренер Уба Маријана
Боричић.
Због тога је меч са Партизаном имао
огромну тежину, биле су Убљанке
свесне да само победом остају
господари своје судбине. До изражаја је
дошло искуство домаћих играчица, нису
бриљирале, али су рутински стигле до
злата вредне победе. Са три аса у првом
сету Анђела Стојковић је улила
самопоуздање екипи, а праве драме
било је само у трећем сету:

Боља од двојног блока:
Милица Безаревић

Суперлига за одбојкашице, 21. коло

Уб- Партизан 3:0
(25:18, 25:20, 26:24)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 250.
Судије: Симоновић (Крагујевац),
Јанковић (Београд).
УБ: Живановић 4, Стојковић 10,
Митровић 8, Каришик 7, Биберовић 16,
Безаревић 12, Дробњак (либеро 1),
Иванковић, Бјелић, Никић, Јелић,
Трајковић, Јаковљевић (либеро 2)
Суперлига за одбојкашице, 20. коло

Динамо (Панчево) - Уб 3:2
(21:25,19:25,25:23,25:22,15:12)
Хала "Стрелиште" у Панчеву. Гледалаца: 150. Судије: Леко (Нови Сад),
Рогић (Нови Београд).
УБ: Живановић 1, Стојковић 9,
Митровић 14, Каришик 11, Биберовић
19, Безаревић 16, Дробњак (либеро 1),
Никић 2, Иванковић 1, Бјелић, Јелић,
Јаковљевић (либеро 2)

Вредна победа
против Партизана
- У овом мечу смо имали процентуално најбољу реализацију откако сам ја
тренер, пријем није био сјајан, али смо
искористили младост Партизанових
примача да их нападнемо из сервиса.
Зажелели смо се играња пред нашом
публиком, вероватно је и то допринело
да успешно решимо трећи сет, будући
да смо углавном губили егал-завршнице. Није било потребе да много
ротирам, Душанка Биберовић је потврдила да смо направили добар посао
њеним доласком, тако да финиш сезоне
и одлучујуће мечеве чекамо у добром
расположењу- каже Обреновчанка на
клупи Уба.
У последња три кола, Убљанке ће
пробати да стигну Клек, али пре свега да
сачувају предност над Динамом и
обезбеде барем бараж. За то ће им бити
довољна само победа над Панчевкама
због предности у меч-поенима, али је
победа Динама у Клеку додатно закомпликовала борбу за последња три
места. Због тога је у суботу дуел са
Клеком идеална прилика да се напуни
убска хала, новом победом отвара се
могућност и да се нападне друга
позиција у плеј-ауту која гарантује директан опстанак. Већ наредног викенда
стижу и Панчевке, тако да одбојкашка
драма достиже кулминацију... Б.Матић

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
Плеј-aут
Partizan
Klek MD
Ub
Dinamo (P)

9
6
5
4

12
15
16
17

36:41 29
29:50 21
24:52 16
27:58 12

4.коло, 23.фебруар- 18ч:
ЖОК Уб - Клек МД Зрењанин
5.коло, 2.март- 18ч:
ЖОК Уб - Динамо (Панчево)

