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ПОЈАВИО СЕ КУПАЦ ЗА “ВАЉЕВСКУ ПИВАРУ“

“ВАЉЕВСКО“
НА УБСКИ НАЧИН
Власници ЗЗ „Трлић“, „Др Милка“ и ”Брзмина”
доставили понуду за куповину Ваљевске пиваре
За куповину Ваљевске пиваре стигла је само једна
понуда, а како незванично сазнајемо, ради се о београдском
предузећу "BRAUEREI GROUP", чији су оснивачи власници
убске Земљорадничке задруге ”Трлић”, убске млекаре ”Др
Милк” и компаније ”Брзмин” из Брзећа: Живојин Јовановић,
Милоје Близањац и Зоран Костић. Они су се јавили на други
јавни позив, који је у другој половини новембра објавило
Министарство привреде за приватизацију Акционарског
друштва за производњу пива и безалкохолних пића
"Ваљевска пивара", по почетној цени од 3.523.630 евра.
Крајњи рок за достављање понуда био је 17. децембар, а
депозит за учешће у поступку износио је 704.000 евра..
Да би фирма "BRAUEREI GROUP", која је основана
почетком децембра ове године и чија је делатност
производња пива, постала власник 100 посто капитала,
односно пакета акција који је састављен од 1.000.151 акције и у
власништву је Владе Србије, неопходнo је да Министарство
привреде донесе Одлуку којом ће за купца прогласити ову
фирму и да пре закључења уговора о продаји прибави
мишљење од Министарства финансија – Управе за
спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни
купца за закључење Уговора.

За разлику од претходног јавног позива када је почетна
цена била двоструко виша, око седам милиона евра, на који се
нико није јавио, сада је стигла једна понуда. Право учешћа у
овом поступку имала су сва домаћа и страна физичка и
правна лица, као и конзорцијуми правних или физичких лица,
без ограничења. У претходном поступку право учешћа имала
су само домаћа и страна правна лица регистрована за
производњу пива уз услов да су у последњој пословној
години остварила приход од најмање 20 милиона евра Уз то,
према незваничним расположивим информацијама, за
разлику од претходног поступка када је било предвиђено да
се купац уговором обавеже да у наредне две године
инвестира у „Ваљевску пивару” најмање десет милиона евра,
сада је та обавеза преполовљена, па обавезна инвестиција
износи пет милиона евра.
Тај колектив је, иначе, у последњих неколико година
успешно пословао, очувао текућу ликвидност, чак и инвестирао и задржао релативно скроман, али стабилан удео на
домаћем тржишту, уз реализацију и неких извозних послова
међу којима је врло интересантан пласман пива у САД.
У „Ваљевској пивари” је запослено око 200 радника, а
просечна зарада износи око 50.000 динара.

ГОДИНА НОВА

ш

та нас чека? Да ли ће се, бар,
нешто од новогодишњих жеља,
које упућујемо једни другима
(па и пријатељима широм света),
остварити. А те жеље су пуне наде да ‘’рата неће
бити’’, да ће преовладати здрав разум и они којима ум
није помућен злочинима, ма где они и у име кога,
почињени. Да ли је Путин искрен када поручује да ‘’тај
центар моћи није у Москви’’? И - да ли су моћници са
Вол Стрита свесни да код људске врсте, без обзира
шта говорили о циљевима за које се залажу ( и преко
Сороша инвестирају), немају право да униште. А не
ради се само о људској врсти, него о свом живом
свету на овој планети. Ланчана реакција би, коначно,
уништила и амебе...
Е, сад! Ако Бог постоји, а чврсто верујем да је он у
ланцима дезоксирибонуклеинске киселине и свим
геномима људи и да постоје свеопшта и свеважећа
правила по којима се одигравају ‘’случајности
живота’’, онда је сигурно да никакви Рокфелери,
Макнамаре и слични Ротшилди, не могу надвладати
здрав разум јер ће се, као у добрим старим филмови,
испречити свемогући Случај, укочити прст на
дугмету, помутити поглед злочинаца и спасити свет
од нуклерног уништења. Лично дубоко верујем у то, а
доказ је и чињенуца да је моја маленкост више пута
провучена крот иглене уши судбине, почев од
температуре од 42 степена Целзиујуса (Трећи степен
менингитиса у детињству), до разних других опасности (саобраћајки, инфаркта, психичких траума и депресивних стања) које је само случај могао да реши.
Можда је година нова она из ружних снова... Са
грозном хладноћом кроз коју падам, можда са већ
оствареним сном који нема лица, ни ствари, ни
простор - само осећање да сам изневерен и...сам. Сан
који је у сећању остао само као безлична емоција,
тешка и ледена, после које је живот изгубио, до тада
логичан, дубљи оптимистички смисао...
А - можда ће година нова донети прегрш лепих
веселих снова. Можда ће нам свима бити боље,
можда ће плате и пензије стварно да буду веће,
стандард висок, обични људи поштовани, закон
свемоћан и једнак за све. Можда... Треба веровати!
Признајем, у младим годинама, а то је било пре пола
века, мислио сам да су људи, кад уђу у седму
деценију, добили довољно од живота, да би требало
да ‘’пусте да мало и млади проживе’’. Мислио сам да
нам сметају само они и њихове године, са захтевима
да не будемо младалачки разуздани (са, тада, дугим
косама, цветним кошуљама и панталонама звонцарама). Мислио сам, на дочеку Нове 1968, у убском
Дому омладине, да ћемо моји другови Босиљчић,
Зуба, Шипа, Мате, Адам, Дуле Гурга, Микица Голуб,
Ера Ањцика... Да ћемо, са Леноном, освојити свет јер, бар смо снаге имали ако је пара недостајало. А,
ето, више нас од половине није међу живима. Свако
дочека свој ред... Земаљски дани теку... и - истеку.
Ето, зато они владари света, са почетка овог текста,
нису, збиља, важни. Насмејмо им се у лице. Жао нам
је, једино, ових младих генерација, а иначе, ни
моћници, ни ми - ништа у гроб не можемо однети.

ОПШТИНА УБ
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НА ЧЕТВРТОЈ СЕДНИЦИ ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА

УСВОЈЕН РЕКОРДНИ БУЏЕТ
И НОВИ СТАТУТ ОПШТИНЕ
У општинској каси идуће године биће 1.654.650 динара, што пружа прилику
да се започне или оконча реализација неколико капиталних пројеката
Скупштина општине Уб, на седници одржаној 21.
децембра, усвојила је буџет за 2019. годину, који је
пројектован на 1.654.650 динара и по висини је рекордан. У
обраћању одборницима, председник општине Дарко
Глишић је рекао да је буџет креиран на основу остварених
прихода у овој години, који износе преко 1,25 милијарди
динара, те да пружа прилику да се у наредној започне или
оконча реализација неколико капиталних пројеката.
„Готово милијарду динара планирали смо за директне
инвестиције, од чега 800 милиона чине средства по основу
Споразума са ЕПС-ом о реализацији инвестиционог програма Површинског копа „Радљево“. У ову суму не рачунам средства која смо обезбедили код Канцеларије за
јавна улагања, а то је 325 милиона за реконструкцију и
доградњу Дома здравља, проширење ОШ „Милан Муњас“
и изградњу затвореног базена за потребе ученика. Очекујем да тендери у наредних месец или два дана буду
расписани. У општинској каси смо предвидели 120 милиона динара за завршетак нове зграде Предшколске установе, односно додатних 40 милиона за њено опремање,
која треба да буде усељена 1. септембра. Почетком лета

Одборници СО Уб

Председавајући у Скупштини општине Уб
требало би да започне и прва фаза реконструкције зелене
пијације, за шта смо одвојили 140 милиона динара, али ту
имамо и одређених проблема у вези са нерешеним имовинско-правним односима. За проширење, реконструкцију и
доградњу Градског базена, односно за први део који се може
реализовати наредне године, планирали смо 120 милиона
динара, за потпуну реконструкцију и доградњу СРЦ „Школарац“ 110 милиона динара, за саобраћајнице у урбаном
насељу „Мургаш“ 133 милиона, а за завршетак обилазнице,
односно прикључење на пут за Ваљево 32 милиона динара“,
рекао је Глишић, уз напомену да је део новца предвиђен и за
изградњу додатних парковских површина, дечијих
игралишта, паркинга, као и две улице – Војводе Мишића и
Шумадијске.
„Како бисмо утрошли новац обезбеђен од ЕПС-а и све
убрзали, основали смо посебну радну групу, која ће се
бавити имплементацијом наведених пројеката, а на некима
радимо већ годину дана, прикупљамо документацију,
решавамо проблеме. Очекујем да у прва три месеца наредне
године за највећи део, ако не и за све пројекате буду
расписани тендери и да кренемо у њихову реализацију“,
најавио је први човек убске општине.
У следећој години биће настављена сарадња са
Путевима Србије, који ће у локалну путну мрежу уложити
милион динара. Значајна средства издвојена су и за образовање, а највише за реконструкцију школе у Слатини и обнову
ОШ „Свети Сава“ у Памбуковици.

СМАЊЕН БРОЈ
ОДБОРНИКА НА 30
Одборници су без расправе усвојили нови Статут
општине Уб, којим је предвиђено да број одборника са
досадашњих 40 буде смањен на 30. Према речима Дарка
Глишића, смањење броја одборника је реално у односу на
број становника и број бирача.
„Према закону, избори на територи локалних самоуправа подразумевају избор одборника на основу
пропорционалног система, односно избор одборника се
врши пропорционалном броју гласова у једној изборној
јединици коју поједина листа освоји. Мислим да се тиме
елиминише потреба да буде већи број одборника, јер
једна изборна јединица изискује политику коју кандидујете, а која ће се реализовати кроз људе које кандидујете и број од 40 је постао исувише велики за општину
Уб. Ако су тенденције и неки европски стандарди да један
одборник иде на хиљаду становника, а ми имамо 29.670
становника, онда је сасвим реално у овом тренутку да 30
одборника у локалној скупштини одсликава вољу
грађана, који ће се на неким будућим изборима показати,
дакле 2020. године, најкасније у априлу месецу. Овде
дајемо и могућност да са трећинском листом од 330
потписа ви можете да се кандидујете, чиме показујемо и
демократичност наше општине, да сваком дамо право да
покуша да грађане убеди да је он тај који треба да решава
њихове проблеме у Скупштини. Осим тога, Скупштина ће
бити јефтинија, сматрам и ефикаснија и мислим да је
поштеније према грађаниама да нас толико има“.

Дарко Глишић током образлагања буџета
за 2019.годину, који је најављен као инвестициони
Примедбу на предложени буџет имао је одборник из
опозиционих редова Дејан Цветковић (ДС) због малог
износа предвиђених средстава за пољопривреду, док су
одборници Драган Јелић (СДПС) и Владимир Петковић
(СНС) покренули полемику о динамици експропријације за
потребе копа „Радљево“ и урбаног насеља „Мургаш“, где ће
се организовано пресељавати становништво са простора
обухваћеног угљенокопом.
На последњој овогодишњој седници локалног парламента, одборници су дали сагласност и на програме рада и
пословања за наредну годину КЈП „Ђунис“, Установи за
културу и спорт, Градској библиотеци, Предшколској установи и предузећу „Еко Тамнава“.
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НОВОГОДИШЊИ ИНТЕРВЈУ СА ДАРКОМ ГЛИШИЋЕМ, ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ УБ

ГОДИНА ВЕЛИКИХ
ИНВЕСТИЦИЈА
- Две трећине буџета за наредну годину усмерено је искључиво за пројекте
које смо спремили да радимо, а биће их јако пуно. Као што на крају ове
године не можете да препознате Уб у однос на претходну, тако и на крају
2019-те нећете моћи да га препознате у односу на 2018-ту. Направили смо
добре аранжмане за нашу општину са ЕПС-ом, Путевима Србије, разним
министарствима и Канцеларијом за јавна улагања- истиче Глишић.
По већ устаљеној пракси, уочи
новогодишњих и божићних празника, екипа
“Гласа Тамнаве“ била је гост првог човека
општине Уб Дарка Глишића. Крај године је
време када се своде рачуни, сабира
урађено и одузима оно што је пропуштено
да се уради. На својеврсној табли у
канцеларији председника општине Уб, која
служи за уписивање планова, доминирају
плусеви, односно урађени пројекти у
2018.години. Поред малобројних минуса
стоје знакови узвика, као упозорење да
морају бити урађени у предстојећој години.
Једноставно, каже Глишић, некада не
можете утицати на баш све околности.
Ипак, општина Уб се ухватила у коштац са
многим проблемима, решени су неке
вишедеценијске енигме, а пуна “општинска каса“ представља гарант да ће и ови
минуси ускоро постати плусеви.
Иза нас је још једна рекордна година,
када је у питању реализација инфраструктурних пројеката на Убу. Тешко је
избројати све асфалтиране километре
сеоских путева и градских улица, сређене
објекте основних школа, километре нове
нисконапонске мреже, уређене водотокове, изграђена дечија игралишта... Уб је,
од ове године, богатији за још један
уређени кварт у граду, јер је некадашње
вашариште добило хотел, парк Раће
Петровића, улицу Немање Матића, дечије
игралиште, паркинг и стамбену зграду.
Нису запостављени ни остали делови
града, попут Алексића имања, улица
Тамнавских партизана и 25.маја, које су
због комплексности пројеката деценијама
чекале на реализацију. Нису запостављена
ни села, која смо, заједно са председником
Глишићем, обилазили готово на дневном
нивоу.

Пред нама је још једна
успешна година

Из године у годину померају се
границе у планирању и реализацији
многобројних инфраструктурних
подухвата у општини Уб. Иза нас је
једна од најуспешнијих грађевинских
сезона. Ипак, судећи по усвојеном
буџету за наредну годину, да ли ће
наредна година надмашити све
претходне од када сте преузели
вођење локалне самоуправе?
- Искрено се надам да ће их
надмашити, јер смо увели праксу да себи
задајемо неупоредиво теже задатке и
постављамо више циљеве. Само тако
можете да стремите ка стварима које треба
да донесу услове да људи боље живе, а Уб
буде место у које ће се сви радо свраћати и
у њему остајати. Када погледамо иза себе,
резултати су видљиви, доста тога је
урађено и може неко да вас воли или не,
али када се осврне на време иза нас, види
се јасно велики број урађених путева,
водоводне и нисконапонске мреже,
објеката и јавних површина. Свој живот је
започела и индустријска зона, отворена је
прва фабрика, неупоредиво је бољи
свеукупни амбијент у нашој општини.
Спремамо се да нам 2019-та буде још
садржајнија, иако је ова 2018-та била
изузетна. Имали смо рекордни прилив у
буџету, од преко једне милијарде динара,
што је незапамћено. Ја сам одборник и
сведок локалних збивања, а од 2002.
године не знам да је било толико прихода,
чак ни када су биле астрономске накнаде
од стране РБ Колубара. Ми планирамо да
ти приходи у наредној години буду и већи.
На који начин сте и у ком износу
планирали буџет за наредну годину?
- Планирани буџет је 1.589.650.000
динара, а основа јесте добра приходна
страна ове године, односно стабилни
приходи које имамо. Радује нас скок
прихода по основу пореза на зараде.
Далеко смо више приходовали него у
претходим годинама, када је та стопа била
већа, што значи да већи број људи ради и
остварује право на лични доходак.
Пажљиво смо припремали буџет за
наредну годину, који ће у највећем делу
бити инвестициони, што је по први пут
после седам година. Две трећине
средстава у њему усмерено је искључиво
за пројекте које смо спремили да радимо
наредне године, а биће их јако пуно. Као
што на крају ове године не можете да
препознате Уб у однос на претходну, тако и
на крају 2019-те нећете моћи да га
препознате у односу на 2018-ту. Направили
смо добре аранжмане за нашу општину са
ЕПС-ом, Путевима Србије и разним
министарствима. Од Канцеларије за јавна
улагања нам стиже велики новац, нешто
директно кроз наш буџет а нешто кроз саме
инвестиције које ће се изводити, попут
реконструкције Дома здравља и изградње
затвореног базена, као и проширења ОШ
"Милан Муњас".

Дарко Глишић
У предстојећој години планирана је
реализација још неколико важних
инфраструктурних пројеката ?
- Током лета ћемо прво завршити вртић,
што је посао од два милиона евра и решава
наше вишедеценијске проблеме. Више
нећемо имати ситуације да одбијамо
родитеље који желе да пошаљу своје дете у
предшколску установу, под изговором да
нема места. Свако дете које жели да се игра
са својим вршњацима и стиче знање сходно
свом узрасту, имаће своје место у најлепшој
и најмодернијој установи у Србији која се
ради по највишим могућим стандардима.
Такође, почећемо и реконструкцију базена,
што ће потрајати годину, можда и две године.
У питању је обиман посао, а наша идеја је да,
поред уређења постојећег, изградимо и
један нови са аква садржајима. У 2019-тој
ћемо започети, а у 2020-тој наставити
реконструкцију наше зелене пијаце, која је
дотрајала. Жеља нам је да нашим
пољопривредним произвођачима, који
излажу своју робу, и купцима дамо нормалне
услове за рад и боравак у овом објекту.
Приликом припремања документације везане за реконструкцију Зелене
пијаце, појавили су се одређени
имовинско-правни проблеми који се
односе на локалне који се налазе на том
простору. О чему се ту, заправо, ради?
- Тај посао ће, вероватно, ићи у две
фазе. Ми не бежимо од проблема и не
узимамо их као изговор да нешто не можемо
да урадимо, већ их нападамо и решавамо.
Тражимо начин да дођемо до фазе
реализације. Напросто, ради се о локалима
који су пре више деценија кроз уговоре
грађени са физичким лицима који су ту
инвестирали, па ми тражимо начин да
изађемо из тих уговора. Ја поштујем то што
су људи издвојили одређена средства и
имали партнерске уговоре са људима који су
тада чинили власт и водили локалну
самоуправу, што нажалост није заживело и
сада представља ругло града. Ми само
желимо да нађемо решење да нико не буде
оштећен, да се укњижимо као власници и
издамо грађевинску дозволу, а новац који
смо обезбедили потрошимо на изградњу
једне велелепне тржнице. То је посао вредан
око милион и по евра и ми смо тај новац
издвојили. Радићемо га у две фазе. Најпре
ћемо комплетно изградити део са тезгама до
улице, док ћемо други део кренути да
радимо када решимо проблем са локалима.

6

ЧЕСТИТКЕ

27.децембар 2018.г.

Sre}na Nova godina
i bo`i}ni praznici !

IZGRADNJA I PRODAJA
POSLOVNOG I STAMBENOG PROSTORA
U ulici Dobrosava Simića br.11, Ub (Kod Doma zdravlja)

014/410-578
063/241-214

IZRADA I UGRADNJA
ALU I PVC STOLARIJE
UNUTRAŠNI
RADOVI
(MAŠINSKO MALTERISANJE)
- gletovanje, krečenje, fasada

- Etažno grejanje na pelet - Parking mesto za svaki stan
- Sigurnosna vrata - PVC stolarija sa spoljašnjim roletnama
- Podovi: bukov parket u 1.klasi i keramika u 1.klasi
- Priključci za klimu - Lift

MOGUĆNOST ODLOŽENOG PLAĆANJA !
* Svaki kupac prvog stana ostvaruje pravo na povraćaj PDV-a

АКТУЕЛНО
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ДВАДЕСЕТ ГОДИНА УБСКОГ “ГРАЂЕВИНАРА“

ФИРМА ОД ПОВЕРЕЊА
- Поред многобројних објеката, “Грађевинар“ је у протекле две деценије изградио и репутацију
професионалне, стручне и, пре свега, одговорне фирме. - У периоду од оснивања до данас на
референц листи овог предузећа налази се преко 150 завршених пројеката, са изграђених преко
100.000 квадрата. - Окосницу фирме, поред оснивача и директора Звонка Ракића, чине и млади
нараштаји, син Немања и ћерка Невена, као и четрдесет стално запослених радника.
Приватно предузеће “Грађевинар“ из Уба прославило је,
средином децембра, 20 година постојања. Тим поводом,
организована је пригодна свечаност на коју су били позвани
сви некадашњи и садашњи сарадници, пословни партнери,
представници разних институција, запослени и многобројни
пријатељи овог предузећа. Била је то прилика да се, сви
заједно, присете почетака пословања фирме која данас важи
за једну од водећих у области грађевинарства у нашем крају.
Поред многобројних изграђених објеката, “Грађевинар“ је у
протекле две деценије изградио и репутацију професионалне,
стручне и, пре свега, одговорне фирме.
Темељи “Грађевинара“ фундирани су још давне 1993.
године, кроз оснивање приватног предузећа “Копинг“, које се
бавило пројектовањем и инжењерингом. Оснивањем
“Копинга“, Звонко Ракић се отиснуо у неизвесне воде приватног пословања, што је претеча иницијативе из које ће се
касније развити ГП “Грађевинар“.

Спортска хала на Убу,
један од значајнијих пројеката ГП “Грађевинар“

ПРВИХ ПЕТ ГОДИНА “НА ЛОКАЛУ“
Од 1999. до 2004. године “Грађевинар“ је, углавном,
изводио радове на локалном нивоу. Од значајних се посебно
издвајају: учитељски станови у Каленићу, основна школа у
Мургашу, основна школа у Радљеву, бензиснка пумпа “Сава“
на Умци (сада “ЕКО“ пумпа), трафо станица на Убу, хладњача
у Коцељеви, пословно-стамбени објекти “Тамнавца“ и зграда
код “Посавине“ на Убу, пословно-стамбени објекат у
Лајковцу, као и много друге..

ИСКОРАК НА БЕОГРАДСКО ТРЖИШТЕ
Велики искорак у свом развоју, “Грађевинар“ прави
уласком на београдско тржиште градитељства, 2004.године,
на ком успешно послује до данас. Први пословно стамбени
објекат у улици Војводе Добрњца изводили су у сарадњи са
ГП “Греда“ из Ваљева. Поред грубих грађевинских радова, на
већини објеката, убска фирма је изводила и све врсте
грађевинско-занатских радова. “Грађевинар“ је на територији Београда учествовао у изградњи 15 пословно стамбених објеката, укупне површине 25.000 метара квадратних,
међу којима има објеката које су самостално инвестирали.

Грађевинар има будућност:
Звонко Ракић са наследницима,
сином Немањом и ћерком Невеном
Данас, две деценије од оснивања самог “Грађевинара“,
раме уз раме са Звонком стоје још два дипломирана
инжењера Грађевинског факултета Универзитета у Београду,
син Немања и кћерка Невена. Породицу “Грађевинара“ чине
још четрдесет стално запослених, с тим да се у сезони, кроз
послове инжењеринга, тај број удвостручава.
- Грађевинар је породична фирма, која је за ових 20
година позитивно пословала, никада није имала губитак и
увек је редовно исплаћивала плате и обавезе према држави.
Међу запосленима имамо дипломиране грађевинске инжењере, грађевинске инжењере и техничаре, дипломиране
економисте, квалификоване раднике грађевинске, машинске
и браварске струке, возаче и руковаоце грађевинском
механизацијом. Овакав
кадровски потенцијал, гарантује
висок квалитет изведених радова и поштовање уговорених
рокова- каже Звонко Ракић, директор и власник ГП “Грађевинар“.
Према његовим речима, ово убско предузеће изузетну
пажњу поклања обиму и квалитету техничке опремљености.
- Захваљујући планском и дугорочном улагању у
техничку опремљеност предузећа, Грађевинар у сваком
моменту има на располагању довољну количину сопстевне
грађевинске механизације, опреме и алата. У жељи да
клијентима пружимо врхунску услугу у градњи користимо
најсавременију опрему, материјале и најмодерније инсталације- наглашава Ракић.
У периоду од оснивања до данас на референц листи
овог предузећа налази се преко 150 завршених пројеката, са
изграђених преко 100.000 квадрата, уграђених више од три
милиона килограма арматуре и 50.000 метара кубних бетона,
десетине километара водоводне и канализационе мреже, као
и неколико хиљада метара квадратних бетонских платоа и
интерних саобраћајница.

МНОГОБРОЈНИ ОБЈЕКТИ У ОКРУЖЕЊУ
СУ ДЕЛО УБСКОГ “ГРАЂЕВИНАРА“
Истовремено са пословањем на београдском тржишту,
“Грађевинар“ уговара и изводи велики број пројеката на
територији колубарског и мачванског округа. Са успехом и у
року завршени су многи пословни, стамбени, индустријски,
спортски и објекти јавних установа. Међу њима посебно се
издвајају: нова зграда Општинске управе Уб која је рађена у
две фазе, Спортска Хала на Убу, Предшколска установа
“Лептирић“ у Лајковцу, тениски терени у Лајковцу, котларница на био-масу “Подгорина“ у Осечини, пословни објекти
ЗЗ “Трлић“ и “Лукић турса“, као и више пословно -стамбених
објеката, међу којима је и зграда у улици Душана Даниловића
на Убу у чијој изградњи су били суинвеститори.

Актуелни радови:
Нова зграда Предшколске установе Уб
Круна досадашњег рада и један од најзахтевнијих
послова започет је ове године у виду изградње новог објекта
Предшколске установе Уб. Актуелни су и радови на пословно-стамбеном објекту “Тедес-градња“, као и на стамбеним објектима социјалног становања на Убу и у Мионици.
И у перспективи “Грађевинар“ не би требао да брине за
будућеност, јер за стручне и одговорне фирме увек има
довољно посла. Полако се припремају за нове тендере, а на
руку им иде и инфраструктурни развој Уба. Уосталом, најлепше је радити “код куће“.
М.М.М.
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АКТУЕЛНО
НАСТАВЉЕНА ПРЕДНОВОГОДИШЊА ТРАДИЦИЈА

“ТРОПИКО БЕНД“
СВИРАО ЗА УБЉАНЕ
Kralja Petra Prvog 41/8, Ub
014/410-602
064/316-5-416

Srećni praznici !

Предновогодишњим концертом “Тропико бенда“,
који је окупио око 1.500 људи, почела је да се шири
празнична грозница на Убу. У пријатном амбијенту
Спортске хале, 22.децембра, овај популарни бенд поделио
је своју енергију са Убљанима певајући своје највеће
хитове: “Ако је до мене“, “Бићеш моја“, “Заувек твој“,
“Мислићу на тебе“, “Лавина“, “Параноја“, “Пусти ритам“,
“Не зови ме“... Два сата изванредног концерта “Тропико
бенда“ на Убу протекла су у одличној свирци, веселој
атмосфери и добром расположењу. Пре њиховог изласка
на бину, публику је, већ по традицији, загрејао Ди-џеј
Кумба.

Загрејали су атмосферу у убскох Хали:
“Тропико бенд“

Предновогодишње загревање
И ове године, концерт који својим суграђанима
поклања општина Уб организован је неколико дана пре
најлуђе ноћи, пре свега, из економских разлога. Обавеза
локалне самоуправе, и у овом случају, била је само да
обезбеди озвучење, расвету и бину, док је за целокупну
организацију била задужена Установа за културу и спорт.
Након концерта, испред Спортске хале, приређен је
новогодишњи ватромет.
М.М.М.
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Sre}ni praznici

!

Ul. Vuka Karad`i}a br.41, Ub
064/3-444-949
(kod marketa "Trli}")
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УБЉАНИ НА ПУТОВАЊУ ИЗ СНОВА

У ДИВЉИНАМА АФРИКЕ
Милијан Панић и Милош Поповић имали су прилику да, као гости страних
бизнисмена, пропутују део афричких џунгли око Полутара у Кенији и Уганди,
да пецају на Викторијином језеру и учествују у узбудљивом у фото сафарију
- Договор је обављен преко моје старије ћерке
Данијеле, која је удата за Американца, а живи у Африци
(тренутно је на Маурицијусу са својом мајком Бранком на
одмору), рекао нам је Милинјан Панић, по поратку са
путовања о којем многи сањају - Кенија у Уганда, са великим
Викторијиним језером.
- Милош Поповић, страствени риболовац и ја, добили
смо позив да будемо гости на отварању хотела, а затим да
нам домаћин буде један Американац, који нас је водио на
незабораван риболов и величанствени фото-сафари (они
прави су давно укинути законом па сада тамо живе, у
великом броју, све афричке животиње). - Ишли смо чамцем
неком уском реком око које смо видели крокодиле који су
дремалки на сунцу. Пролазили смо поред нилских коња уз

Међу домороцима из племена Масаи

Милијан Панић на Викторијином језеру
Хотелски комплекс у Кенији - колибе
са луксузним унутрашњим уређењем

Бранка и Милијан
Панић из Врела,
као гости у Кенији

упозорење да ‘’не таласамо’’, јер, ако их узнемиримо, могли би
да платимо животима... Сликали смо лавове и жирафе, зебре,
слонове... Донели смо на хиљаде фантастичних снимака.
Одлучили смо се за три фотографије (уз једну која је
‘’уметнута’’ у амбијент само ‘’на око’’ домородачких колиба, а
то су, заправо, луксузни бунгалови новог хотела смештеног на
пушкомет од полутара у Кенији. А Панић је показао много
слика на којима су забележени тренуци када су им домаћини
(из племена Масаи), на пример, пекли, на ражњу, козу или
антилопу. Тешко је било, како рече Врељанин заљубљеник у
пецање по егзотичним деловима света, превести жељу на
њихов језик, али је месо било изванредно, као и месо грбаве
свиње, коју су једва испекли на ражњу јер није било могуће
равномерно окретање и излагање топлоти дрвеног жара - док
се неко није досетио да, на супротну страну од грбе, постави
некакав тег... Иначе, било и пуно други егзотичних јела и
биљних плодова које, до тада, нисмо ни видели.
- Сетили смо се биоскопа из детињства (’’Тарзан’’ и
слично), и свега онога што смо могли да видимо у машти, на
сликама или филмовима, каже Панић. - Сада је то све било
пред нашим очима. Прешли смо, неколико пута преко
замишљене линије Полутара, запазили смо да се Кенија и
Уганда разликују - по боји (?!). У Кенији је све, некако жуто, док
је Уганда зелена од саме границе. Киша не пада често и, кад се
деси да падну веће количине, после сат-два, све је опет суво.
Наравно, риболов је био незабораван, а Американац
(име се тешко изговара - па смо се договорили да ‘’се зна на
кога се мисли’’) ће идуће године бити гост у Србији. Разуме се,
домаћини ће бити Милијан и Милош, а биће то прилика да се
организује још један незаборавни риболов - можда и прави
лов (зависи од жеља које буде имао гост).
Супруга је остала на Маурицијусу да прави друштво
ћерки, а Милијан се вратио у свакодневницу Тамнаве.
Показује велику галерију снимака, у Врелу води рачуна о
домаћинству, а започео је и припреме за нова путовања и,
наравно, дочек свог пријатеља - Американца.
М.М.

ИНФРАСТРУКТУРА
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УРЕЂЕЊЕ СЕОСКИХ ПУТЕВА

АСФАЛТИРАЊЕ И У ДЕЦЕМБРУ
- Ове године у убској општини је, за сада, урађен 51 путни правац. - Временске прилике диктирају темпо
радова, а у складу са тим машине за асфалтирање ће бити активне до последњег дана децембра.
Сезона асфалтирања сеоских путева се наставља.
Након изузетно хладног времена и снежних падавина
током децембра, од понедељка су машине ПЗП Ваљево
поново у акцији. Новом асфалтном подлогом пресвучена
је деоница у Тврдојевцу, а почетком месеца урађена су још
два пута у Мургашу и Звиздару. Уколико временске
прилике дозволе, радови ће се изводити до последњег
дана у години. Према раније утврђеном списку, наредна
села у којима ће се мештани радовати новом путу су
Докмир и Гвозденовић.
- Од када постоји Уб, педесет путева и улица у једној
години, нико није урадио. Још нисмо рекли да је крај.
Искрено се надам да ћемо до Нове године максимално
искористити време и ову бројку додатно повећати. Све
што остане радићемо на пролеће, а већ много пута смо
доказали да се увек вратимо тамо где смо обећали- истиче
Дарко Глишић, председник општине Уб.

ТВРДОЈЕВАЦ
У Тврдојевцу је, почетком недеље, урађен 51. путни
правац у овој години. Према речима Александра Јовановића
Џајића, заменика председника општине Уб, који је обишао
радове, у питању је веома фреквентан пут који ово село
повезује са Трлићем, што нам потврђују и речи Дејана
Мијаиловића, председника савета МЗ Тврдојевац.
- Ово је пут који је за наше село од веома великог значаја. Засеок кроз који пролази има доста кућа, самим тим
доста породица овде живи и ради. Највише људи путује у ЗЗ
`Трлић` на посао баш овуда, а до сада су ишли макадамом,
што је много отежавало путовање. Сада ћемо, надам се, много лакше функционисати, а очекујемо и нове метре асфалта
у нашем селу у наредној грађевинској сезони- рекао је
Мијаиловић приликом обиласка радова на деоници дужине
510 метара.

Глишић у разговору са мештанима Мургаша
- Ово што смо данас добили као село, уз помоћ нашег
председника општине, до скоро је било незамисливо. Ми смо
се, као мештани овог села, трудили да подржимо општину у
свему и они су, као што видите, подржали нас и изашли нам у
сусрет. Добили смо добру деоницу асфалта, а следеће године
радимо Доњи крај, па се поново враћамо на овај пут који
представља својеврсну обилазницу кроз наше село у дужини
од пет километара и излази код Ђидине кафане у Мургашу. У
овом крају има око 160 кућа и густо је насељен, а добар део те
деонице се протеже у близини ауто-пута. Остало нам је још око
3.700 метара и надам се да ћемо у наредне две године то све да
урадимо и спојимо са главним путем- рекао је Јаковљевић, уз
захвалност општини Уб и извођачима радова на свесрдном
залагању и ангажовању.

ЗВИЗДАР
И у горњем крају Звиздара урађено је 520 метара новог
асфалтног пута. Председника општине Уб на овом месту
дочекао је велики број мештана, који су на тај начин желели да
изразе захвалност што нису заборављени. И председник
Савета МЗ Звиздар Бранимир Живковић, заједно са њима, се
радовао новом асфалту најављујући догодине и наставак
изградње овог пута.

Асфалтирање у Тврдојевцу

МУРГАШ
Почетком децембра нова асфалтна подлога постављена је и у Мургашу, на деоници која пролази кроз центар
села и представља обилазни пут од Вучијака до Ђидине
кафане на регионалном путу Уб-Ваљево. У питању је
наставак изградње путног правца започетог у јуну ове
године, када је урађено 500 метара, док је овом приликом
урађено још додатних 550 метара.
- Пре неколико месеци смо били на истом овом месту и
договорили се да ћемо да наставимо овај посао и, као што
видите, данас смо га завршили. У близини овог пута урађен
је и један део обилазнице Мургаш Ново насеље, а на нама је
да, у договору са људима из Колубаре, нађемо решење и већ
у 2019.години обилазницу спојимо са Вучијаком. Добре и
сложне МЗ спремају планове за идућу годину и једва чекам
да седнемо, договоримо се и кренемо да решавамо проблеме свуда, па и у Мургашу. Као што смо у јуну месецу обећали да ћемо се овде вратити, тако и сада кажем да ћемо то
исто да урадимо, већ у мају идуће године- истакао је Дарко
Глишић, приликом обиласка радова.
Председник Савета МЗ Мургаш Владмир Јаковљевић
изузетно је задовољан изведеним радовима, као и
динамиком изградње путева у овом селу.

За успомену: Са мештанима Звиздара
- Овај засеок припада Јевтићима, Костадиновићима,
Старчевићима, Николићима и Илићима, а има још фамилија
које су мање бројне. Овај пут њима јако пуно значи, јер поред
тога што повезује велики број домаћинстава, такође, води
поред сеоског гробља. Он је кружни и излази на Тодоровића
млин и поново се враћа на асфалт. Преостали део, који данас
није асфалтиран, биће урађен у пролећном делу радованагласио је Живковић, који се овом приликом захвалио и
мештанима који су били на висини задатка, посекли своје
обале и били спремни да дају део својих парцела, како би се
пут проширио и довео у садашње стање. - Посебна захвалност
иде Дарку и осталим људима који воде убску општину, што
увек имају разумевања за наше не тако мале проблеме и решавају их у најкраћем могућем року- закључио је председник
Савета Месне заједнице Звиздар.
Милован Миловановић
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ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ“

ДРУЖЕЊЕ СА
ВЛАДОМ АРСИЋЕМ
Убској публици представљене књиге:
„Невиђена Србија“, „Кад звона занеме“, „Ноћ
Архангела“, „Бродолом“ и „Лопатање ђавола“
Градска библиотека „Божидар Кнежевић“ организовала је
дружење са писцем Владом Арсићем, у петак 7. децембра, у
сали ШОМО „Петар Стојановић“, поводом промоције његове
нове књиге „Невиђена Србија“. Како наводи Арсић, у књизи су
објављене најлуђе сторије из наше историје, а осим промоције
његове последње, седме књиге, аутор је пред убском публиком
говорио и о стварању претходне три књиге : „Кад звона занеме“, “Ноћ Архангела“ и „Бродолом“.
Јелка Панић, директорка убске Градске библиотеке, навела је да библиотека поседује сва дела Владе Арсића и да је
он међу најчитанијим писцима, на чију књигу се чека и месецима.
- У библиотечком фонду су сва Владина дела, а 'Лопатање
ђавола', је књига која је популарна и родитељи је узимају како
би се упознали са пошасти која хара Србијом и целим светом.
То је проблем са наркоманијом. Набавили смо и његов последњи роман „Невиђена Србија“, који говори о занимљивим
причама из целе Србије, па чак и о нашем Раши Плаовићу.

Омиљен међу читалачком публиком:
Посвета за Убљанке
Влада Арсић често организује трибине широм Србије које
се тичу безбедности деце, као и промоције својих књига, па у
разговору са људима из народа често дозна занимљиве
информације које нису откривене широј јавности. Тако настају
идеје за његове романе који, осим историјских ликова, садрже
и по неки имагинарни лик.
- Први пут сам у прилици да на Убу представим своје
досадашње књижевно стваралаштво. Нисмо причали само о
једној књизи, већ о свему што је до сада изашло. Оно што ми је
посебно задовољство, не само на Убу, већ и у већини других
места, да су моје књиге јако читане, поготово што је читалачка
публика у библиотекама крајње профилисана – рекао је Влада
Арсић, поводом посете Убу.
Као новинар, репортер и публициста, Влада је, како каже,
препешачио Србију уздуж и попреко и бележио на стотине
прича о људима и обичајима. Нада се, да ће биолошки бити у
стању да многе од њих преточи у романе. Оно што ради је на
неки начин мисионарски посао, јер жели да сачува од заборава
многе српске догађаје за будућа поколења. Истиче да је највише везан за роман „Кад звона занеме“ који је добио много позитивних критика и један је од најчитанијих. Открио нам је да тренутно ради на нечему што ће бити српски Да Винчијев код, а
који ће, можда, узбуркати духове прошлости.
Д.Капларевић

Пише: Радован Пулетић

БАБА РОГА
И НОВА ГОДИНА
У тамном вилајету, одакле је, деци не ударају пацке
него одсецају прсте. Али таквој деци прсти поново
израсту. Као гуштерима реп. Ни млеко од ког је стасала
није било бело. Зато, шта год обуче веселих боја, потамни
од ње изнутра. Има очи погане мачке које прогоре место у
које се загледа. Смеје се искључиво кроз зубе, пошто јој
зуби имају већу дужину него осмех ширину. Оставља
слузав траг какав се дању не види. Али, у чији се пут
уплете – или га веома замрси или га заувек пресече.
Умива се копривом а чешља секиром..
Она не кува оброке, не троши огрев, не дрхти на
мразу. Може да гледа у сунце, дише под водом, види по
мраку. Пољупцима прави ожиљке, језик јој има
раздељак, спада у папкаре. Живи од туђе стрепње и
веровања да ко гради на људима – гради на блату. Мења
облике. И агрегатна стања. Мирише на новорођенче.
Смрди на паљевину.
Слаби јој приносе жртве да их не узима сама, па тако
од њих добије више него што јој је требало. Слаби, опет,
срећни, мисле дали мање него што су морали. Данак је у
здравој памети и у образу а тога, што се више даје, све га
је више за давање. После их хвали сакате и милује
кљуном по ранама.
Од јачих кад добије корбачем – захвали се. Кад је
натоваре – носи и пева. Кад је ошамаре – сагне се и покупи
уши. Од јачих бежи у ћошкове, крије се под камењем,
пење на јаблан, стаје у сенку, меша са пролазницима,
силази у бунар, закопава у земљу.. „Поштује старије“.
Док јој не окрену леђа,,,,док им пажња не попусти....док не
заспе...док не открију врат.
Има воденицу поточару од чоколаде и отровну
јабуку у прозору. Метла јој не служи за чишћење. Носи
кецељу пуну закрпа и грбу на леђима. Штапом
придржава ходање а марамом доњу вилицу. Улаз јој је
кроз врата а излаз кроз оџак.
Ево, седи са њом за сто да је угостиш, или је држи
под столом и бокај у слабину – исто ти мисли. Пружи јој
руку спаса над провалијом, повући ће и тебе. Њен је
највећи успех кад те убеди да не постоји. Због тога јој,
може бити, онај ружни младеж из ког расту длаке не стоји
на носу него поред. Да мање личи.
Ипак, има спаса. Не гледајте куд показује, не
слушајте кад кликће и не храните је из руке. Спрам
смртности људи стоји њена осуда на вечни живот. Нама је
боље.
Срећна Нова година!

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

Ub DOSTAVA TOPLIH
OBROKA ZA FIRME

PRODAJA I SERVIS KLIMA UREĐAJI

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041

064/47-44-865

KOLA^I I TORTE
PO PORUXBINI

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

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210

ОКО НАС

27.децембар 2018.г.

13

ОД ПОЛОВИНЕ СЛЕДЕЋЕ ГОДИНЕ

КРЕЋЕ ИЗГРАДЊА ДЕПОНИЈЕ „КАЛЕНИЋ“
Захваљујући средствима које је Влада Србије определила за израду пројекта за
грађевинску дозволу, прибавиће се и последњи документ неопходан за почетак радова
на Регионалном центру за управљање отпадом
На Убу је средином децембра одржана шеста седница
Скупштине Регионалног центра за управљање отпадом „Еко
Тамнава“, на којој су усвојене измене и допуне Плана пословања овог предузећа за наступајућу годину, као и Одлуке о
покретању поступка јавне набавке за израду пројекта за
грађевинску дозволу, што је последњи документ неопходан
за почетак радова на санитарној депонији у Каленићу.
„Влада Републике Србије донела је одлуку да 65 милиона динара усмери за израду пројекта за грађевинску
дозволу, ревизију Регионалног плана упављања и техничку
помоћ, што аутоматски подразумева добијање грађевинске
дозволе, а извођење радова је планирано у другој половини
2019. године“, рекао је Зоран Петровић, директор РЕЦ „Еко
Тамнава“, предузећа које је задужено за реализацију ове
капиталне инвестиције из области заштите животне средине.
То је, додаје, важна одлука због чињенице да ће
проблем комуналног отпада у блиској будућности решити
свих 11 локалних самоуправа укључених у пројекат Регионалног центра за управљање отпадом, које ће бити корисници будуће депоније.
- Није мала ствар определити средства за нешто што је
било под знаком питања. Од сада, то више није под знаком
питања, јер када добијемо грађевинску дозволу, депонија се
мора урадити. Ми смо у фази добијања грађевинске дозволе
и близу смо циљу, односно тренутку када ће комунални
отпад из десет општина и града Ваљева бити одлаган на
једном месту, а то је Регионална депонија у Каленићу.
Тендери за израду пројекта за грађевинску дозволу биће
спроводени до краја године, док ће избор извођача бити
средином јануара. Сам почетак радова уследиће од
половине наредне године и Министарство заштите животне
средине већ је определило око 370 милиона динара за оне
пројекте који буду спремни за финансирање. То су пројекти
из сфере комуналног отпада који имају обезбеђену грађевинску дозволу, а један од ретких, ако не и једини у Србији
спреман за финансирање у овом тренутку је пројекат „Еко
Тамнаве“ - истакао је Петровић, који се захвалио ресорном
министарству, председницима 11 локалних самоуправа и
сарадницима што су својим залагањем допринели да овај
стратешки пројекат дође до своје реализације.

Детаљ са седнице Скупштине РЕЦ “Еко Тамнава“
одржане на Убу
И председник Скупштине Регионалног центра „Еко
Тамнава“ Ђорђе Максимовић изразио је задовољство због
одлуке Владе Србије да определи средства за комплетирање
неопходне документације.
- Сваки папир значи корак даље. Оног тренутка када смо
завршили идејни пројекат изградње депоније у Каленићу, а то
је било 2016. године, ми смо урадили све што је требало једно
регионално предузеће да уради. Сада имамо и оно што нам је
било потребно од ресорног министарства, а то је 65 милиона
динара за израду пројекта за добијање грађевинске дозволе.
То је последњи корак пре почетка радова, који би требало да
започну крајем јула следеће године, а односе се на изградњу
приступне саобраћајнице и комплетну инфраструктуру.
Према динамици коју смо заједно договорили са министарством, прве грађевинске радове на самом пројекту очекујемо
у другој половини 2019, док ће тело депоније бити у функцији
од краја 2020. године- прецизирао је Максимовић.
Регионална депонија „Каленић“ лоцирана је на 70
хектара девастираних копова РБ „Колубара“ а заједничка је за
Ваљево, Уб, Лајковац, Љиг, Моница, Осечина, Владимирце,
Коцељеву, Барајево, Лазаревац и Обреновац.
Д.Н.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЈСКА АСОЦИЈАЦИЈА

ТРАДИЦИОНАЛНА
САРАДЊА
Убљанин Мирослав Пантелић, други потпредседник
Интернационалне полицијске асоцијације Србије, заједно
са конзулом Србије у Француској Нином Величковић, био је
гост на свечаности Војне акдемије у Паризу, крајем прошлог и почетком овог месеца.
- Обратио нам се, са поштовањем, предсаедник
Удружења српско-француске ИПА-е Mishael Judde и
нагласио изузетну важност пријатељства Срба и Француза,
поготову у савременим европским догађањима- рекао је
Пантелић по повратку из француске престонице. Он је,
иначе, посетио и Канцеларију ИПА Француске и том
приликом разменио професионална искуства са генералним секретаром Moreau Rolandom.
- Добио сам обећање да ће генерални секретар,
ускоро, да посети Србију- нагласио је Пантелић.- Између
осталог поклонили смо и заставу Србије. која је, одмах,
постављена у витрину међу остале заставе земаља света.
У плану је било и традиционаално полагање венаца
испред Тријумфалне капије. Међутим, од тога се, у последњем часу, одустало јер су се протести ‘’жутих прслука’’ у
Паризу нагло проширили.

Пантелић са Нином Величковић
и париским домаћином у ИПА

Zahvaquju}i ~itaocima - pomeramo granice !
tira` novogodi{weg broja: 3.000 primeraka
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ЛАЈКОВАЦ

Новогодишњи интервју: АНДРИЈА ЖИВКОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ЗА НАМА ЈЕ ЈЕДНА ОД НАЈУСПЕШНИЈИХ ГОДИНА
“И у 2019.години нас чека много нових изазова на које смо спремни да одговоримо.
У фокусу ће нам бити побољшане путне инфраструктуре и водоснабдевање, као и
завршетак неколико капиталних пројеката, међу којима посебно место заузима
затворени базен, који би, већ на пролеће, могао да прими прве купаче.“
Како бисте оценили годину за нама. По чему ће је памтити
грађани општине Лајковац ?
- Можемо да будемо у потпуности задовољни оним што смо
урадили током читаве године. Све што је урађено јасно могу сви да
виде. Уложено је много труда и воље да се заврше давно започети
објекти, а уједно и покрену нови. Успели смо да реализујемо већину
планираних послова, а неки су, ипак, остали на корак од коначног
завршетка. Омели су нас, у једном делу, неповољни временски
услови, а код појединих објеката се мора поштовати процедура која је
заснована на законским прописима, које смо у потпуности поштовали.
Један од најзначајнијих објеката, који је дуго чекао свој завршетак,
коначно је завршен у другој половини ове године. Новоизграђени
објекат ПУ „Лептирић“, са партерним уређењем, отворен је на радост
свих родитеља са територије општине Лајковац, што, свакако,
доприноси да 2018.годину сматрамо за једну од успешнијих. Током
протеклих месеци, поред напретка у обнављању инфраструктурних и
комуналних послова, велика пажња посвећена је и садржајима који
обогаћују културно-друштвени живот грађана.
Ових дана усвојен је буџет општине Лајковац за 2019.годину.
Колико ће се разликовати у односу на овогодишњи и на које
категорије сте ставили акценат приликом његове израде ?
- Због реалног смањења прихода од накнада за коришћење
минералних сировина у односу на претходне године и резервисања
средстава за потенцијалне обавезе ван текућег пословања, по
судским пресудама, процена је да ће средства која се буџетом
усмеравају за инвестиције бити за 100-150 милиона мања у односу на
претходне године. Базираћемо се на пројекте које смо започели у
2018. години и њих ћемо завршити током наредне године, а тичу се
путне инфраструктуре, водоснабдевања, канализационе мреже и
образовних установа.
Највећи капитални пројекат у општини Лајковац, који би
требало да буде завршен у 2019.години, је изградња затвореног
базена. Шта је још неопходно да се уради, па да овај објекат
коначно угости прве пливаче?
- У задњих неколико година општина Лајковац започела је
изградњу више капиталних објеката од којих се, по опредељеним
финансијским средствима и значају за локалну заједницу, посебно
издваја објекат затвореног базена којим се употпуњује комплекс
спортско-рекреативног центра у насељу Војни круг. Објекат је у фази
завршних радова, чији се завршетак очекује у првим месецима 2019.
године, након чега следи изградња трафо станице и котларнице, која
је уговорена и финансираће се средствима ЕПС-а. Након завршетка
ових објеката, стећи ћемо услове да угостимо и прве пливаче,
највероватније већ на пролеће. Такође, у години пред нама,
планирамо и реализацију изградње Прве фазе партера око објекта
затвореног базена.
Ужи центар Лајковца, а посебно простор око Градске куће,
ускоро ће попримити потпуно нови изглед. Испред зграде
општинске управе у току су радови на изградњи савременог
платоа са фонтаном и осталим садржајима, док се на простору
досадашње зелене пијаце планира градња парка са садржајима
за децу. Када се може очекивати коначна реализација ова два
значјна пројекта?
- Сам центар наше варошице је до сада био урбанистички
запостављен. Било је ту доста садржаја који су деградирали изглед
најпрометнијег простора у нашем граду. У задње две године дали смо
акценат на решавање тог питања и управо ће уређење платоа испред
зграде општине, измештање и изградња зелене пијаце, те изградња
новог градског трга допринети да ужи центар Лајковца постан урбана
и функционална средина, већ у првим пролећним месецима.
Протекла година остаће упамћена и по многобројним
локалним деоницама које су добиле нову асфалтну подлогу.
Општина Лајковац је, у овој години, добила око дванаест
километара уређених путева. Да ли ће улагања у сеоску путну
инфраструктуру остати у фокусу општинске управе и у наредној
години ?
- Изградња саобраћајне инфраструктуре један је од примарних
циљева и окосница наше политике, коју смо понудили нашим
суграђанима и за коју смо добили велико поверење. Чинимо све што
је у нашој моћи, да то поверење оправдамо урађеним на терену, што
ће допринети побољшању живота у локалној заједници и
равномерном развоју свих делова наше општине. Због тога,
урађених 12 километара локалних путних праваца у 2018.години
представљају доказ одговорне политике, која ће се наставити и у
наредним годинама.

На подручју лајковачке општине, ове године,
урађено је преко 12 километара локалних путева:
Андрија Живковић
Који остали инфраструктурни пројекти ће обележити
2019.годину ?
- Главни акценат у току наредне године ставићемо на решавање
питања водоснабдевања, које подразумева наставак изградње
водоводне мреже у насељу Јабучје и месним заједницама
Придворица, Стрмово и Пепељевац. Значајан део буџета биће
одвојен за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и
изградњу канализационе мреже у Боговађи, као и завршетак
изградње фекалне канализационе мреже са прикључком на
изграђеном постројењу за пречишћавање отпадних вода у Словцу.
Очекујемо и почетак реконструкције средње школе у Лајковцу и
основне школе у Бајевцу, завршетак амфитеатра у основној школи у
Лајковцу и изградњу сеоске куће у Пепељевцу. Поред тога,
планирамо и прву фазу уређења шеталишта на реци Колубара.
Социјални програм и помоћ разним категоријама становништва је нешто по чему се општина Лајковац умногоме
издваја од осталих локалних самоуправа у Србији. Које облике
помоћи бисте посебно издвојили ?
- Општина Лајковац се брине о свим групама становништва
наше заједнице, што показују и бројне мере које су опредељене за
најугроженије (пензионере), наше најмлађе (студенте и ђаке) и
породиље, у виду једнократне помоћи за свако рођено дете у износу
од 120 хиљада динара. Уз све то, општина финансира и вантелесну
оплодњу.
Током прошле недеље уручено вам је признање Националне службе за запошљавање, као једној од четири општине у
Србији које су дале највећи допринос запошљавању. Које сте
мере спровели како би запослили што већи број грађана ?
- Преко програма ЛАПС-а, општина Лајковац је издвојила 16
милиона динара, а у сарадњи са НСЗ путем програма приправника и
јавних радова, свој први посао нашло је око 60 младих људи. Као
доказ смањења незапослености дошло је и признање од стране НСЗ,
које је наша општина добила заједно са још три локалне самоуправе
у Србији за 2018. годину.
Назире ли се решење вишегодишњем проблему
водоснабдевања у Лајковцу ?
- То је један вишегодишњи проблем за чије решавање су
потребни ангажовање, сарадња и разумевање, како општине
Лајковац тако и општине Лазаревац, а све уз помоћ надлежних
државних органа. Трајно решење проблема је прикључење наше
општине на хидро-систем Стубо-Ровни. Општина Лајковац је већ
урадила прикључење на резервоар Оштриковац, преко кога ће се
водом снабдевати цео југозападни део наше општине. Влада
Републике Србије је финансирала изградњу пројектне документације за магистралне цевоводе од Оштриковца ка Лајковцу, Убу и
Лазаревцу, након чега очекујемо да, у 2019.години почне и изградња
истих. Такође, по Споразуму са Колубаром, одвојили смо највише
средстава за изградњу цевовода и објекта будућег водосистема
Непричава – Лајковац, који ће бити независан од изворишта у
Непричави.
Шта бисте пожелели вашим суграђанима у Новој 2019-тој?
- Свим читаоцима “Гласа Тамнава“ и мојим драгим суграђанима
желим срећну Нову годину и Божићне празнике, и да вас у Новој
2019-ток прати здравље, породична срећа и успех на послу, и да сви
заједно још више волимо, чувамо и градимо наш Лајковац.
Разговор водио Милован Миловановић

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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O UBU I UBQANIMA

TAMNAVSKI LEKSIKON

Др Драган Васиљевић,
професор на Криминалистичко-полицијском универзитету
Биографија
Рођен је у Врелу, 1961. године.
Основну школу завршио је у Бањанима а на Убу гимназију (друштвенојезички смер) са одличним успехом.
Правни факултет Универзитета у
Београду уписао је 1981. године, као
редован студент и у том статусу
дипломирао 1985. године са високом
просечном оценом. На истом факултету завршио је последипломске студије и стекао звање магистра правних
наука и научни степен доктора правних наука.
У радном односу је на Криминалистичко-полицијском универзитету
са статусом у звању редовног професора на Управно-правној научној
области и изводи наставу на свим
нивоима студија (основним академским, мастер, специјалистичким и
докторским студијама). Објавио је
већи број научних и стручних радова
од чега 15 књига (уџбеника, приручника, монографија, истраживачких
студија).

ме вежу за Дом културе, где сам често
долазио, а једном сам одржао и
предавање за полицију на тему „Примена права унутрашњих послова“ у
време када је начелник био господин
Мирослав Пантелић. Такође, драг ми је
и Дом омладине у којем су се организовале дискотеке, где смо се као
омладина забављали, затим, спортски
центар где смо као гимназијалци ишли
на утакмице Јединства. После одласка
на студије, до данашњих дана, поред
наведених, постала су ми драга још нека
места - угоститељски објекти у којима
се окупљамо приликом прослава матуре, гимназијаде, разних породичних
свечаности и где се виђам на кафи са
драгим људима и пријатељима када
долазим у Уб.

Одрастање на Убу
памтим по...

- Када говоримо о најдражем кутку
у Убу, морам признати да их има више,
и драги су ми сваки на свој начин. Ако
треба да их набројим то је наравно
Врело, место где сам рођен. Што се
самог Уба тиче, то је гимназија у којој
су настала пријатељства која и данас
трају и тадашњи професори који су се
несебично трудили, не само да нам
пренесу знање, него и да од нас створе
људе, академске грађане, корисне
чланове друштва. У тим настојањима
су успели и велико им хвала. Успомене

На Убу ми највише смета...
- Мислим да је ово питање боље
поставити грађанима Уба који ту стално
живе. Боље у смислу што бисте, претпостављам, добили садржајнији одговор.
Што се мене лично тиче, нисам од оних
људи који воле да критикују, јер сматрам
да је то најлакше. Треба нешто урадити. У
животу сам радио тешке ствари и нисам
имао времена за критику. Можда и немам
право да свој завичај критикујем из
разлога што сада у њега долазим више као
гост, а не као домаћин. Ред налаже да, када
долазите у госте, гледате само лепе ствари
и све вам је добро, остало не завређује
вашу пажњу.

- Одрастање у Врелу и гимназијске
дане на Убу памтим, пре свега, по
добрим (здравим, поштеним, искреним)
међуљудским и комшијским односима и
солидарности, која се препознавала на
сваком кораку. Ако сте били васпитано
дете, одличан ученик, радо сте били
хваљени од комшија, рођака и познаника у свакој прилици и на сваком
месту. То је био подстрек да будете још
бољи. Тада нисмо знали за вршњачко
Перспективе развоја Уба
насиље и злостављање. Мада ни то
и Тамнаве су...
време није било лако. Без озбзира на
- По мом суду, перспективе развоја
тешкоће и изазове, у свакој прилици,
требало би сачувати понос и досто- Уба и Тамнаве би требало тражити у оним
јанство. Уосталом, када је човек млад и стварима које сам навео, а које представљају понос Уба. То су кадрови, природни
здрав ништа му није тешко.
ресурси и повољан географски положај.
Уб би требало да буде

поносан на...

Најдражи кутак на Убу
или у Тамнави?

Наравно, ту је и повољан географски
положај. Близина главног града, изградња
ауто-пута који делом пролази и кроз
подручје општине Уб, представљају велику предност која ће у будућности много
значити за даљи напредак овог краја.

- Уб би требало, а за то постоје
разлози, да буде поносан на све оно што
има, а тога није мало. Најпре, то су
људски ресурси, без чега нема напретка
у друштву. Ту, пре свега, мислим на
грађане Уба свих професија и занимања
који својим поштеним и тешким радом
могу да допринесу развоју. Неизоставно
је и средњошколско образовање са
кадровима које има дугу традицију, што
сведочи недавно обележена 70-та
годишњица постојања. Понос Уба би
требало да буду Убљани који су рођени
у тој средини а живе и раде ван Уба. Они
су постигли светски признате резултате
у областима којима су се бавили и баве,
а то су: наука, култура, спорт, политика,
државна служба. Зато, с поносом,
можемо рећи да су они заслужни што за
Уб зна цео свет.
Даље, Уб би требало да буде
поносан на природна богатства и
ресурсе којима располаже. Мало је
места у свету која на малом простору
располажу плодним равницама, резервама угља, камена, песка, глине, воде и
другог, и све то требало би да буде у
функцији развоја.

На Убу недовољно обраћамо
пажњу на...

- Слично као и код малопређашњег
питања, мислим да нисам најподобнији за
давање одговора на ово питање из разлога
које сам већ навео. Наравно, то не значи да
ћу Вас ускратити за одговор, само ћу бити
мало субјективан. Што се мене тиче,
безброј пута сам стекао утисак да сам радо
виђен, уважен и поштован кад год дођем у
Уб и у родно Врело. На таквом гостопримству свима се захваљујем.
Што се пажње уопште тиче, она би
према свим грађанима Уба требало да
буде иста, јер су сви пред законом једнаки
и ту не сме да постоји дискриминација.
Међутим, постоји нешто што се зове
позитивна дискриминација и у том смислу
пажњу би требало посветити онима којима
је најпотребнија. То су обично млади,
најстарији, болесни и остали којима је она
истински неопходна.
На крају, хвала Вам што сте ме се
сетили, позвали и обавили разговор за
Ваш угледни лист. Уједно, искористићу
прилику да свим Убљанима, где год да
живе и раде, честитам новогодишње и
божићне празнике и пожелим срећну и
успешну 2019-ту годину.
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КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

НОВОГОДИШЊА
ЧАРОЛИЈА
Убски основци направили празничне украсе
и својим креацијама заједно окитили јелку
Последња у низу креативних радионица, које је Градска
библиотека „Божидар Кнежевић“ организовала ове године,
одржана је у другој половини децембра, а била је посвећена
наступајућим празницима. Под називом „Новогодишња
чаролија“ , радионицу је , као и готово све претходне, водила
Ана Илић, библиотекар у ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани.
Учествовало је 22 ученика другог и четвртог разреда убске
ОШ „Милан Муњас“, који су направили маштовите украсе
користећи пенаст папир, колаж, шкољкице, макароне и друге
расположиве материјале обезбеђене од стране Библиотеке,
а потом својим новогодишњим креацијама заједно окитили
јелку. Поред тога, причали су о предстојећим празницима,
обичајима и ритуалима везаним за њих и о значају даривања, тако да су два сата провели у креативном раду и учењу, дужењу и уживању у слаткишима које је за учеснике
радионице обезбедила Марина Леонтијевић.

ОКО НАС
ИЗЛОЖБА ВАЉЕВСКОГ МУЗЕЈА
У ПАМБУКОВАЧКОЈ ШКОЛИ

ПОРОДИЧНЕ И КОЛЕКТИВНЕ
СВЕТКОВИНЕ
Кроз фотографије приказани примери
трансформације обичаја молитви у ваљевском
крају и суседним подринским областима
У сарадњи са Народним музејом Ваљево, у памбуковчкој ОШ „Свети Сава“ током децембра приређена је
изложба фотографија „Породичне и колетивне светковине“ примери трансформације обичаја молитви у ваљевском
крају и суседним подринским областима, ауторке Гордана
Пајић, етнолога и музејског саветника. Поред ученика,
наставног особља и мештана, отварању изложбе присуствовали су и представници убске општине, као и директори
тамнавских школа и установа. Обраћајући се присутнима,
Пејић је указала да је изложба настала на основу истраживања сеоских слава, заветина, преслава, литија и вашара у
ваљевском крају, Рађевини, Јадру и делу Семберије,
нагласивши да се оваквим темама даје важан допринос у
очувању нематеријалног културног наслеђа, посебно
имајући у виду да су наведени обичаји део идентитета
српског народа. Поред религијског карактера, значајну
димензију ових обичаја чини и њихова интегративна улога,
јер повезују породицу и ширу заједницу.
– Обијачи у вези породичних и колективних светковина
веома су стари. У складу са свеукупним променама у
друштву, и они трпе промене, али се не напуштају, а ми смо
овом изложбом показали како се обичај сеоских слава
трансформисао кроз 20. век - рекла је Пајићева.

Новогодишња радионица
у Градској библиотеци

ПОЧЕО УПИС
У БИБЛИОТЕКУ
Градска библиотека „Божидар Кнежевић“ почела је
упис нових чланова и обнову чланарине за 2019. годину.
Цена годишњих чланских карата остале су на прошлогодишњем новоу и износе 600 динара за запослене, 500
динара за студенте, ђаке, незапослене и пензионере, 350
динара за пензионере са сениор картицама, док хиљаду
динара кошта породична чланарина (три члана). Попуст
приликом учлањења могу да остваре школе и то за преко
десет ученика по одељењу, за које је чланарина по 250
динара.

ЗАБАВНО ПЕНЗИОНЕРСКО ВЕЧЕ

ЗА ЗЛАТНО ДОБА
Организатори поручују заинтересованим
гостима да резервишу сто на време
Велика забава у Ресторану ‘’Окно’’, заказана за
суботу, 12.јануар 2019. године, коју организује Удружење
‘’Тамнавско треће доба’’, биће још једна прилика за
дружење и весело расположење убских пензионера и
њихових гостију. У ресторанском делу ‘’Окна’’ (капацитет
је проширен на 200 места), те вечери, госте очекује, поред
квалитетног музичког оркестра, специјалног госта и
пригодног програма, лутрија на којој ће главне награде
бити телевизор (LCD 80 cm) и мобилни телефон
(андроид).
Карте, по цени од 1.500 динара, могуће је резервисати
у просторијама Удружења пензионера ‘’Тамнавско треће
доба’’ (Тодоровића зграда, улаз из дворишта, од десет до
12 часова). У цену улазнице је урачуната вечера са
предјелом, чорбом, прасећим печењем и колачима, као и
пиће по жељи - без количинских ограничења).

Гордана Пејић и Славица Марјановић
са наставицима и ученицима на отварању изложбе
Изложба је реализована на иницијативу вероучитеља
Илије Јокића, а у оквиру пројекта „Музеј у гостима“. Школа у
Памбуковици је прва образовна установа у убској општини
где је приказан један део збирке Ваљевског музеја, што је
према речима директорке ОШ „Свети Сава“ Славице Марјановић, велика част. Она је изразила и наду да ће сарадња са
Ваљевским музејом бити настављена, јер је „важно да нашој
деци, у време експанзије одређених телевизијских формата,
који лоше утичу на њих, приближимо културу и праве
вредности“.
У оквиру изложбе, емитован је и музејски документарни
филм „Видимо се за молитву“ и одржана радионица, на којој
су ђаци правили украсе од теста за славски колач.
Д.Н.

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?
Јавите нам на: 064/2180-588 и 064/484-20-50

НАШЕ ТЕМЕ
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ПРЕДАВАЊЕ ЗА ФАРМЕРЕ

ОДРЖИВА ГОВЕДАРСКА ПРОИЗВОДЊА
Добра генетика грла, квалитетна и правилна исхрана, адекватни услови држања
животиња и контрола здравља кључни су за успешну производњу у говедарству
У о р г а н и з а ц и ј и В е т е р и н а р с к е с т а н и ц е Уб н а
„Фазанерији“ је одржано екукативно предавање на тему
„Одржива говедарска производња“. Догађају су присуствовали фармери са подручја убске, али и суседних општина, а
предавачи су били ветеринар специјалиста Небојша Тешић и
дипломирани инжењер сточарства Богдан Михаиловић,
представник компаније „Patent Co.“, која се бави производњом хране и додатака за животиње.
Добра генетика грла, квалитетна и правилна исхрана
животиња, адекватни услови држања стоке и контрола
здравља представљају основне предуслове за дугорочан
успех у говедарској производњи, указано је на скупу.
„Сведоци смо интензивног пада сточног фонда у
Србији, а ми смо сточарска земља, тако да улазимо у једну
парадоксалну ситуацију. Новац је у знању и кад се оно усвоји,
може се доћи до профита, што је суштина. Ми та знања
покушавамо да пренесемо фармерима, не би ли их применили на својим фармама, јер уколико производња доноси
зараду, можемо очекивати и да ће сточни фонд порасти“,
рекао је Небојша Тешић о мотивима који су довели до организовања овог предавања.

ПРЕДАВАЊЕ ПОЛИЦИЈЕ У ШКОЛАМА

БЕЗБЕДНОСТ
НА ПРВОМ МЕСТУ
У оквиру пројекта „Основи безбедности деце“, који
се реализује већ неколико година, захваљујући сарадњи
Министарства унутрашњих послова и Министарства
просвете, у свим школама општине Уб, реализована су
предавања за ученике првог, четвртог и шестог разреда.
Овој акцији, присуствовало је преко 500 деце на
месечном нивоу, а акција се спроводи сваког месеца од
почетка школске године и биће настављена и у наредном периоду.

Предавање инспектора Милана Шишовића
Почетком децембра, полицијски службеник Милан
Шишовић из ПС Уб, обишао је све основне школе,
разговарајући са ученицима о врло значајној теми, која у
последње време заокупља пажњу родитеља и јавности.
У оквиру једног школског часа, обрађиване су теме:
„Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола“ и „Превенција и заштита деце од трговине људима“. Ученицима четвртог и шестог разреда указано је
на општи ризик у савременом друштву, како да га препознају и коме да се обрате.
Све већи утицај вршњака и различитих трендова
који доводе до злоупотребе наркотика, изискују темељну борбу. Узрасна граница када се пробају опијати, али
и када малолетна лица постају дилери, све је нижа и
везана је за старије разреде основне школе. Због тога је
потребно да обучена лица, као што су припадници полиције, психолози, лекари, наставници, што више и чешће
држе предавања која ће указивати на драматичне последице употребе наркотика, којих родитељи нису свесни у
потпуности.
Д.Капларевић

Фармери из Уба и околине

МАЛА МЛЕЧНОСТ КРАВА
Производња млека у Америци је на нивоу од 11.000
литара , а у Израелу чак 12.000 литара по крави годишње.
Статистичи подаци показују да је производња млека у
Србији јужно од Саве и Дунава на нивоу од 3.000 литара
годишње по крави (305 дана лактације – мање од десет
литара у просеку). Са друге стране, производни калкулатор показује да је за одрживу говедарску производњу
потребан музни просек од 22 литре или 6.700 литара
годишње, плус теле. Из ова два податка се може видети
зашто сточни фонд у Србији драстично опада у последње две деценије.
С обзиром да се у нашој земљи дуги низ година спроводи вештачко осемењавање крава, Србија има добар генетски потенцијал у млечном говедарству који треба да обезбеди
одрживу производњу. Али, како Тешић истиче, због недостатка знања о исхрани стоке, то није случај, те сточари треба
више пажње да посвете овој области, како би се ти потенцијали искористили.
„Исхрана животиња је слаба тачка у процесу производње. Не могу се краве хранити током целе године на исти
начин. Исхрана треба да буде прилагођена фази производње у
којој се животиња налази. Када троши пуно, треба јој дати
више хране, али треба штедети када не троши, а то је када је
изашла из максималне млечности и кад је остала стеона. Ми
краве држимо због млека, не због лоја и не требају нам гојазне
краве“, наводи Тешић.
Према његовој процени, пољопривредна газдинства на
територији убске општине имају између 3.500 - 4.000 крава
плоткиња. Уочава се тренд да се газдинства са мањим бројем
стоке гасе, док фарме које имају више грла повећавају број
животиња. Просечна величина млечне фарме у Тамнави је до
30 грла, док највећу фарму, која броји преко стотину музних
крава, поседује пољопривредни произвођач Томислав
Обућински из Паљува.
Д.Недељковић
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У СУСРЕТ ПРАЗНИЦИМА

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ИЗ УБА И ОВЕ ГОДИНЕ ОБРАДОВАЋЕ ВЕЛИКИ БРОЈ МАЛИШАНА

ПОДЕЛА ПАКЕТИЋА У СВИМ СЕЛИМА УБСКЕ ОПШТИНЕ
Већ неколико година ОО СНС Уб организује поделу
новогодишњих пакетића за децу широм убске општине. У
жељи да најмлађим житељима 36 тамнавских села улепша
предстојеће празнике, акцију спроводи лично председник
општине Уб Дарко Глишић са сарадницима. И ове године
спремљен је готово рекордан број пакетића, који ће бити
подељен готово свој деци на сеоском продучју.
– Ми већ дуги низ година спроводимо акцију бесплатне
поделе пакетића. Кренули смо са неких 100, да би, у овом
тренутку, стигли до цифре од 1.500 комада, које желимо да
поделимо малишанима широм наше општине. Вероватно
ћемо за Божић и превазићи ту бројку, јер и тада радимо. Нама
је најважније да држимо традицију што се те активности тиче и
да, при томе, усрећимо не тако мали број малишана. Ићи ћемо
у свако село, у сваку месну заједницу, јер то показује да
странка, осим дневне политике и свега што је у опису посла,
може да има и једну овакву врсту активности, коју већ десетак
година практикујемо и трудимо се да сваке године број
пакетића буде још већи- истакао је Глишић током првог дана
поделе пакетића у Бањанима, Врелу, Калиновцу, Кожуару,
Туларима и Вукони.

Тулари

Врело

Подела пакетића у Калиновцу
Према његовим речима, пакетиће су обезбедили
чланови странке и пријатељи, било путем средстава којима су
купљени пакетићи или директно доношењем поклона који
чине њихов садржај.
- Много малишана се скупи у сваком селу и не крију
радост, а тај осмех и срећа вредни су сваког нашег трудазакључује први човек општине Уб и председник ИО СНС-а.

Кожуар

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА УБСКИХ ОСНОВАЦА И ГИМНАЗИЈАЛАЦА

ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
Хуманитарна организација „Српска солидарност
храном“, чија је основна делатност помагање социјално угроженом становиштву, организовала је хуманитарну акцију
прикупљања слаткиша за новогодишње и божићне пакетиће,
намењене деци са подручја Косова и Метохије. Акцији су се
одазвали убски основци, који су за десет дана прикупили
велики број пакетића, препуних слаткиша, док су ученици
Гимназије „Бранислав Петронијевић“ дали новчани прилог од
13.000 динара.

Волонтери организације, десеторо младих Убљана,
обратили су се ученицима и наставницима убских школа да
се укључе и учине хуман гест, како би деца која живе у 30
енклава Косовског Поморавља, добила пакетиће. Убски
основци су свакодневно организовано доносили слаткише
или слане грицкалице, правили пригодне честитке за своје
вршњаке, па се акција показала врло успешном.
Осим убских ученика, у акцији су учествовали вршњаци из Београда, Шапца, Прибоја, Пријепоља, Нових Бановаца.

Хуман гест основаца и убских волонтера Хуманитарне организације “Српска солидарност храном“
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ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА УБСКОГ НУРДОРА

ПРИКУПЉЕНО ПРЕКО 400 ПАКЕТИЋА
Учествовале многобројне фирме, установе и појединци
Убски НУРДОР традиционално је
организовао, 21. децембра, хуманитарну
акцију прикупљања слаткиша и пакетића за децу оболелу од рака, која ће
новогодишње и божићне празнике дочекати на хематоонколошким одељењима
дечјих клиника. Ово је убедљиво најуспешнија акција до сада, иначе трећа по
реду. Прикупљено је преко 400 пакетића.
Иако је уместо улазнице, на представу у убски Дом културе било довољно донети само један слаткиш, Убљани и многобројне убске фирме и установе, донирале су готове пакетиће. Пред
пуном салом, Омладинска група обреновачког Позоришта „Хатор“, одлично је
извела Нушићеву једночинку „Кирија“, у
режији Јелене Луетић, која се уједно
потписује и као сценограф. Костиме је
осмислила Зорица Хранисављевић,
дипломирани сликар костимограф.
Редитељка Јелена Луетић, убском
НУРДОР-у донела је десетак књига за
децу „Букварица“, коју су својим оригиналним креацијама илустровали отац и
ћерка - Кристијан и Ангелина Хранисављевић. Десетак „Букварица“ ће бити
предато библиотекама дечијих клиника,
са циљем да буду доступне свим малишанима који већину времена проводе на
лечењу у болничким постељама. После
позоришта „Хатор“, убској публици се
представио и обреновачки Фитнес клуб
„Импулс“, чије су балерине извеле неколико кореографија модерног балета.
Хуманитарна акција била је успешна захваљујући многобројним Убљанима појединцима, али и фирмама и
установама. Пакетиће су донели: ПП
„Леон“, ЗЗ „Трлић“, Фарбара „МинаМат“,
СЗГТР „Пуре - Градња“, ГП Грађевинар
доо Уб, Кандић Ауто центар, „РР Ауто“
Лајковац, стовариште „Атлас 2009“, СТР

Рајаковић, Петрол Костић доо Трлић,
Аутопревозник Ђорђевић Петар,
синдикат убског МУП-а, Предшколска
установа „Уб“, основне школе из Памбуковице, Лајковца, Радљева, Бајевца и
први разред Гимназије „Бранислав
Петронијевић“.
- Поносна сам на све своје суграђане, учествовали смо и у изградњи
хематоонколошког одељења болнице у
Нишу, које је већ отворено. Иако је наш
град мали, он има огромно срце. Увек
када се код нас покрене нека акција, из
Београда добијемо све похвале – рекла
је Ивана Станојловић, представник
убског НУРДОР-а.
Осим пакетића, прикупљана су и
новчана средства која ће бити уложена у
куповину меса за празнике, које је деци
веома потребно у току лечења. Сви пакетићи биће однети на дечје клинике у
Београду, Новом Саду и Нишу, као и у
родитељске куће, 28. децембра.
Д.К.

Омладинска група
обреновачког позоришта “Хатор“

Уједињени за децу оболелу од рака

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ
Градски трг Уб - петак, 4.јануар 2019.г.
од 10 до 16 часова
За добровољне даваоце крви
припремили смо посебне поклоне !
Dragi sugra|ani,
Hvala Vam {to nam iz godine u godinu
poklanjate svoje poverenje, ve} 24 godine.
Neka Vam Nova 2019. godina donese
puno radosti i lepih trenutaka
sa Va{im najmilijima. U`ivajte
u prazni~noj atmosferi, a mi }emo,
kao i uvek, biti u slu`bi Va{eg zdravlja.

Va{a Apoteka *Atli}*
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ФИНАЛЕ “БУЛЕВАРА ЖЕНСКИХ ТАЈНИ“

СЛАВИЦА ЖЕНА ГОДИНЕ
Мајка петоро деце из Совљака, Славица Николић,
изабрана је за жену 2018.године, у конкуренцији
дама из целе Србије, које су се истакле радом,
храброшћу, посвећеношћу, неустрашивошћу...
На гламурозној свечаности у београдском хотелу
“Хилтон“, поводом финала “Булевара женских тајни“, који
воде познате водитељке Сања Маринковић и Весна Дедић,
проглашене су најуспешније жене ове својеврсне манифестације која је, ове године, пропутовала кроз 22 града у Србији.
Добитница статуе Победница 2018. припала је пољопривредници и мајци петоро деце Славици Николић из Совљака.
Награду јој је, том приликом, уручила председница Народне
скупштине Србије Маја Гојковић.
- Моја дела су моја деца - истакла је Славица Николић. Хвала на признању, али највећа награда је моја породица. То је
капитал који не може да се купи новцем. Многи би за то дали
све. Знате ли колико то вреди?
Славица Николић је свој живот подредила породици,
подижући, углавном сама, својих петоро деце. Супруг, који
вози камион, и по два месеца је бивао одсутан од куће, тако да
је сав посао одржавања породичног домаћинства у Совљаку и
око одгајања и школовања деце био на њеним леђима. Поред
обрађивања шест хектара земље, успешно се бави и сточарством, те гаји краве, свиње, овце, козе, кокошке,... Савладала је
и многе друге мушке послове. Поносна је мајка петоро деце за
које каже да су њених „пет диплома“. Најстарија Јелена (1986),
која је завршила Техничку школу на Убу, смер трговац и
тренутно ради у ваљевском „Крушику“, подарила јој је двоје
унучади. Бојана (1986) је такође завршила Техничку школу на
Убу, смер кувар, а запослена је у продавници обуће на Убу.
Милица (1988), са дипломом техничара друмског саобраћаја,
ради на Техничком прегледу на Убу, док је Ивана (1989) мастер
инжењер саобраћаја, тренутно на докторским студијама и
народни посланик у Скупштини Србије. Најмлађи Марко (1993)
је специјалиста форензике и ради у лабораторији Дома
здравља у Лајковцу.
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Славица Николић (у средини)
и др Јованка Гомилановић (друга слева)

ЛАЈКОВЧАНКИ СТАТУА
ЖЕНА СИМБОЛ ПРАВЕДНОСТИ
Поред главне додељено је још девет статуа Жена
симбол храбрости, љубави, праведности, нежности, посвећености, упорности, мудрости, борбености и неустрашивости. Међу награђеним успешним и оставреним женама
нашла се и једна Лајковчанка. Др Јованки Гомилановић
припала је Статуа Жена симбол праведности.
Др Јованка Гомилановић, у Лајковац је дошла у вихору
рата, 1992.године, када је „босански лонац“ прокључао.
Данас се осећа као Лајковчанка. Успела је да се избори са
свим ситуацијама које јој је живот наметнуо, остварила се на
свим пољима и данас на искрају седме деценије живи и ради
пуном паром и са енергијом на којој би јој и млади позавидели. Пензионисана докторка успешно ради у својој, првој
приватној ординацији у Лајковцу. Живот је др Јованку научио, да ништа материјално није важно. Највећу снагу за
даље, давали су јој материнство и љубав према лекарској
професији.
М.М.М.

KUVANA JELA - RO[TIQ

Sre}ni praznici !
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Убљани одговарају на питање:

Где ће и са ким бити у „Најлуђој
ноћи“ и од чега то зависи ?
Дејан Николић, возач из Уба:
– Најлуђу ноћ ћу дочекати на Фазанерији са
друштвом и братом. Пошто припадам средњој
генерацији волим акустичну музику, а она је баш ту
заступљена. Сваке године до сада организовали
смо дружење и било је лепо. Мислим да је добро
друштво најбитније за добар провод. Први пут сам
ове године на Фазанерији и то искључиво због
музике која ће ту ноћ увесељавати присутне.

Дејан Весић, дипл. економиста из Такова:
– Још увек нисам одлучио где ћу провести
новогодишњу ноћ. Мислим да ћемо ту одлуку донети
у последњем тренутку, а то зависи од комплетног
друштва. Имамо за сада више опција које
разматрамо- од кафића на Убу, можда чак кућног
амбијента у ужем друштву или, пак, одлучимо да
одемо у Чешку са одабраном екипом. Запослен сам
и имам нормална примања, тако да ми новац није од
пресудног значаја те ноћи.
Горан Мирковић, музичар из Уба:
– Ову Нову Годину ћу дочекати са супругом и
децом у својој кући, јер преко целе године радим
тако да немам пуно времена за породицу. Сада смо
одлучили да се, бар те ноћи, максимално посветимо
једни другима. Музика ми је професија, сходно томе
сваку Нову годину дочекивао сам радно, па је ред да
се мало одморим и опустим у кругу породице.
Прослављамо ми и Православну Нову годину, а
највише се радујем Божићу и то се у нашој кући
посебно обележава.

Марина Павловић, трг.техн. из Бајевца:
– Ову новогодишњу ноћ нећу ићи, као до сада, на
неко значајније место са друштвом, него сам
одлучила да је проведем у Обреновцу код родбине.
Са мном ће бити мој брат и сестре, и лично мислим
да је много бољи провод у неком интимнијем
друштву без велике помпе. Иначе, нисам поборник
великих кафића и претеране гласне музике, јер
волим страну музику и баладе, а зна се да су за ту
ноћ главни народњаци.

Мирјана Јеремић, фризерка из Радљева:
– И ову новогодишњу ноћ ћу провести код куће, а
једини разлог је природа посла којим се бавим.
Углавном људи долазе на улепшавање до касно
увече, па не могу, и да хоћу, да идем негде организовано. И раније, када сам имала мање обавеза, и
одлазила на дочек Нове Године, то су била нека
приватна дружења, јер ми такав амбијент прија.
Мени је друштво најважније, а овога пута одмараћу
од напорног рада који ме очекује тог дана.

Младен Мићиновац, ученик:
– Најлуђу ноћ ћу провести на Златибору са
братом и другарима. Сваке године, то је већ постало
рутина, одлазимо на различита места и лудо се
забаљамо. Овога пута одлука је пала да то буде
Златибор и мушко друштво а за девојке ћемо се
побринути на лицу места. Надамо се да ће музика
бити добра а ми ћемо понети добро расположење,
јер Нова Година се слави једном у години.

Предраг Кузељевић, трговачки путник:
– Највероватније да ћу ову Нову годину провести
са женом и децом код куће. Ништа још званично
нисмо одлучили, јер морамо да се организујемо око
чувања деце и посла којим се супруга бави. Жена ће
донети коначну одлуку и ако успемо то да решимо,
можда изађемо и до кафића негде у центру или чак
одемо на пар дана на Златибор. Музика је битна,
али није пресудна за добар провод. Ја углавном
слушам народњаке, али најважније је добро
друштво и да вас окружују позитивни људи.

Веран Ђукић, столар из Уба:
– Дочек ове Нове године провешћу са женом и
кумовима у свом дому породично, јер тако желимо,
као и сваке године. Сматрам да интимније дружење
увек даје бољи провод и много је мирније и лепше.
Никада уживање нисам везивао за финансије, па ни
сада, само је питање задовољства а ми увек бирамо
опуштену варијанту. Одмах ујутро идем на пецање,
што је за мене посебно задовољство.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“
ПРЕД НОВОГОДИШЊЕ ПРАЗНИКЕ

НОВОГОДИШЊЕ
МАШТАРИЈЕ НАЈМЛАЂИХ
Низом креативних активности, приредби,
представа и неизоставним доласком Деда Мраза,
малишани уживали у празничним чаролијама

Sugra|anima, saradnicima, u~enicima i
wihovim roditeqima uspe{nu 2019.godinu
i sre}ne bo`i}ne praznike,
`eli kolektiv O.[. “Milan Muwas” Ub

Као и сваког децембра, у Предшколској установи „Уб“, на
одушевљење најмлађих, веома је весело и радно, јер су
малишани, у сарадњи са својим васпитачима ангажовани на
припремању новогодишњих украса, који се уз свесрдну
помоћ родитеља, праве кроз радионице. Овакве активности
позитивно делују на социјализацију, мотивацију и психофизички развој детета, јер уз подршку ужег дела породице, а
подстакнути стручношћу васпитача, деца учествују у низу
празничних активности.
Свака васпитна група, на свој начин припремала се за
предстојеће празнике. Украшаване су просторије у којима
бораве деца, ходници, јелке, панои испред соба. Прављене су
новогодишње честитке, цртежи, поклончићи, а није изостала
ни посета Деда Мраза, који им је уручивао поклоне, које су
претходно спремили родитељи у договору са васпитачима.
У предшколској групи васпитача Жељка Ранисављевића,
коме је помагала студент на пракси Александра Лукић,
одржана је 13. децембра радионица „Новогодишње капе“.
Одзив родитеља био је велики, па је циљ да се успостави
заједничко дружење деце и родитеља, успешно остварен.
Родитељи су показали велику креативност и уживали су у
дружењу и лепој атмосфери.
Предшколска група поподневне смене васпитачице
Татјане Спасојевић, одржала је 20. децембра радионицу под
истим именом, док је средња група Мирјане Симић и Марине
Маријановић Ранисављевић, одржала приредбу за родитеље
24. децембра, под називом „Новогодишње чаролије“. Приредба је превасходно била посвећена родитељима, а деца су
показала шта су све научила од септембра ове школске
године. Тог дана, васпитачице Марина и Мира, уручиле су
захвалнице родите-љима за учешће у пројекту „Родитељ –
гост у групи“, који је трајао два месеца, од 1. октобра, до 30.
новембра. У оквиру овог пројекта, који су Мира и Марина
осмислиле, родитељи су бирали дан када ће гостовати у
групи и сами организовали активности са децом – од прављења бакиног колача, палачинки, маски, до извођења луткарске
представе, организовања дечијих рођендана и одлазака на
Шепковац, Школарац или Градску пијацу. Учили су о саобраћају, правили полигон на којем су вежбали, правили колаже од
дечијих слика, а један тата, који ради у Колубари, причао је
деци о багерима и осталим машинама које учествују у производњи угља.
У уторак, 25. децембра, малишани убског вртића и деца
из издвојених одељења, присуствовала су новогодишњој
представи „Велика збрка“ у Дому културе. У среду, 26. децембра, на одушевљење деце, Деда Мраз је обишао све групе у
вртићу.
Д.Капларевић
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РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА ВРЕМЕ ПРАЗНИКА

БОЖИЋ
У УБСКОМ ХРАМУ
Најрадоснији хришћански празник - Божић, којим се
прославља Христово рођење, негују породични односи и
очување традиције, обележиће се у црквама и храмовима,
богослужењима на које долазе многобројни верници. Убска
црква, већ годинама, прославља овај велики празник
културно-уметничким програмом у Храму Христа Спаситеља,
који је посебно за Бадње вече веома посећен и одише угодном
атмосфером у духу мира и слоге.

Храм Христа Спаситеља на Убу
Бадњи дан, прославља се у недељу 6. јануара 2019.
године, јутрењем од шест часова и литургијом од осам часова,
док је вечерње предвиђено у 17 часова. Обред освећења и
паљења бадњака почеће у 18 часова, после којег следи
културно-уметнички програм. У програму учествују ученици
ОШ „Милан Муњас“ и Техничке школе „Уб“, са којима су
радили вероучитељи Растко Алимпијевић и ђакон Иван
Јовановић. Убски црквени хор „Пресвета Богородица
Тројеручица“ којим руководи Тамара Ристић Тешић, певаће за
Бадње вече, као и на свечаној јутарњој Божићној литургији, у
понедељак 7. јануара, са почетком у пет часова.
На други Божић, када је и Сабор Пресвете Богородице - 8.
јануара, литургија ће почети у седам часова, а трећи Божић
(Стевањдан) – 9. јануара, обележава се јутрењем од шест
часова и литургијом од седам часова и 30 минута. У понедељак
14. јануара, за Св. Василија Великог (Српска Нова година),
литургија ће почети у седам часова. Јутрење за Богојављење
је у суботу, у шест часова, а Литургија у седам часова и 30
минута, а по истој овој сатници ће се одржати богослужења у
недељу 20. јануара, за Св. Јована Крститеља.
Архијерејски намесник тамнавски, протојереј Станиша
Ђокић честитао је свима предстојеће празнике речима:
- Драга браћо и сестре, верни народе Тамнаве! Преносећи
благослов Његовог Преосвештенства Епископа Ваљевског
Господина Милутина, желимо да Богомладенац Христос, у
ваше домове унесе телесно и духовно здравље, љубав Божју
која спасава, и мир који се само у заједници Оца Небеског
задобија.
Д.Капларевић

Новогодишња приредба за родитеље и дружење са Деда Мразом:
Средња група, коју воде Мирјана Симић и Марина Маријановић Ранисављевић

Kralja Petra br.70, Ub
060/0-463-222
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ДАН ШКОЛЕ „МИЛАН МУЊАС“

„ОВО ЈЕ СРБИЈА“
- Приредбом коју је извело 60 деце,
уприличен школски час, на којем се публика
подсетила на хероје Првог светског рата. - У
овој школској години, уписано 1.337 ученика.
Темом „Ово је Србија“, која се односи на стогодишњицу
од завршетка Првог светског рата, обележен је Дан школе
„Милан Муњас“, у суботу, 22. децембра. Приредбом коју је
извело шездесеторо деце, уприличен је школски час, на којем
се публика подсетила свих важних историјских личности које
су обележиле Велики рат.
Пре почетка културно-уметничког програма, директорка
школе Живана Баратовић обратила се скупу и истакла шта
је све урађено у претходној школској години, а наведела је и
планове за будући период.

Чланови драмске и рецитаторске секције

Детаљ са свечаности поводом Дана школе “Милан Муњас“
- Оваква свечаност је прилика да направимо пресек
једногодишњег рада наше школе. На почетку школске године,
уписано је 1.337 ученика, који су распоређени у оквиру 65
одељења. У матичној школи, наставу похађа 1.199 ученика, у
оквиру 43 одељења, чиме је повећан број ученика у матичној
школи, у односу на претходну годину. У 13 активних, издвојених одељења, уписано је 138 ученика, распоређених у

ЂАЦИ УСКОРО НА ОДМОРУ

ПРВИ ДЕО
ЗИМСКОГ РАСПУСТА
Иако је по Школском календару за 2018/2019. годину,
које је донело Министарство просвете, требало да
ученици основних школа похађају наставу 31. децембра,
што претходних година није био обичај, из Министарства
просвете, после дописа београдских школа, одобрено је
да школе саме одлуче да ли ће уочи Нове године држати
наставу. За средње школе, по Школском календару, није
било предвиђено да се на наставу иде последњег дана у
години.
Зимски распуст је за ученике у Србији, без Војводине,
подељен у два дела. Први део траје шест дана. Почиње у
четвртак 3. јануара, а завршава се у уторак 8. јануара 2019.
године, па ђаци крећу у школе, у среду 9. јануара. Државни
празници који се обележавају нерадно су: Нова година - 1.
и 2. јануар и Божић – 7. јануар.
ОШ „Милан Муњас“ неће радити 31. децембра, али ће
тај понедељак одрађивати у петак 1. фебруара, који би по
календару требало да буде први дан другог дела зимског
распуста. Ученици ће на зимском распусту званично бити
од 4. фебруара. Остале основне школе општине Уб
(„Свети Сава“ Памбуковица, „Рајко Михаиловић“ Бањани
и „Душан Даниловић“ Радљево), радиће скраћено у
понедељак 31. децембра. У ОШ „Свети Сава“ за ученике је
последњег дана децембра предвиђен и новогодишњи
квиз и журка за ученике.
У школске клупе, после другог дела зимског распуста,
ученици се враћају у понедељак 18. фебруара. Петак и
субота 15. и 16. фебруар – Сретење, се обележава у
Србији као Дан државности и празнује се нерадно.
Д.К.

оквиру 22 одељења. Ове школске године, није уписан ни један
ученик првог разреда у школама у Паљувима, Јошеви и Новацима, а у Тврдојевцу немамо ни једног ученика – навела је
Живана Баратовић.
Између краћих сцена, које су тумачили чланови драмске
и рецитаторске секције, хор је извео неколико познатих композиција, везаних за тему о борби српког народа и српске војске
у Првом светском рату. Певале су се познате песме као што
су: „Ој, Мораво“, у којој је солисткиња била Милица Адамовић
ученица шестог разреда, „Марш на Дрину“, „Стиг'о Шваба“,
„Тамо далеко“, као и савременија композиција „Ово је Србија“.
Хор је певао уз пратњу хармонике Стефана Адамовића, руководиоца оркестра КУД-а „Тамнава“, некадашњег ученика ОШ
„Милан Муњас“. Ученике су спремали наставници српског
језика и књижевности Мира Дудић, Сандра Трбовић, Јелена
Арсенијевић и Веран Мијатовић, са хором је радила наставница музичке културе Дуња Капларевић, техничка подршка је
био наставник техничког образовања Немања Драгићевић, а
сценографију су осмислили наставници ликовне културе
Јелена Чупић и Владимир Церовић. Костиме је позајмило
убско аматерско позориште, а реквизити су добијени из
шабачког Народног музеја.
Д.К.

Svaki dan po ceo dan
i tako 25 godina !
Sve najboqe, `eli Vam
picerija Xonatan
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У ЈЕДНОНЕДЕЉНОЈ АКЦИЈИ
САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

АЛКОТЕСТИРАНО
1.170 ВОЗАЧА
Десет возача искључено из саобраћаја због
управљања аутомобилом под дејством
алкохола, док су двојица задржана у
службеним просторијама до отрежњења
Припадници саобраћајна полиције Одељења
унутрашњих послова Уб спровели су од 10. до 16. децембра
акцију појачане контроле саобраћаја на друмовима убске
општине, која је првенствено била усмерена на откривање
возача који возе у алкохолисаном стању. Како сазнејемо од
Милана Јеремића, помоћника командира у Полицијској
станици Уб, у наведеном периоду је алкотестирано 1.170
возача, од којих је десет искључено из саобраћаја због
управљања аутомобилом под дејством алкохола, док су
двојица задржана у службеним просторијама до отрежњења
(12 сати).
Иначе, акција појачане контроле саобраћаја истовремено је реализована у свих 29 држава чланица међународне
организације ТИСПОЛ (Мрежа саобраћајних полиција Европе), у коју је укључена и Србија.
Помоћник командира ПС Уб,
Милан Јеремић објашњава да је
контрола превентивног карактера,
како би се спречиле несреће и незгоде до којих би могло да дође услед вожње у алкохолисаном стању.
„Осим на Убу, контролу смо
обавили и по селима, а подразумевала је овавезно алкотестирање
возача. Акценат је стављен на пасивно алкотестирање, а када је било
алкохола у пасивном узорку, вршили смо и активно алкотестирање и
Милан Јеремић
санкционисање возача. Иако нам је
приоритет био да што више возача
прође кроз варијанту пасивног алкотеститања, у оквиру
акције санкционисали смо и све друге теже прекршаје“, каже
Јеремић и упозорава да вожња под утицајем алкохола не
само да негативно утиче на функције неопходне за безбедно
коришћење пута, у првом реду на чуло вида и брзину
реакције, већ и на погрешно расуђивање, које често води ка
чињењу других прекршаја, као што су прекорачење дозвољене брзине или некоришћење сигурносних појасева.

Алкотестирање возача у главној улици на Убу
Подсећамо, дозвољена количина алкохола у организму
је 0,2 промила и све преко тога подлеже прекршајним санкцијама и новчаним казнама. Ко премаши овај ниво, запрећена
му је казна од 10.000 до 120.000 динара, или затвор од 30 до
60 дана, или казна рада у јавном интересу од 240 до 360 сати,
као и 14 до 16 казнених поена и девет месеци забране управљања возилом.
За возаче код којих је откривено преко 1,2 промила
алкохола, Законом о безбедности саобраћаја предвиђено је
и обавезно задржавање у просторијама Полицијске станице
најдуже 12 сати или до истрежњења.
Из ОУП Уб најављују да ће полиција наставити да
контролише у повећаном обиму алкохолисаност возача и за
новогодишње и божићне празнике и апелују на возаче да за
Д.Недељковић
волан не седају ако су пили.
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AGRO-MATOR^I]
DELOVI - MEHANIZACIJA
TRAKTORI - MENJA^NICA
Ub, Svete Popovića br.16 014 414 479

АКЦИЈА ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ

ПОМОЗИМО
САРИЋИМА
Поред тешких болести и немаштине, дуг за
струју достигао 133.000 динара. После објаве
и тражења помоћи, Општина Уб помогла да
Сарићи поново имају струју.

Sre}ni bo`i}ni i novogodi{nji praznici !

Крајем новембра, на друштвеним мрежама постављена је објава о Горану (48) и Драгутину (89) Сарићу из
Тулара, који већ месецима у врло тешким условима живе у
немаштини и болести. После позива за помоћ, Општина Уб
платила је рачун за струју, који са месечним Драгутиновим
примањима од 10.000 динара, на основу пољопривредне
пензије, није било могуће измирити.
Грађане Уба, као и Убљане широм дијаспоре, који су
објаву видели, заинтересовало је на који начин могу да упуте
новчану помоћ. Сарићи су захвални свима који су упутили
било коју врсту помоћи, као и потенцијалним донаторима.

PRODAVNICA AUTO DELOVA

DULEX
Vuka Karadžića 39, Ub
014 412 164 064 262 98 59

Sre}ni praznici !

Борба са болешћу и живот у немаштини:
Горан и Драгутин Сарић
Горан од 2009. године болује од леукемије, а 2015.
године извршена му је трансплатација матичних ћелија.
Преживљавају са пензијом његовог оца Драгутина, који је
дементан, тежак срчани болесник. Дуг за струју достигао је
133.000 динара, па су били принуђени да живе у мраку, без
огрева, хране, лекова... После иницијативе Бошка Сарића,
некадашњег директора ОШ „Рајко Михаиловић“ из Бањана,
Општина Уб регулисала је рачун за струју, која је сада поново
прикључена, а новцем који је до сада уплаћен, Сарићи ће
купити неопходне лекове и храну.
Новац је могуће уплатити Пост нетом (065/80 39 800) за
Србију, а за уплате из иностранства Вестерн унионом
(Western Union) на адресу - мр Бошко Сарић, ул. Проте Матеје
бб. 142, 14214 Бањани. Контролни број пошиљке послати на
број телефона.
Д.К.
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Nastavimo i u Novoj godini zajedni~kim snagama
da gradimo lep{e i boqe mesto za `ivot na{e dece.
Neka se Nova 2019.godina pamti
po sre}i, zdravqu i uspesima.

СРПСКА
НАПРЕДНА
СТРАНКА
ОПШТИНСКИ ОДБОР УБ

Sre}ni Vam novogodi{wi praznici i Bo`i} !
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Novi Zeleni pijac

Ure|ewe centra grada

Ulagawa u infrastrukturu
Dani Lajkovca
Izgradwa zatvorenog bazena

Pomo} poqoprivredi

Sportisti - ponos Lajkovca

Saradwa sa Mesnim zajednicama

Briga o mladim nara{tajima

OP[TINA LAJKOVAC

НАШИ ЉУДИ
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КРОКИ ЗА ЖИВОТНУ ПРИЧУ - ДРАГАН ЂОКИЋ ЂОЛЕ

ФУДБАЛСКИ ЖИВОТНИ ПУТ
Играо је на свим позицијама, само, није био голман. ФК ’’Јединство’’
као друга кућа - па, и више... Ђоле се поноси што је играо са скоро
свим легендама убског фудбала
Драган Ђокић Ђоле је рођен у Бајиној Башти 1957.године. Кад су га довели на Уб, тек је
пошао у школу, а из школског дворишта, кроз један ред топола, фудбалско игралиште је било
место у које су дечаци гледали као на арену својих будућих фудбалских окршаја. Жеља му се
испунила са непуних 15 година. Заиграо је, код професора Завише, већ 1972.године, а три
године касније, ушао је и у први тим ‘’Јединства’’. У школу се ишло из обавезе, али фудбал је
за многе његове вршњаке био оно главно у животу. Јер, тада је на Убу важило правило:’’Ако не
играш фудбал или не глумиш у Абрашевићу, одређена ти је судбина аутсајдера у локалном
друштвеном миљеу.’’ Ђоле се изборио за своје место, почео je као лева полутка а, затим,
играо на свим позицијама, осим на голманској. Тренери су се мењали, а он је остајао стандарДраган
дни првомитац.Био је Шкрбић (који га је увео у први тим), па, Вишњић, Олуја, Паца, Трифке...
Ђокић
Два пута играо је квалификације (оба пута успешно) са Гошом из Смедеревске Паланке (1978.
Драган Ђокић
и 1981.), а 1986. године ‘’Јединство’’ је ушло у Прву српску, као првак Друге српске лиге.
- Понајвише се поносим што сам играо са легендарном генерацијом Убљана: Чедом Јефтићем и Пирићем,
који су, по мени, најбољи овдашњи фудбалери свих
времена, а затим, додаје да су ту још и: Бронза, Дадула,
Трифке, Кепа, Бунар, Чола, Зиза, Бата Цикуша, Јогурт,
Пирга, Крџа, Тома Митровић, Пеца, Мића Максимовић,
Жабац Матић, Дика Вујић, Раца и Влада Тадић, Рус, Курјак
Џајић, Салке Илић...
Ђокић је бипо запослен у СОФК-и три године и у
ПИК-у око 15 година, а од 1997. године је професионални
секретар убског‘’Јединства’’.
- Драган Џајић је, а то није довољно познато
Убљанима, дао немерљив допринос убском фудбалупосебно истиче овај дугогодишњи спортски радник и
велики спортски ентузијаста. -У сезони 1998/99. ушли смо у
Српску лигу са председником Драганом Максимовићем, а
Мића Нинковић, Лаза Лазић Певац, Чеда Јевтић, Тома
2000-те смо већ били у Другој савезној (председник Драган
Сарић). У то време је, на плану играчког кадра, Драган Џајић Митровић, Станимир Пића Ракић, Зинге Симић, Пирга Билић;
Чуче: Драган Ђокић, Ронта, Чола, Зиза и Бата Цикушаучинио да тај период постане непревазиђено златно доба
фудбала на овим просторима. Он нам је послао Милашиновића и Бајковића (голмани), Дробњака, Мусовића, Пају Јогурт Видић, Бронза, Миле Вјетровић, Раца Тадић, Пирга,
Зинге; Чуче: Пирић, Ђоле, Зиза, Чола и Чеда Јевтић
Делибашића, Бобана Стојановића, Перовића, Јанковића,
Мрђу, Туторића, Богуновића, Ковачевића, Игњатијевића,
Луковића, Бељића, Небојшу Максимовића, Басту, а код нас
су били регистровани и Миловановић и Жигић...
Затим се нижу имена тренера, као својеврсно
сведочанство за историју убског фудбала: Јусуф Чизмић,
Миодраг Радановић, Миле Милановић, Драган Лацмановић,
Милан Милановић, Зоран Лучић, Војимир Синђић, Небојша
Максимовић, Жаре Анђић, Верољуб Дуканац, Жаре Јовановић, Чобања из Ваљева... Сада је на кормилу ‘’Јединства’’
Милош Обрадовић.
- О Немањи Матићу и ономе што је он учинио и што
чини и даље, потребна је посебна тема и посебан простор за
који, мислим да сада немамо на располагању -каже Ђокић. Мислим да Немањи припада будућност и да ће са њим
фудбал у Тамнави тек да доживи блиставе успехе. Наравно,
уз услов да сви поштујемо оно што нам Матић пружа.
Разговор се, ипак, враћа на легенде убског фудбала. Жели да помене још нека имена без којих би, по њему, анегдотама везаним за професора Завишу и својеврсну
свака прича била непотпуна. Зато наставља о многим заштиту ученика фудбалера и прелазне оцене у гимназији
зарађене на травнатом терену,
- Најуспешнији спортски радник свих времена је
Раде Ђунисијевић Ћора, па Фаља, Никола Старчевић, Влада Крсмановић и сада Дарко Глишић са Сашом Јовановићем Џајићем- набраја и даље важна имена.- А председници клуба су били Тома Јовановић, Ђока Јовановић,
Нине Нинковић, Жижа Ђурић, Драган Сарић, Макса, Рошке,
Дика, Мита, Аца Станимировић, Пулетић... Актуелни
председник ‘’Јединства’’ је Дарко Матић.
- Морам, на крају, да поменем и непревазиђеног
економа Лазара Лазића, Лазу Петлића, којем смо често
поклањали фугуре (зна се које пернате живине), али и,
неколико пута, живе примерке који су завршавали у лонцу.
Поменућу и Гачића, Дебу, Колину, Пакија, Гавру...
Привели смо крају троделни разговор о својеврсној скици за животну причу спортског радника Драгана
Ђокића. Јасно је да је она одређена многим утакмицама,
стресним ситуацијама, гласинама о наводним мутним
радњама... Подсетили смо га на анегдоту и кардио-прегледу
Гојка Вишњића, који је доктору, лаконски, описао свој
Фотографија за историју: Луле Стефановић, Берислав
високи крвни притисак:’’Па, 95-ти минут, резултат нерешен,
Станојевић (голман - сада је бизнисмен у Русији), Божа
Мирковић Сурџа, Рика, Кепа Пешић, Гојко Вишњић, Зинге; а наши у противничком шеснастерцу... Доктореее!’’ На то се
Ђоле насмешио и само одмахнуо главом... То се, свакако,
Чуче:Ђоле, Бата Цикуша, Блеки Савић, Бронза, Пирић,
подразумева!
М.М.
Ронта и Бора Груја.
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Lajkova~ka panorama

КЦ “ХАЏИ РУВИМ“
И ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА

ЈОШ ВИШЕ КУЛТУРНИХ
ПРОГРАМА У 2019-тој
ОДРЖАНА 26.СЕДНИЦА ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА

УСВОЈЕНЕ ИЗМЕНЕ
И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
Овом одлуком стварају се услови за издавање
дозвола и даљи развој управо свих насељених
места на територији лајковачке општине, када је у
питању изградња јавних инфраструктурних
објеката, водовода, канализације, мини компактних
постројења, регулација водотокова, санација и
изградња објеката социјалне инфраструктуре.
Одборници Скупштине општине Лајковац усвојили су
Предлог Статута општине Лајковац, Измене и допуне
Просторног плана општине, предлог Програма развоја
туризма за период 2019-2022. године и предлог Решења о
oбразовању Комисије за координацију инспекцијског надзора
над пословима из изворне надлежности општине Лајковац.
Није подржан предлог опозиције за допуну дневног реда да се
Савету МЗ Јабучје врате надлежности над управљањем
Домом у Јабучју, а није подржан ни амандман мештана
Маркове Цркве у поступку усвајања Просторног плана.

Одборници Скупштине општине Лајковац
Председник локалног парламента Живорад Бојичић је у
изјави за медије по завршетку седнице рекао:
- Идеја је била да раздвојимо ове две седнице Скупштине, традиционалну децембарску на којој се усваја буџет за
наредну годину и ову, имајући управо у виду два важна акта
попут измена Статута општине Лајковац и усаглашавање
Просторног плана са важећом законском регулативом. Циљ је
био да буду разматрани одвојено од претрпане буџетске
децембарске седнице, коју прати усвајање бројних аката.
Евидентно је да су мештани Маркове Цркве у последњих
годину дана у свим фазама, укључујући и Јавну расправу,
били у великом броју активни учесници током поступка
Измена и допуна Просторног плана општине, а имали су своје
представнике и на овој седници. Доношењем Просторног
плана Маркова Црква неће бити потопљена. Да је прихваћен
амандман за Маркову Цркву, у том случају Просторни план не
би био усвојен. А усвајање Просторног плана не значи да је
Општина Лајковац прихватила потапање Маркове Цркве и ту
не треба политизирати и мешати “бабе и жабе”.
Усвајање Просторног плана за општину и грађане значи
стварање услова за издавање дозвола и даљи развој управо
свих насељених места на територији лајковачке општине,
када је у питању изградња јавних инфраструктурних објеката,
водовода, канализације, мини компактних постројења,
регулација водотокова, санација и изградња објеката
социјалне инфраструктуре – попут сеоске куће у Пепељевцу,
која је управо чекала усвајање Просторног плана, па до
осталих већих објеката који се тичу инфраструктуре на целој
територији општине.

Председник Општине Лајковац Андрија Живковић се
на уобичајеној конференцији за новинаре, након
прошлонедељне, седнице Општинског већа осврнуо на
програме Културног центра „Хаџи Рувим“ и Градске
библиотеке за наредну годину. Судећи по ономе што ове
две установе планирају за 2019. годину Лајковчане очекује
богат и разноврстан културни програм.
- Буџет Културног центра за идућу годину је сличан
овогодишњем, али ипак увећан и износиће 16 милиона
динара. Новина је што су сва средства обезбеђена од
самог почетка године, а не као ранијих година, у којима се
чекало да се средства опредељују и додају реба-лансом
буџета. То ће омогућити да се програми благо-времено
планирају и уговарају још с почетка године, па чак и они
везани за градску славу и „Дане Лајковца“. Оно што такође
радује све љубитеље позоришта, филма и других
културних дешавања јесте чињеница да је програм
Културног центра знатно богатији у односу на претходне
године. Уз реновирану салу, може се очекивати
максимална посета свим дешавањима, како овдашње
публике, тако и публике из окружења. Покушаћемо да у
наредном периоду наставимо са улепшавањем Културног
центра, кроз модернизацију галерије, улаза, да се све
уклопи у реновирану салу, тако да се надам да ће Културни
центар у наредним годинама заблистати пуним сјајем –
закључио је Живковић.

У СУБОТУ, 29.ДЕЦЕМБРА, ОД 10 ДО 15 h

“УЛИЦА
ОТВОРЕНОГ СРЦА“
Бројна дешавања, културно-забавна, али и хуманитарна, обележиће и крај ове године. Лајковац је окићен и
у правој је претпразничној атмосфери. Предстоји трећа
манифестација “Улица отвореног срца”, у чију организацију ће бити укључене све установе и Туристичка
организација. Манифестација намењена најмлађим
суграђанима биће одржана у суботу 29. децембра од десет
до 15 часова, на платоу Градске куће. Биће ту кловнова,
мађионичара, представа за децу, базар… На штандовима
са предметима које су направила деца сав приход од
продаје ићи ће у хуманитарне сврхе. По речима директорке
Снежане Шкорић, прикупљени новац ићи ће за акцију
“Роди се на лепом месту”, за опремање ваљевског
породилишта, коме гравитира и наше становништво.
Још једна новина је и што ће за програм „Дани
Лајковца“ бити направљена анкета међу грађанима и у
највећој мери њихови предлози и жеље биће испоштовани.
- Борба која се односи на студију, коју је усвојила
Република, а која се односи на изградњу те потенцијалне
акумулације, тек предстоји и ми смо управо усвајањем
Просторног плана заштитили грађане Маркове Цркве тиме
што ћемо у наредних годину дана бити у прилици да
донесемо План генералне регулације, који ће уредити те
основе и регулисати живот Маркове Цркве. Истовремено, без
ограничења да мештани Маркове Цркве подносе захтеве за
изградњу, доградњу, санацију и инвестиционо текуће
одржавање својих објеката. Програм развоја туризма није ни
у каквој колизији са управо усвојеним Просторним планом,
јер је Просторни план основа за доношење свих осталих
аката – нагласио је председник Бојичић.
Председник Бојичић је рекао и да је измена Статута била
обавеза усаглашавања са законским прописима, а измене
подразумевају више учешћа грађана у доношењу одлука.
Такође, по Закону о локалној самоуправи, локална
самоуправа са овим бројем становника има могућност и
обавезу формирања Одељења за безбедност саобраћаја,
што је добро, истиче Бојичић. Седница Скупштине општине
Лајковац на којој ће бити разматран буџет за 2019. годину
заказана је за петак, 28.децембар.

ЛАЈКОВАЦ
У ЛАЈКОВЦУ “НИЧЕ“ НОВИ МОДЕРНИ ОБЈЕКАТ
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ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА У СВЕ БОЉЕМ СТАЊУ

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА
ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ

АСФАЛТИРАН ПУТ
КРОЗ РАДОВАНЧЕВИЋЕ

На простору будућег Агробизнис центра, у делу
Лајковца који се зове Војни круг, почетком децембра је
почела изградња нове Зелене пијаце. Вредност инвестиције је 17 милиона динара. Пијаца ће бити покривена, са
затвореном млечном халом, опремљена по савременим
стандардима. Почетку радова присуствовао је председник општине Лајковац Андрија Живковић са сарадницима, који је том приликом истакао:
- Сведоци смо да тренутно имамо два већа градилишта у центру Лајковца, а једно од њих је у Војном кругу, где
је коначно почела изградња модерне Зелене пијаце. Она
ће употпунити Агробизнис центар, пројектован пре седамосам година. Ако нас време послужи надам се да ћемо већ
у фебруару имати модерну пијацу, која ће бити покривена,
имати млечну халу и све неопходне услове које будући
закупци тезги заслужују. Оно што је такође битно, почетком изградње нове пијаце коначно су се стекли услови да
распишемо тендер за изградњу парка на месту садашње
пијаце. Дакле, очекујемо да у фебруару коначно почне и

Ових дана асфалтирано је и пола километра пута кроз
Радованчевиће, граничног пута између Лајковца и Јабучја.
Асфалтирањем ове деонице решени су досадашњи проблеми
мештана у време падавина и омогућена лакша и квалитетнија

Општинско руководство током обиласка
почетка радова на Зеленој пијаци
уређење тог простора где ће бити модеран парк са пратећим мобилијаром. На тај начин ћемо полако заокружити
целину око зграде општине, чинећи да центар Лајковца
поприми обрисе градића. У склопу осавремењавања
центра Лајковца, очекујемо да партерно уређење испред
зграде општине буде завршено у фебруару.
Б.П.

ПРИЗНАЊЕ НСЗ-а
ЗА ОПШТИНУ ЛАЈКОВАЦ
Национална служба за запошљавање је обележила Дан
НСЗ, 14. децембар, и тим поводом доделила 12 признања
послодавцима и четири захвалнице локалним самоуправама
које су издвојиле највише средстава за спровођење
локалних акционих планова запошљавања, а то су градови
Чачак и општине Лајковац, Бор и Рума.
Награду, у Народној скупштини Србије, у име општине
Лајковац примио је председник Андрија Живковић, који је
том приликом истакао да општина Лајковац настоји да
побољша економско стање на локалу и додаје да ће се са
оваквом праксом наставити и у будућем периоду.

Значајан допринос запошљавању у општини Лајковац

Урађен гранични пут између Лајковца и Јабучја
саобраћајна веза мештана Шеринке и Села Лајковца са
центром Лајковца. Приликом асфалтирања пута кроз Радованчевиће председник општине Андрија Живковић је рекао:
- На наше велико задовољство и на задовољство
мештана који гравитирају овом делу Лајковца, овим послом
завршавамо санацију локалних путева на територији
лајковачке општине планираних за 2018. годину. Ово је важна
саобраћајна деоница, која повезује део Јабучја познатији као
Шеринка и Село Лајковац са самим Лајковцем. Управо ова
саобраћајница излази на регионални пут који спаја Лајковац и
Јабучје, тако да ће мештани који гравитирају овом подручју
моћи безбедно и несметано да користе деоницу која је била
посебно критична у јесењем и зимском периоду. У време
падавина била је готово непроходна, јер има велики успон. Уз
асфалт дужине 500 метара, урађени су и канали са обе стране,
тако да убудуће неће бити проблема на овој деоници.
Употпунили смо и овај део Лајковца и заокружујемо планиране
активности за ову календарску годину.
Од укупно 12 километара новог асфалта у 2018. години
највише су добиле сеоске месне заједнице, уз тежњу општинског руководства да то буде равномерно распоређено, поготово у селима која су у погледу озбиљније реконструкције
путева била запостављена у претходном периоду.

НОВИ АСФАЛТ У ДОЊЕМ
КРАЈУ ВРАЧЕВИЋА
Врачевић је добио још пола километра асфалта и то у
Доњем крају, који је изузетно важан за мештане. Почетку
асфалтирања прве деонице пута за Бабовиће присуствовали су представници локалне самоуправе. Ненад
Џајевић, заменик председника општине, је истакао значај
ове деонице за мештане, али и њен шири значај:
- Ми смо по моделу редовног одржавања ударних рупа,
коловозних трака и локалних
путева започели и санацију
овог дела пута у дужини од 500
метара. Цео овај пут је дужине
1,3 километра и јако је битан за
насеље Врачевић и мештане, а
има и међуопштински карактер
јер спаја обод љишке општине
са регионалним путем другог
реда који пролази кроз село
Врачевић и после тога излази
Ненад Џајевић
на магистралу. Сада радимо
500 метара, следеће године настављамо даље са радовима,
тако да ћемо га спојити са регионалним путем. Превидом
општинских служби, дошло је до мањих пропуста везаних
за канале, тако да ће се до почетка следеће године
користити мрежа постојећих канала који су мало запуштени,
а онда ће бити прописно урађена мрежа пропусних каналанагласио је Џајевић.
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НА ПОСЛЕДЊОЈ СЕДНИЦИ СО МИОНИЦА

УСВОЈЕН БУЏЕТ
ЗА 2019.ГОДИНУ
У каси 677, 82 милиона динара
Скупштина општине Мионица је, на седници одржаној у
четвртак 20. децембра, донела Одлуку о буџету Општине за
2019. годину у укупном износу од 677,82 милиона динара.
Буџетским средствима се и наредне године планира
финансирање 17 програмских активности, од чега између
осталог за опште услуге локалне самоуправе 173,7 милиона,
за организацију саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре
око 66,6 милиона динара, за предшколско васпитање и
образовање 62,3 милиона динара, за основно образовање и
васпитање 46,8 милиона, за развој културе и информисања
57,96 милиона, за развој спорта и омладине 57,5 милиона, а
за комуналне делатности нешто више од 48 милиона динара.
- Јасно је да можемо трошити само онолико средстава
колико приходујемо. Наши трошкови су и даље велики и
моји сарадници и ја ћемо се озбиљно бавити питањем
смањења трошкова и повећања буџетских прихода, јер само
одговорним управљењем средствима и рационалном
потрошњом локалне самоуправе могу радити капиталне
пројекте. Буџет јесте амбициозан, али сматрам да ће високо
постављени циљеви представљати додатан подстрек за
постизање још бољих резултата. Истовремено ћемо велику
пажњу посветити изради стратешких докумената и
пројектне документације, како би били спремни да
конкуришемо за средства од Републике Србије и из других
извора. Годину на измаку је обележио завршетак Хале
спортова, коју смо чекали две и по деценије. То је пример
добре праксе и одговорне политике, пример да се средства
могу уштедети и уложити у праве сврхе. Радићемо
капиталне пројекте и у наредној години. Очекује нас између
осталог реконструкција зграде основне школе у Миониции у
Горњој Топлици која ће добити и фискултурну салу- рекао је
између осталог председник општине Мионица Бобан
Јанковић анализирајући пред одборницима предлог буџета.

Бројање гласова на седници
Скупштине општине Мионица
Иначе, расправа и доношење Одлуке о буџету за 2019.
годину су протекли без пет одборника опозиционе Демократске странке, који су претходно напустили скупштинску
салу. У скупштинске клупе су се вратили након гласања о
овој тачки дневног реда, али нису учествовали у даљој
расправи.
На седници је донета и Одлука о усвајању Кадровског
плана Општинске управе Мионица за наредну годину, који је
свака локална самоуправа дужна да усвоји истовремено са
одлуком о буџету. Прихваћен је и Програм пословања ЈКП
''Водовод Мионица'' за наредну годину, као и Финансијски
план, Програм субвенција и Програм одржавања хигијене
јавних површина у Мионици и Бањи Врујци овог предузећа.
ЈКП ''Водовод Мионица'' у 2019. планира приходе у висини
од 134,5 милиона динара, што је повећање од око два одсто у
односу на план за 2018. годину и то на основу већег обима
дистрибуције воде услед реконструкције водовне мреже,
док се цена услуга ове године неће мењати. Општински
парламент је у даљем раду донео Одлуку о поверавању
послова конумалне делатности на подручју општине
Мионица ЈКП ''Водовод Мионица'', Одлуку о правима и
услугама у социјалној заштити која се финансирају и буџета,
усвојен је Годишњи извештај и Годишњи план рада
Предшколске установе ''Невен'', а за вршиоца дужности
директора Спортског центра Мионица именован је Жељко
Радосављевић из Мионице.
А.Ковачевић

МИОНИЦА
РОДИТЕЉИМА МИОНИЧКИХ БЕБА

УРУЧЕНО 46 ДЕЧИЈИХ
АУТО-СЕДИШТА
Председник Општине Бобан Јанковић је, 11. децембра у
сали Скупштине општине Мионица, свечано уручио 46 аутоседишта родитељима мионичких беба. Седишта су набављена на основу усвојеног Програма расподеле средстава
из буџета намењених за развој и унапређење безбедности
саобраћаја на путевима општине Мионица у 2018. години и
до сада је локална самоуправа поделила више од 100
безбедносних система за децу. Пре свечане поделе представници Агенције за безбедност саобраћаја и Центра за промоцију безбедности саобраћаја су родитељима мионичких
беба одржали теоријску и практичну обуку о правилној
употреби безбедносних система за децу. Мионичка општина
спроводи и друге мере из области популационе политике, од
којих посебно треба истаћи исплату једнократне новчане
накнаде за новорођенчад у износу од 40.000 динара.
А.К.

За већу безбедност у саобраћају

САНИРАНО КЛИЗИШТЕ
У КОМАНИЦАМА
Завршени су радови на санацији клизишта у Команицама у засеоку Папићи. Радови које су изводила предузећа
''Баувесен'' из Лазаревца и ''Компресор Инг'' из Ваљева су
подразумевали бушење, бетонирање шипова, изградњу
темељних греда и бетонских потпорних зидова, као и формирање саобраћајнице.
-Захваљујући средствима Канцеларије за управљање
јавним улагањима успели смо да санирамо клизиште у
Команицама које је захватило делове општинског пута у
дужини од око 85 метара и угрожавало стамбене и помоћне
објекте који се налазе у његовој непосредној близини.
Средства за изведене радове у износу од 31,5 милиона динара су обезбеђена у оквиру Програма отклањања последица
мартовских поплава из 2016. године – прецизирао је председник општине Мионица Бобан Јанковић и подсетио да је у
септембру санирано и клизиште у Табановићу у засеоку
Коларевићи.
Средства за санацију клизишта у Табановићу у износу
од 19,6 милиона динара је такође обезбедила Канцеларија за
управљање јавним улагањима.
А.К.

ОД МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ДВА МИЛИОНА ЗА
УКЛАЊАЊЕ ДЕПОНИЈЕ
Министар заштите животне средине Горан Триван и
председник општине Мионица Бобан Јанковић потписали
су уговор о суфинансирању пројекта санације и
рекултивације депоније на територији општине Мионица.
Наиме, на Јавном конкурсу које је расписало Министарство заштите животне средине за доделу средстава
Зеленог фонда општини Мионица је опредељено 1,5
милиона динара за уклањање депоније која је лоцирана на
десној обали реке Рибнице у селу Мионица.
- Као последица јако ниске еколошке свести јавља се
велики број дивљих депонија које имају значајан негативан
утицај на животну средину. У циљу отклањања негативних
последица општина Мионица учествује у овом пројекту са
пола милиона динара - рекао је председник општине
Мионица Бобан Јанковић и додао да ће након уклањања
депоније деградирана површина бити санирана и створиће
се услови за другачију намену овог простора.
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31.12.2018.г. навршиће се осам
година од преране смрти моје ћерке

5. 12. 2018. навршило се
40 дана од смрти наше драге

ОЛГЕ КАНДИЋ
1948 - 2018

СВЕТЛАНЕ ЦЕЦЕ ИЛИЋ
Цецо, ћерко моја,
јединице моја, не може тугу
више да трпи мајка твоја.
Носим те увек у срцу и не
одвајам се од тебе никада
у мојим мислима.

Син Александар
са породицом

Твоја тужна и неутешна
мајка Мара
29.12.2018.г. навршиће се четири
тужне године од када није са нама

СЕЋАЊЕ

ЦВЕТКО ЛАКА
ТАНАСИЈЕВИЋ
(11.10.1962 - 27.11.2013)
И ако је прошло пет пуних
година од твог одласка од
нас, никада те не можемо
заборавити.
Не прође ни један дан
а да те не спомене

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

Твоја мајка Милица, синови
Милорад и Милан, супруга
Марина, снахе Ивана и
Биљана, унуци Никола и
Лазар, унуке Милица и
Невена

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

2.01. 2019. г. навршавају се две
године од трагичне смрти нашег
драгог

ВУКАШИНА
КОСТИЋА
(1988 – 2017)
Памтићемо Твој ведри лик
и по добру Те помињати...
Воле Те Твоји: стриц Момчило,
брат Немања и сестра
Кристина са породицама

7.01.2019. г. навршиће се пет година
од смрти нашег

РАДОМИРА
МАРЈАНОВИЋА
водоинсталатера из Бањана

(1945 – 2014)
Године пролазе, прошла је и пета
али то не мења ништа... Ниси са
нама али ћеш заувек бити у нашим
срцима.
Синовци Драган и Зоран,
синовица Зорица, снаха Продана,
унуци Никола и Стефан и
сестра Радмила са породицом

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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Навршава се тужна година од
смрти мог вољеног супруга, оца
и деке
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СЕЋАЊЕ

СЛАВКА
ПОПОВИЋ
(1946 - 2018)

Наше разговоре,
дубоко разумевање и
безгранично поверење,
у дугом низу година, није
могуће никада
заборавити.

ЖИВКА ПЕТРОВИЋА
(8.01.2018. – 8.01.2019)
Носићемо Те у срцу док живимо.
Много нам недостајеш и ништа
није као пре
Тугују: супруга Бранка, ћерка
Јасна, унук Филип, зет Матјаш
и пријатељи са Уба.

СЕЋАЊЕ

АЦА ЛЕЛИЋАНИН
Последњи поздрав драгом
спортском пријатељу и
изузетном човеку
Фудбалски савез
Колубарског округа
СЕЋАЊЕ

Твоја Нада Јовичић
29.децембра.2018. г.навршава се
две година од смрти моје мајке

21.01.2019. г. навршило се
19 година од смрти мога оца

ВИДЕ ЈОВАНОВИЋ МИРКА ЈОВАНОВИЋА
учитељице
(1932 - 2016)

учитеља
(1934 - 2000)

Знали сте колико Вас волим, али не знате колико
ми недостајете
Ваша ћерка Љиља
са породицом

МИКА И МИЦА
Још један Дочек без вас... Никада се неће поновити
незаборавно време проведено са вама и то је оно
што жестоко и непролазно боли.

АЦА ЛЕЛИЋАНИН
Хвала ти за сву доброту коју
си нам пружио, била је част и
привилегија имати таквог
човека у нашим редовима.
Остаће вечита празнина, ако
је био неко међу нама за кога
немамо замену- онда си то ти,
наш добри и поштени Ацо...
Твој ФК Трлић

Јоле
и Мишко

АКТУЕЛНО

Sre}nu i uspe{nu
Novu 2019.godinu
i bo`i}ne praznike,
`eli vam

27.децембар 2018.г.
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ОБРАЗОВАЊЕ
ДВА ПРЕДАВАЊА ЗА УБСКЕ СРЕДЊОШКОЛЦЕ

ПРЕВЕНЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ
НАСИЉА И НАРКОМАНИЈЕ
Циљ едукација је да упозоре ученике
Техничке школе на последице и опасности
везане за злоупотребу информационих
технологија и психо-активних супстанци
Убска Техничка школа редовно организује разна предавања, која васпитно и едукативно делују на ученике, а последња два одржана су у кратком размаку током децембра.

Предавање и превенцији електронског насиља
Све већа доступност информационим технологијама
омогућава младима нове видове учења, али и нове видове
ризика и злоупотреба. Како би сазнали што више о електронском насиљу, средњошколци су присуствовали предавању о
овој актуелној теми, које је одржао Милан Јеремић, помоћник
командира у Полицијској станици Уб. На занимљив и њима
приступачан начин, Јеремић их је упознао са опасностима
које коришћење технологија са собом доноси, нагласивши
колико је значајно да буду опрезни и предузму све мере
заштите, али и о њиховој одговорности и последицама у
кривично-правном смислу уколико друге особе неовлашћено (без сагласности) фотографишу, снимају и објављују
садржине личног карактера, што је једно од кривичних дела
које се најчешће чини путем друштвених мрежа.

Детаљ са предавања о превенцији наркоманије

8.marta br.20,
Ub

014/411-975
062/1391-519

Dragi prijatelji
i saradnici,
neka vam Nova
godina donese
puno uspeha u
poslu, a Vama
li~no puno
zdravlja, sre}e
i radosti !

Друго предавање у организацији Техничке школе било је
интерактивног карактера и бавило се превенцијом наркоманије међу младима, под слоганом „Кад слабост постане
навика“. Осмислили су га проф. биологије Ивана Марковић и
педагог Синиша Милак, док су у његовој реализацији учестовали ђаци Максим Максимовић, Ивана Танасијевић, Вања
Пулетић, Невена Михаиловић, Мирјана Будић и Александар
Ранковић. Поред тога што су погледали филм о овој теми
„Био једном један Матеја“, који је пројекат двојице ученика Вељка Николића (сниматељ) и Тодора Ћупића (глумац),
средњошколцима је приказана и репортажа о распрострањености дроге у школама, а имали су прилику и да чују
нека нова сазнања о болестима зависности. Предавање је
завршено дискусијом о наркоманији, о тиме колико је дрога
присутна у Техничкој школи и на Убу, као и предлозима ученика шта би требало урадити да се појача превенција наркоманије међу младима.
Д.Недељковић

АКТУЕЛНО
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УЧЕНИЦИ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОБЕЗБЕДИЛИ
55 НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА

ЧАС ИЗ ХУМАНОСТИ
У неколико акција, прикупили 72.000 динара
и даровима обрадовали малишане који се
лече на Институту за мајку и дете
Ученици Техничке школе „Уб“ прикупили су 72.000
динара и купили 55 пакетића малишанима који се лече на
београдском Институту за мајку и дете. Поклоне су уручили
деци на одељењима имунологије, офталмологије, неонатологије и пластичне хирургије и тако их уочи предстојећих
празника обрадовали уместо Деда мраза.
Хуманитарну акцију реализовао је Ученички парламент
школе, који је још крајем октобра почео да прикупља новац за
новогодишње пакетиће. Председник Ученичког парламента
Александар Дрча са поносом каже да су њихов предлог прихватила сва одељења.
- Првих 14.000 динара скупили смо на премијери
представе „Јун је месец самоће“ у извођењу Драмске секције
наше школе, која је последњег дана октобра одржана у Дому
културе. Пошто то није било довољно, смишљали смо на који
начин да прикупимо још, па смо дошли на идеју да направимо
хуманитарну журку, где су сви ученици по одељељима
давали колико су могли. Успели смо чак 55.000 динара да
искупимо. У акцију су се укључили и професори, тако да смо
на крају имали 72.000 динара, које смо определили Институту
за мајку и дете, прича Александар и додаје да је одзив био
„никад бољи, јер се цела школа укључила. Ученици су се
одрицали џепарца, било је оних који су дали и по 500 динара,
а поједина одељења су и по два пута доносила новац. Сви су
били мотивисани да помогну“.

Представници Ученичког парламета
са педагогом и професорима
Чланови Ученичког парламента обавили су куповину и
пакетиће напунили слаткишима, сланишима, друштвеним
играма, бојанкама, бојицама, оловкама, играчкама и другим
ситницама, а потом се мини-бусом упутили у Институт за
мајку и дете, где су их, како каже, дочекали оберучке и широких осмеха.
Превоз су, међутим, морали сами да плате, надовезује се
Вања Пулетић, члан Ученичког парламента.
„Поред тога што смо скупили паре за пакетиће, морали
смо сами да обезбедимо превоз, пошто школа није имала
могућност да то уради. Тако нам је од прикупљених 72.000
динара, седам хиљада отишло на превоз, а могли смо за те
паре купити још пакетића. Морам посебно да се захвалим
књижари „Топ тим“ што нам је изашла у сусрет и дала попуст
при куповини. Хвала им на коректности и помоћи, а пакетићи
су стварно лепи и богати“, истиче Вања. Према њеним речима, оно што посебно радује и охрабрује јесте што су сви
ученици Техничке школе ову акцију прихватили не као захтев
или обавезу, већ свим срцем и тиме показали племенитост и
заједништво.
Новогодишње хуманитарне акције убски средњошколци
организују трећи пут заредом. И претпрошле године су даривали малишане из Института за мајку и дете, а прошле децу у
Звечанској. Хвале вредну иницијативу за прикупљање новца
за пакетиће покренуо је школски педагог Синиша Милак.
„Ова акција је постала акција ученика Техничке школе,
они су је прихватили као нешто исправно, добро и племенито,
што је за сваку похвалу. Треба их подржавати у исправним
делима и одлукама, посебно данас у мору негативних утицаја
којима су окружени. Ја ћу им радо изаћи у сусрет и помоћи и у
свим другим акцијама, где ће до изражаја доћи њихова
хуманост, вредности и морал“, наглашава Синиша Милак.
Ученици Техничке школе поручују да ће наставити са
хуманитарним радом и убудуће настојати да организују што
више сличних акција.
Д.Недељковић
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БАЛЕТСКИ СТУДИО „АТЕНА“

НАСТУП У ПРАГУ
Групне кореографије освојиле два друга
места, једно треће и два четврта, док су
соло наступи заузели два четврта, једно
пето и једно осмо место.
Балетски играчи БС “Атена“, имали су успешан и запажен наступ на традиционалном Међународном такмичењу у
Прагу – „Prague Dance Open 2018“. На овом такмичењу, до
сада са најјачом конкуренцијом, одржаном 3. новембра у
чешкој престоници, „Атена“ се представила солистичким и
групним наступима, освојивши неколико награда. Жири је
имао тежак задатак: да погледа преко 270 наступа, подељених
у категорије, у којима је било десет група.

Још један запажен наступ БС “Атена“

Поздрав из Прага
– Задовољни смо постигнутим, а ово такмичење је
подстицај да се трудимо још више. Групне кореографије су
освојиле два друга места, једно треће и два четврта, док су
соло наступи заузели два четврта, једно пето и једно осмо
место. С обзиром на велику конкуренцију, ово је велики успех,
а морамо научити и да не можемо увек бити први. Веома сам
поносна на осмо место које је заузео Лука Мијатовић, на
првом соло такмичењу у иностранству у конкуренцији са још
18 такмичара – истакла је Јелена Благојевић, кореограф и
балет-ски педагог БС „Атена“.
Солисти који су наступали на Међународном такмичењу у Прагу су: Дуња Мартић (4. место), Катарина Хаџић (4.
место), Анђелка Продановић (5. место) и Лука Мијатовић (8.
место).
Планови убског балетског студија су припремање полугодишњег концерта у Дому културе крајем јануара или
почетком фебруара, као и припреме за Међународно такмичење у Бечу, у другој половини фебруара.
Д.К.

УБСКИ ШАХИСТИ УБЕДЉИВИ У ПРВОМ БАРАЖ-МЕЧУ ПРОТИВ ЛАЈКОВЧАНА

НА КОРАК ОД ДРУГЕ ЛИГЕ
Нису "зарђали" убски шахисти од дугог
неиграња, у првом мечу Баража за попуну
Друге лиге ЦС "Запад" убедљиво су славили
против лајковачког Железничара- 7:1.
Убљани прошле године нису учествовали на
првенству Прве лиге због чега су морали да
крену поново од "нуле", а први меч је
наговестио да би реванш у Лајковцу након
Божића требао да буде формалност.
Победе за убску екипу остварили су
Синиша Ђокић, Златко Арсеновић, Драган
Горчић, Марко Милошевић, Радомир Стевановић, Жарко Стојановић и Драган Марковић, а једини је поражен Драган Јовановић
од Небојше Симића. Председник клуба
Милорад Грковић био је више него задовољан убедљивим тријумфом, помало и
неочекиваним с обзиром на уједначен
рејтинг ривала, а најавио је и одржавање
Скупштине клуба у јануару која би требала да
донесе смернице за функционисање клуба у
2019. години.
Б.М.

Комшијски дерби припао Убљанима
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КИПАРСКИ КЛУБ ЗАНИМЉИВ ЗА ЛОКАЛНЕ ЉУБИТЕЉЕ ФУДБАЛА

АЕЛ НА "УБСКИ ПОГОН"
Душан Керкез, некадашњи неуморни везиста Јединства, од пролећа са клупе предводи екипу
из Лимасола, а на његово инсистирање редове АЕЛ-а летос је појачао Марко Адамовић, Убљанин
високе фудбалске класе чији се таленат преточио у сада већ озбиљну фудбалску каријеру.
Фудбалска јесен на Кипру прошла је у знаку АЕЛ-а из
Лимасола који је тек у последњем колу јесење почати
препустио много познатијем АПОЕЛ-у. Као да су чекиране
карте за Божић пореметиле фокус бројне колоније странаца у
АЕЛ-а, Анортозис је то искористио и у последњем мечу
славио са 3:0. Ипак, клуб који има тек седми буџет у лиги,
после 14 кола има импресиван скор од 10 победа, једног
"ремија" и само три пораза, а наставак сезоне чекају са само
бодом мање од јесењег првака. Велике заслуге за изузетне
игре иду и на рачун два момка добро позната убској фудбалској јавности- Душан Керкез, некадашњи неуморни везиста Јединства, од пролећа са клупе предводи екипу из Лимасола, а на његово инсистирање редове АЕЛ-а летос је појачао
Марко Адамовић, Убљанин високе фудбалске класе чији се
таленат преточио у сада већ озбиљну фудбалску каријеру.
Душан Керкез (рођен 1976.) је
дете са "миљаковачког асфалта",
али је сјајним играма у доба
успона Јединства и господским
манирима остао у сећању сваког
убског навијача. Много битније за
њега јесте да је остао у срцу
Убљанке Маријане, па није чудо
што га је као "убског зета" ова
средина присвојила и доживљава као "домаћег". Полазник
Партизанове школе је респектабилној каријери у Србији (Вождовац, Раднички (О), Колубара...),
додао запажене епизоде у Леотару, Зрињском и Ријеци. На
Кипру је стекао име играјући за
АЕЛ и Арис где је 2014. окончао
Душан Керкез играчку каријеру, а врло брзо је
кренуо његов тренерски успон.
Завршио је школовање за ПРОФИ лиценцу, врхунац рада у
млађим категоријама била је титула АЕЛ-а са екипом У-19 која
је изборила историјски пласман у Европу, а на истом путу је и
са сениорским погоном екипе из Лимасола. У септембру и
октобру проглашен је за најбољег тренера лиге, али познат
као одмерен и рационалан у сваком погледу, Керкез не
подлеже у ефорији која влада у овом граду на Средоземном
мору:
- На корак смо од планираног циља и пласмана у плеј-оф,
где ћемо се борити за прва четири места и пласман у Европу.
Аполон и АПОЕЛ и даље имају епитет фаворита за титулу, ми

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ОФС УБА

ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА ИГРАЧА
Иако је претходна пререгистрација играча обављена
2014. године, у ФСС су пожурили и годину дана раније
почели нову рационализацију списка регистрованих
фудбалера. Разлог је имплементација новог "Комет"
система који ће омогућити електронски приступ овој
тематици, а од 15. децембра је почела и пререгистрација
на територији убског фудбалског савеза. Чак 34 клуба са
територије општине су у обавези да до 31. децембра
доставе спискове фудбалера које желе да пререгиструју,
потребно ја да уз легитимације и картоне доставе и две
слике играча, а за сваког пререгистрованог фудбалера
дужни су да уплате по 500 динара.
У локалном савезу у обавези су да обраде материјал
до 10. јануара, како би спремни дочекали зимски
прелазни рок од 13. јануара до 10. фебруара. Процена је
да ће од тренутно регистрованих око 1.200 играча број
спасти за једну трећину, а вреди истаћи да фудбалери
који не буду пререгистровани стичу статус слободног
играча и могу без исписнице променити средину. За све
информације везане за актуелности у фудбалској
администрацији, клубови могу контакирати техничког
секретара савеза Драгана Ђокића (тел. 069/644-184). Б.М.

нисмо ни под каквим притиском и уживамо у добрим играма.
Екипа је састављена од великог броја странаца, али смо
изградили добру хемију, јер немамо тзв. "звезде" у екипи.
Пробаћемо да направимо добар резултат и у Купу где смо
међу осам, а по резултатима се види да форсирамо игру на
"гол више". Уз Марка, са наших простора имам и црногорског и
македонског младог репрезентативца, али фамилијарности
нема. Увек сам био професионалац од главе до пете, такав
однос тражим и од играча и свих у клубу- преноси утиске са
Кипра Душан Керкез, чији наследници Страхиња (У-17,
штопер) и Немања (У-14, везиста) стасавају у млађим
селекцијама клуба.

Марко Адамовић
Марко Адамовић се летос поново скрасио у Лимасолу
после ангажмана у Кармиотиси, у међувремену је интернационални "си-ви" допунио играјући за бугарски тим Берое, а
луцидни везиста рођен 1991. имао је пех да се повреди после
само једне одигране утакмице. Метатарзална кост га је
одвојила од терена скоро два месеца, одмах по повратку
уследио је "првенац" у победи против Ермиса (3:2) који је
проглашен за гол кола, а Адамовић је шеретски прокоментарисао мајсторију:
- Шпиц научен на звиздарским ливадама, лопта је са 16
метара завршила под пречком. Гол је уследио у идеално
време после нимало пријатне паузе, а верујем да су праве
партије тек испред мене. Тренер Керкез ми је дао улогу "боксто-бокс" везисте, имам пуно обавеза у оба смера, али мислим
да на том месту могу да искажем све своје могућности.
Презадовољан сам на Кипру, од саиграча се највише дружим
са Бразилцем Силвом, а период адаптације ми није био
потребан с обзиром да сам већ живео овде. Наравно, уз мене
је и мој највећи навијач супруга Дијана, тако да у наредној
години, уз добро здравље, очекујем да оставим печат у сезони
која би могла да буде најуспешнија у новијој историји клубакаже бивши везиста убског Јединства, Рада, Спартака,
Вождовца, Радничког (КГ) и Хапоела из Ранане.
Б.Матић
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УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ ИГРАЛЕ ПРОТИВ НАЈБОЉИХ ЕКИПА ЛИГЕ

ТЕШКО ПРОТИВ ФАВОРИТА
- Одлична партија на дебију тренера Маријане Боричић
и тесан пораз од Јединства. - Измакао "тај-брејк" у Лајковцу,
Црвена звезда "одувала" Убљанке.- У суботу поново
на домаћем паркету (18 часова) против Партизана.
Најтежи део распореда суперлигашког такмичења је прошао у складу са
очекивањима, Убљанке су положиле
оружје пред фаворитима лиге, али уз
пуно борбе и периоде одличне игре.
Нови тренер Уба Маријана Боричић
размрдала је екипу пред меч са
Јединством, резултатска клацкалица у
првом сету отишла је на страну гошћи,
уз три неискоришћене сет-лопте за
домаћу екипу. Бољи фокус и концентрација утицале су на стабилнији пријем
Убљанки, али је екипа Јова Цаковића
имала чвршће нерве и у завршници
другог сета. Није било предаје у
редовима Уба, Милица Безаревић и Ана
Марија Митровић су повукле екипу ка
освојеном трећем сету, а вођство од
17:13 у четвртом сету најавило је да меч
иде у "тај-брејк". Ипак, уследила је кобна
серија Пазовчанки од 6:0, па је лидер и
поред жестоког отпора домаћих
"ишчупао" победу на убском паркету.

Јединства, па је комшијски дерби
припао још једном од фаворита за
титулу.
Очекивао се наставак таквог тренда и
против Црвене звезде свеже појачаном
Тијаном Малешевић, пуна хала се
надала још једном одбојкашком уживању, али је неизвесност изостала
захваљујући бриљантој партији Београђанки. Изузев минималне предности на
старту другог сета, Убљанке нису успеле
ниједном да угрозе екипу Александра
Владисављева, било је очигледно да
домаће немају решење за полетне и
физички моћне играчице Црвене звезде:
- Прибојавала сам се овог меча,
Звезда је екипа селектирана од играчица
које су редовне на репрезентативним
акцијама, тако да је бла уочљива њихова
предност у атлетском смислу. Имале су
изузетан блок који нас је касније терао на
грешке, а за оваквог ривала требао нам
је савршен пријем што није био случај.

Суперлига Србије, 14. коло

Уб- Црвена звезда 0:3
(17:25, 19:25, 11:25)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 500.
Судије: Ђерфи, Стевановић (Београд).
УБ: Бјелић 7, Живановић 1, Стојковић
1, Митровић 9, Каришик 4, Безаревић
11, Дробњак (либеро), Трајковић,
Јелић, Јаковљевић (либеро 2). Нису
играле: Петровић, Никић, Иванковић
Суперлига Србије, 13. коло

Железничар (Лајковац)- Уб
3:1 (17:25, 25:17, 25:12, 25:21)
Хала спортова у Лајковцу. Гледалаца:
300. Судије: Поповић, Ковачевић
(Београд).
УБ: Бјелић 10, Живановић 4, Стојковић
8, Митровић 7, Каришик 9, Безаревић
13, Дробњак (либеро), Петровић,
Иванковић, Трајковић. Нису играле:
Никић, Јелић, Јаковљевић (либеро 2)
Суперлига Србије, 12. коло

Уб- Јединство (С.Пазова) 1:3
(26:28, 21:25, 25:21, 22:25)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 150.
Судије: Јовановић, Јованчић (Београд).
УБ: Бјелић 11, Живановић 1, Стојковић
10, Митровић 13, Каришик 13,
Безаревић 19, Дробњак (либеро),
Трајковић, Иванковић. Нису играле:
Петровић, Никић, Јелић, Јаковљевић
(либеро 2).

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
@elezni~ar
Vizura
C.zvezda
Jedinstvo SP
TENT
Partizan
Spartak (S)
Klek
Ub
Dinamo (P)
Ана Марија Митровић на смечу против Црвене звезде,
пред пуним трибинама убске Хале спортова
Успон форме убски тим је
демонстрирао и у Лајковцу, савршеним
првим сетом екипа Маријане Боричић је
унела зебњу међу навијаче "дизелке".
Ипак, несумњиви квалитет домаћих је
дошао до изражаја у наредна два сета, а
поново су Убљанке подигле ниво игре у
четвртом периоду. Вођство 19:14 није
било довољно за пети сет, уследио је
идентичан сценарио као против
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Субота, 29.децембар- 18h
- Спортска хала Уб

Ипак, похвалила бих своју екипу, девојке
су се бориле колико су могле, а требаће
још времена и уигравања да се дефинишу улоге и обавезе у тиму. Ово је била
вероватно најбоља игра Црвене звезде
у сезони, истакле су озбиљну кандидатуру за титулу, а ми ћемо своју шансу
У суботу на убском паркету гостује и
тражити против квалитетом блискијих
ривала- није клонула духом после други "вечити" ривал, меч 15. кола против
Партизана почиње у 18 часова. Б.Матић
убедљивог пораза Маријана Боричић.

ЖОК Уб
Партизан (Београд)

КОШАРКА
КОШАРКАШИ УБА УСПЕШНО ОКОНЧАЛИ
ТЕШКУ ГОДИНУ

ТРИЈУМФИ
ВРАТИЛИ ОСМЕХЕ
Када се то најмање очекивало, у дуелу са једним од
фаворита лиге, кошаркаши Уба су заблистали и у драматичној завршници дошли до прве победе у сезони. Шабац је
ауторитативно почео меч, већ у првој четвртини стигао до
+20, али се овога пута домаћа екипа није предала. Улогу
тренера-играча преузео је у овом мечу Милош Гагић, убацио
на паркет високог Милутиновића који је успео да затвори
рекет, па је домаћи тим стигао до прихватљивих -6 на паузи.
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КОШАРКАШИ МЛАДОСТИ УСПЕШНО
ЗАВРШИЛИ ГОДИНУ

КЛИНЦИ ВОДИЛИ
КА ПОБЕДИ
У последњем мечу у календарској години, тренер
Урошевић је одлучио да шансу пружи јуниорима и кадетима,
потпомогнутима са три сениора. Дебитантске поене у првом
тиму убацио је Ашковић, јаким пресингом и брзим протоком
лопте, Убљани су успели да сломе отпор најискусније екипе
у лиги и на паузу одлазе са скором 4-4 што их позиционира
тачно на средину табеле:
- Сениори имају паузу до 2. фебруара када гостујемо
Студенту, а када је реч о млађим категоријама, у све три
селекције доживели смо само један пораз од Горњег
Милановца у последњим секундама. Циљ нам је да барем са
једном селекцијом стигнемо до завршног турнира региона, а
у свакој од њих имамо по неколико играча који су запали за
око другим клубовима. На лето нас највероватније очекује
највећи трансфер у историји клуба, наравно реч је о Ђорђу
Симићу за чији се таленат чуло и ван граница Србије.
Кадетска и пионирска екипа су већ добиле јасне контуре,
остали су само најупорнији и најпосвећнији, тако да клуб
има јасну визију кога ће форсирати у наредним годинама и
пружати шансу у сениорској екипи- рекао је Урошевић.
Друга регионална лига "Запад", 9. коло

Микс- Младост 014 63:76
(9:21, 16:21, 14:13, 24:21)
Славље након тријумфа над фаворизованим Шапцем
Није успевао Шабац да се одлепи, унервозили су се
гостујући играчи и правили бројне грешке, али су ипак у сам
финиш ушли са вођством 75:71. Јевтић је преполовио
предност, а Драксимовић потом "тројком" довео малобројне, али бучне навијаче до делиријума. Добра одбрана и
половично прецизни Гагић са линије бацања донели су +2,
Шапчани су промашили тежак шут за продужетке, па је
убски тим са пуно емоција прославио први тријумф у
сезони:
- Кључна је била реакција на -20, нисмо клонули духом
и максималном ангажановашћу смо се вратили у меч. Био је
видан наш пораст форме у последње време, можда смо и
пре требали да славимо прву победу, а овај тријумф је
потврда да вредимо много више од позиције на табели.
Спустили смо ритам утакмице, натерали их на грешке, а у
завршници сачували снагу и концентрацију да дођемо до
велике победе- рекао је Милош Гагић, крилни центар који је
био задужен и за тактику на овом мечу.
Друга регионална лига "Запад", 9. коло

Уб- Шабац 77:75
(11:27, 34:24, 17:12, 15:12)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 50. Судије: Синђелић,
Милосављевић (Чачак).
УБ: Николић, Петровић, Ђ.Марковић 1, Матић, В.Марковић
6, Јевтић 12, Драксимовић 13, Миливојевић 3, Гагић 17,
Ћирковић 18, Обрадовић 5, Милутиновић 2
Већ наредног викенда Уб је уписао и другу победу,
додуше без игре- момци из Крупња се из само њима знаних
разлога нису појавили на убском паркету, па је делегату
остало да констатује оно што је дан касније потврдила
такмимчарска комисија- сусрет је регистрован 20:0 за
домаће. Утицало је то и на изглед табеле, Убљани су "фењер" препустили Студенту и на табели стигли Микс и
Рађевац:
- Тешка календарска година окончана је на најлепши
начин, момци су заслужили да им се труд врати кроз
победе, а у Милошу Гагићу смо нашли човека који има
капацитет да обавља двоструку улогу. Одиграћемо још
један пријатељси меч до Нове године, а 12. јануара
почињемо припреме за наставак сезоне. Очекујемо да нам
се у другом делу прикључи и Алекса Бојичић, а са Барајевом и ЛА Баскетом тестираћемо форму пред гостовање
Лозници 2. фебруара- са осмехом чека новогодишње
празнике председник Уба Предраг Нешић.
Б.Матић

Спортска хала "Протић" у Шапцу. Гледалаца: 50. Судије:
Гавриловић, Вуковић (Ваљево).
МЛАДОСТ: Симић 3, Мишић, Ђурић, Васиљевић 19,
Јеловац 21, Милошевић 15, Перић 11, Ашковић 3, Јагодић
4, Марјановић, Бркић.

Марко Јагодић
Није пропустио тренер Младости да се захвали онима
који су олакшали рад Младости у 2018. години:
- Велико хвала дугујемо Општини Уб која је испоштовала
клуб са договореним буџетским средствима, такође
недавно формираном Спортском савезу који је у кратком
року оправдао своју улогу. Директор и радници хале су нам
увек били при руци, а посебно захваљујем родитељима који
су уз клуб од његовог оснивања. КК Младост жели свима
срећну Нову годину и Божићне празнике, сигуран сам да у
2019. подижемо стандарде на још већи ниво.
Б.Матић

Sre}ni
praznici!
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ВРЕДНО РАДЕ И МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ ЖОК УБА

КАРИШИК СПРЕМА УБСКИ
ОДБОЈКАШКИ ТАЛАС
- У сали ОШ "Милан Муњас" вредно ради више од 80 девојчица, а организоване су у четири
такмичарске категорије и школицу одбојке. - У перспективи планирамо и формирање другог
сениорског тима који би кренуо из најнижег ранга, како бисмо те девојке припремали да једног
дана постану окосница првог тима- каже Александар Каришик, тренер млађих категорија ЖОК Уб.
Без много помпе, уз огроман труд и одрицања, млади
стручњак Александар Каришик свакодневно учи одбојкашким лекцијама убске девојчице. Још увек активни средњи
блокер (игра за Лозницу) богате суперлигашке и интернационалне каријере, стигао је у нашу варош у друштву супруге
Соње Пузовић 2014. године, а председник Глишић је у овом
двојцу огромног искуства препознао људе који могу да
подигну ниво рада јуниорске школе. Процес траје већ четири
године, није био нимало лак ни безболан, али плодови рада
полако, али сигурно постају уочљиви.
У сали ОШ "Милан Муњас" вредно ради више од 80
девојчица, а организоване су у четири такмичарске кате-

Јуниорски тим ЖОК Уб
Славље након победе против Србијанке

горије и школицу одбојке. Најбројнија пионирска селекција
чини окосницу и кадетског и јуниорског састава, а ко је
претходног викенда "залутао" у салу, могао је да види
фантастичан меч и преокрет Убљанки после вођства Спартака из Љига од 2:0. На полусезони пионирке имају скор 7-2 и
друге су иза неприкосновене Србијанке, кадеткиње су са
скором 3-2 такође друге иза Железничара, док су јуниорке
треће са половичним скором 3-3 на половини првенства, а
једине су узеле "скалп" водећим Ваљевкама у пет сетова.
Одличне су и претпионирке, три победе у четири меча
сврстале су их иза шабачког Парка и Србијанке, а након
последњег меча јуниорки у Шапцу- младе Убљанке су отишле
на заслужен одмор до краја јануара:
- План је јасан- одгајити и избрусити таленте из домаће
школе који би могли да испрате велики резултатски успон
сениорског тима. Очекујем да ће на лето две играчице узраста
02-03 бити прикључене првом тиму, из педагошких разлога
нећу хвалити ниједну девојчицу, али је напредак очигледан.
Потврђују то и речи мојих колега, пуно радимо на спортској
култури и односу према обавезама, а објективан проблем
чини нам недостатак високих девојчица у овом поднебљу.
Моја супруга Соња због обавеза сада има мање времена за
тренерски посао, али имамо заједнички метод рада који је
почео да даје резултате. У перспективи планирамо и
формирање другог сениорског тима који би кренуо из најнижег
ранга, како бисмо те девојке припремали да једног дана
постану окосница првог тима- каже Александар Каришик,
момак родом из Сарајева, сада већ са дубоким коренима у
убској средини.
Б.Матић

МАРКЕТИНГ
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DIGITALNA [TAMPA

Краља Петра Првог бр.19
(Тржни центар "Лазић", на спрату)
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Vreme je za poklone !
KALENDARI
I REKLAMNA GALANTERIJA

Календари- формат Б3 Календари - формат Б3
(33x48 cm), 7 листа
(33x48 cm), 4 листа
Пословни календари
(са празницима) 12 листа

100са штампом

(30x62 cm)

(30x42 cm)
Стони календари
(19x11 cm), 13 листа

90-

са штампом

120-

са штампом

90-

120-

Najlep{e `elje u Novoj 2019.godini !

