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НЕСВАКИДАШЊИ ДОГАЂАЈ НА УБУ

ПОРОЂАЈ У АМБУЛАНТИ
ДОМА ЗДРАВЉА
Последњег дана 2019. године, у превијалишту
гинекологије, на свет је дошао дечак Василије Ђукић,
тежак 3.100 грама. Порођај је обавила др Весна
Никићевић, уз асистенцију бабица Тијане и Mине.
Последњег дана 2019. године, несвакидашњи догађај
обележио је рад запосленог особља Дома здравља Уб. У
уторак, 31. децембра, када су се многи спремали за дочек Нове
године, празничну куповину и прославе, дечак Василије,
одлучио је да на свет дође, не у породилишту Ваљевске
болнице, већ окружен лекарима и медицинским сестрама
Дома здравља Уб.
Порођај младе маме Сузане Ђукић кренуо је изненада.
Обављен је у превијалишту Службе за здравствену заштиту
жена, али што је најважније, без компликација. Када је будућој
мами пукао водењак, заједно са својим супругом Марком,
потражила је савет у Хитној служби убског Дома здравља.
Дежурни лекар, др Рајка Ранковић позвала је гинеколога др
Весну Никићевић, која је одмах предузела све неопходне
кораке, како би се порођај обавио што безбедније по мајку и
бебу, увидевши да беба неће сачекати одлазак у ваљевско
породилиште. Мали Василије, који се родио у осам часова и 50
минута, добио је оцену девет, а његово рођење пратио је и
млади тата, који је све време био уз своју супругу. Како
процедура налаже, мама и беба пребачене су након тога у
породилиште у Ваљево, како би новорођенче примило све
неопходне вакцине уз праћење постпорођајног опоравка.

Бабица Тијана Аничић
са малим Убљанином Василијем
Др Весна Никићевић, пресекла је пупчану врпцу, коју је
подвезала бабица Тијана Аничић, уз помоћ колегинице Mине
Ранковић, а овом несвакидашњем, али лепом догађају,
присуствовало је још неколико лекара и сестара, обрадовани
рођењем Василија који је тежио 3.100 грама.
Ово није усамљени случај у нашој општини, јер се у
Хитној служби или у гинеколошкој амбуланти Дома здравља
Уб, догоди око пет порођаја годишње. Пре неколико година,
три изненадна порођаја су се догодила, у року од седам дана.
Ако се узме у обзир да је највише новорођених беба у
Колубарском округу са територије општине Уб, а да је до
Ваљевске болнице потребно између 40 и 60 минута, у зависности где живите, потреба да Уб, као некад, има своје
породилиште, увелико се намеће. Убско породилиште
постојало је између педесетих и осамдесетих година прошлог
века.
Д.Капларевић

ПРИЈАТЕЉСТВО

А

ко те неко волео, онако одистински
и стварно, та љубав не пролази, не
гаси се... Исто је са пријатељством.
Ако ти је неко био искрени пријатељ, нема
тог разлога због којег би ти окренуо леђа. То су истине
које су се потврдиле многима више пута и на разне
начине.
Е, сад! Морам да признам - крварило је и моје срце
верујући да су искрена љубав и пријатељство
непролазни и да, понекад, наиђу периоди кад се
догоде нека ‘’затамњења’’ или ‘’прекиди’’ после којих
искрене емоције излазе као победници. Али грешка
није у том постулату, тачно је да се искрена љубав не
гаси и да право пријатељство не признаје прекиде из
било којих разлога. Поготову због баналности као што
су случајне грешке (нека мала слова, на пример)...
Давних година, пре Петооктобасрке плишане
револуције, прихватио сам, као најближег, човека који
је био руиниран неким својим дотадашњим животним
грешкама. Постали смо сарадници и на политичком
плану, као чланови Главног одбора једне, тада,
опозиционе странке. Био ми је одан (и ја њему),
подразумевајући породично дружење уз сваку врсту
помоћи... Никада се није јављао за реч на страначким
скуповима, али био је увек близу оних на врху. Дошла
је на власт та коалиција... Неко време сам се и сам
питао за неке важне ствари на Убу, па и шире (2000 и
2001.година), а онда ме Ђинђић ‘’пустио низ воду’’ јер
је сматрао да ‘’поштени треба да иду у цркву’’, а сада
су потребни они који ће да се ‘’као сперматозoиди’’
изборе да буду први међу 40.000 ‘’брзих пливача’’.
Нисам желео да будем онај који ће да ‘’оплоди
досовску власт’’, која је, уз пут да поменем, показала
невиђену грамзивост и безобзирност кад је у питању
материјална основа. Учинили су ми услугу кад су ме
изгурали ти ‘’долазећи руководећи кадрови’’.
Међутим, пријатељ (из Коцељеве) остајао је уз мене и
ја сам мислио да је то оно право искрено
пријатељство. Возио сам га где треба, подржавао,
сукобљавао се са његовом породицом бранећи га... А
онда, кад му више нисам био потребан (а у
међувремену је постао важан фактор у Странци директор такозваног Инкубатора, односно неког
органа за припрему нових кадрова), једноставно је
престао да ми се јавља. И... никада нисам сазнао за
разлог прекида наших контаката. Тада сам почео да
схватам да камелеони имају свој сој и међу људима.
А онда је дошао један други. Друг из детињства и
студентских дана. Створили смо, заједно, пуно тога.
Могао сам да се закунем да би се пре земља
проломила него што би се он одрекао мог пријатељства. Био сам поносан... Ипак, и он је, одједном,
окренуо главу... Кажу да је рекао да не жели ни да, било
шта, напишем о њему...
Шта је то? Да ли је проблем у мени? Поверовао бих у
то да није читаве галерије драгих ликова са којима се,
некад чешће. некад ређе, виђам, али, у које верујем па
макар ми и неко од њих, сутра, окренуо леђа. Знам да
је и то људски, зато, одавно сам опростио мом драгом
Коцељевцу, а ових дана тугујем за другом из
детињства и студенстких дана и - покушавам да
уверим себе да он то није намерно... Неко се умешао.
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РАСПИСАН ТЕНДЕР ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ БАЗЕНА И ИЗГРАДЊУ АКВА-ПАРКА

ЛЕТЊЕ АТРАКЦИЈЕ НА УБУ
Поред обнове старог олимпијског и дечијег базена, као и реконструкције постојећег објекта
и обале, у плану је и изградња нових модерних садржаја, попут базена са тобоганима,
дечијег базена са атракцијама и торнадо базена
Последњег дана 2019.године општина Уб
расписала је највреднију јавну набавку у својој историји,
која се односи на реконструкцију постојећег базена и
изградњу аква-парка, процењене вредности око 600
милиона динара. Уређење и доградња Градских базена на
Убу одвијаће се у четири фазе, а финансираће се
средствима ЕПС-а по основу Споразума о реализацији
инвестиционог програма Површинског копа „Радљево”.
Предвиђено је да радови трају највише 360 дана од дана
увођења извођача у посао, а рок за подношење понуда је
до 5. фебруара 2020. године.
- Надам се да, ако време дозволи, већ у марту
можемо да уђемо у овај посао, што би значило да имамо
два и по месеца до почетка купалишне сезоне. Постојећи
базен је на издисају, пошто се у њега није годинама
улагало. Ако све буде ишло предвиђеном динамиком,
очекујемо да он буде спреман за јун, након чега ћемо ући у
другу атрактивнију фазу радова, која је скупља и
подразумева изградњу нових базена са спектакуларним

План израдње будућег аква-парка

ЧЕТИРИ ФАЗЕ ИЗГРАДЊЕ

садржајима, који ће бити спремни за купалишну сезону
2021.године На том градилишту ће се непрекидно градити
годину дана и хвала држави и председнику републике
који су нам омогућили новац без кога не бисмо могли
ништа да урадимо. Њихова помоћ је била пресудна за све
велике пројекте и раскрчила нам је пут да радимо све што
пожелимо- са задовоством је констатовао председник
општине Уб Дарко Глишић, након расписивања тендера за
изградњу аква-парка, који ће у значајној мери подићи
туристички потенцијал убске општине и привући велики
број посетилаца са стране. - Храбрићемо и подстицати
људе да у нашем месту граде додатне смештајне капацитете. Колико знам, власници новог убског хотела се кају
што нису саградили већи, са већим капацитетом, јер попуњеност је одлична. Уб ће, сигуран сам, бити место окупљања великог броја људи из суседних општина, па и
Београда, јер у ширем нашем окружењу неће бити атрактивнијег и лепшег комплекса базена.
Милован Миловановић

0 ФАЗА (оквирне укупне површине 7500м2) подразумева следеће радове:
- Реконструкција постојећег објекта и његово прилагођавање планираном повећању броја корисника
базена
- Реконструкција постојећег олимпијског и дечјег
базена
- Изградња новог подземног компензационог
резервоара за реконструисани олимпијски и дечји
базен
- Реконструкција обале око олимпијског и дечјег
базена
1 ФАЗА (оквирне укупне површине 2.800м2) подразумева:
- Изградњу базена са тобоганима
- Изградњу дечјег базена са атракцијама
-Изградњу подземне машинске сале са компензационим резервоарима, просторијом за неутрализацију, електролизу и муљном јамом, а све то за базен
са тобоганима, дечији базен са атракцијама и за торнадо базен (ФАЗА 2). Неутрализација је предвиђена и
за нове и за постојеће базене.
- Уређење плаже око наведених базена.

2 ФАЗА (оквирне укупне површине 1.250м2) подразумева:
- Изградњу торнадо базена
- Уређење плаже око наведених базена
3 ФАЗА (оквирне укупне површине 2.800м2) подразумева следеће радове:
- Изградња новог приземног објекта
- Спољно уређење терена
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У ОШ „МИЛАН МУЊАС“

РАДОВИ ТЕКУ ПЛАНИРАНОМ ДИНАМИКОМ
Почетком септембра требало би да буде завршена реконструкција школске зграде
и изградња затвореног базена
Без обзира на неповољне временске прилике, радови
на реконструкцији објекта ОШ „Милан Муњас“ и изградњи
затвореног базена теку предвиђеном динамиком, те ће бити
завршени до јесени, како је и планирано. Пројекат вредан
три милиона евра, који се у потпуности финансира средствима Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе
Србије, реализује се у три фазе. Већ су завршени грађевински радови прве фазе доградњом троетажног анекса, чиме
је капацитет школе проширен за 775 квадратних метара
додатног простора, у оквиру којег ће бити шест нових
учионица, зборница и помоћне просторије. У овој етапи
обавља се и кречење свих школских учионица бојама нове
генерације у циљу побољшања термичке изолације и уштеде у потрошњи енергије за грејање. Друга фаза обухвата
изградњу пасареле, која ће повезивати просторије школе са
зградом базена. Ту ће се налазити свлачионице, амбуланта и
канцеларија, док последња и, уједно, најзахтевнија фаза

Председник Дарко Глишић и Звонко Ракић,
директор предузећа „Грађевинар” Уб

Објекат затвореног базена у изградњи

]URETINA

organski
hrawena
062/411-713
ОЧИШЋЕНА
УЗ ДОСТАВУ

предвиђе изградњу затвореног базена и пратеће инфраструктуре. Базен ће бити димензија 25 са 12,5 метара, дубина у
плићем делу износиће 90 центиметара, док ће у дубљем бити
1,3 метра.
Окончањем радова, ОШ „Милан Муњас“ биће једна од
најмодернијих образовних установа у Србији, истакао је
председник општине Уб Дарко Глишић приликом обиласка
градилишта. Према његовим речима, ово је најзначајнији и по
новчаним средствима најобимнији пројекат који се реализује
на територији општине. О оправданости инвестиције, Глишић
је рекао да је она неупитна, јер је од изузетне важности.
„Када говоримо о значају посла, сувишно је коментарисати да је у питању школа и базен превасходно за њене потребе и зато ми обезбеђујемо квалитет у образовању деце, а један
од њих је да науче важну животну вештину, какво је пливање.
Поред тога, проширењем школеске зграде решићемо проблем
недостатка простора и на тај начин ђацима и наставницима
обезбедити боље услове за учење и рад“, изјавио је први човек
убске општине.
Осим ученика, школски базен моћи ће да користе и грађани у зимском периоду за рекреацију, а погодан је и за
поједина пливачка такмичења у млађим категоријама.
„Пошто ће имати одговарајуће димензије и трибине,
можемо да организујемо спортска такмичења за пионире и
кадете што ће, свакако, допринети развоју и добром имиџу
општине, с обзиром на то да ћемо имати садржаје које немају
сви у нашем окружењу. Веома сам задовољан и сматрам да
овим дајемо један печат свему оном што смо урадили“, навео
је Дарко Глишић.
Радове на доградњи школе и изградњи затвореног базена изводи конзорцијум који предводи убско предузеће
„Грађевинар“, а рок за њихов завршетак је почетак септембра.

ОКО НАС

23.јануар 2020.г.

5

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ - „СРЦЕ ЗА ДЕЦУ”

МАКСИМОВИЋИ ДОБИЛИ НОВУ КУЋУ
Захваљујући средствима прикупљеним у хуманитарној акцији “Срце за децу” у оквиру
Блиц фондације и донатору, председнику убске општине Дарку Глишићу, удовица Марина
Максимовић и њено троје деце из села Звиздар код Уба, из трошне куће разорене
земљотресом пре три деценије, преселили су се у свој нови и потпуно опремљен дом.
Максим (17), Теодора (15), Лука (13) и њихова мајка
Марина Максимовић из убског села Звиздар, до пре пола
године, живели су у једној просторији старе, у земљотресу
тешко оштећене куће, која је тонула јер је изграђена изнад
мреже тунела напуштеног рудника. Али упркос томе што нису
имали воду и што су извесно време провели у потпуном
мраку због дуга за струју, ова добра и вредна деца и у таквим
условима успели су да постигну да буду сјајни и скроз
одлични ђаци.
Тешка прича Максимовића прочула се захваљујући
Блиц фондацији, а за мање од 24 сата председник Општине
Уб Дарко Глишић је анимирао локалне привреднике и
скупљено је 110.000 динара да дуг за струју буде отплаћен. За
кратко време Блиц фондација и Дарко Глишић са својим
пријатељима успели су да Максим, Теодора и Лука добију
нову и потпуно опремљену кућу од 70 квадрата. Сада свако
од њих има своју собу, а лепе породичне тренутке проводе у
комотном дневном боравку са трпезаријом и кухињом.
- За нас у Блиц фондацији нема веће сатисфакције од
озарених дечјих лица, који су попут Теодоре, Луке и Максима
– сјајни ђаци, добри, вредни, дивно васпитани. Надамо се да
ће у свом новом дому бити још инспирисанији да остварују
лепе резултате- рекла је Јелена Дракулић Петровић,
директорка Блиц фондације и Ringier Axel Springer Србија.

Заједничка фотографија са донаторима
и Дарком Глишићем, човеком великог срца

свима који су помогли, најмање је важно колико је ко уложио и
обезбедио, јер смо заједно овој сјајној деци која су најбољи
ђаци у школама које похађају,омогућили да имају сигурно и
добро место за становање. Ја сам поносан колико су они били
достојанствени у свим својим проблемима и колико су, од
васпитања до учења, деца за пример. Заједно са Блиц
фондацијом и свима онима који то желе, наставићемо и даље
да помажемо угроженима – каже Дарко Глишић, додајући да се
Уб може поносити младим Максимовићима јер је Максим
одличан ђак Техничке школе, рецитатор и глумац у школским и
представама убског Дома културе, Теодора је као „вуковац“
уписала гимназију, а све петице ређа и основац Лука.
- Живот нам је из корена промењен! Нема више гурања у
20 квадрата, који су нам били сав наш простор. Ту смо јели,
учили, спавали, и то у само два кревета, онако по двоје.
Коначно је ту купатило, имамо и прозоре кроз које више не
дува ледени ветар, зидови више не шкрипе и не круне се, под
нама је топли под, а не бетон и земља, над нама сигуран кров, а
не таван који је станиште стршљенова. Нов живот, једном
речју, зато је наша захвалност неизмерна – каже Максим, док
Теодора И Лука додају: - Пре годину дана нисмо могли да
сањамо да ће свако од нас имати своју собу. А када је дошла
Блиц фондација, надали смо се, али нисмо очекивали да ће се
Максимовићи испред своје нове куће у Звиздару
сан тако брзо остварити, да ће захваљујући добрим људима
постати јава. Остаје да све ово чувамо и одржавамо, да
По речима првог човека Општине Уб, сви који су на било останемо добри ђаци и стално дајемо све од себе.
који начин помогли решавање егзистенционалног питања
ове породице, урадили су велику хуману ствар.
- Учинили смо да једна дивна породица, која је била
суочена са великим проблемима, данас има осмех на лицу, а
није фраза када кажете да дечји осмех нема цену. Хвала

Стара кућа породице Максимовић

Рајка Михајловића 33

Уб

МОГУЋНОСТ БАЛАНСИРАЊА
СВИХ ТЕРЕТНИХ ПНЕУМАТИКА

Марини Максимовић, која се из Молдавије доселила у
Србију пре 18 година и са супругом изродила троје деце, у
очима су сузе. Остала је без мужа и она је после његове смрти
сама морала да се брине о њима. Али, за разлику од првог
сусрета, ове су радоснице. Ни то што ће наставити да иде у
надницу и што ће породици једини сигуран извор прихода
бити Максимова школска стипендија од 5.400 динара, неће
бити проблем сада када имају нови дом.
- Највећи терет који смо имали, да ли ћемо имати где да
заноћимо и пробудимо се, више не постоји. Све остало, у
слози, можемо. Неизмерно смо захвални свима који су нам
помогли. Не сумњајте да ће моја деца то заувек ценити и
заједници у којој живе да врате указано поверење – каже
пресрећна Марина.
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НАСТАВИЋЕМО
ДА ОБАРАМО РЕКОРДЕ
Лајковачка општина је протекле године асфалтирала близу
40 километара локалне и регионалне путне инфраструктуре,
што је апсoлутни рекорд икада забележен у вароши поред
Ћирине пруге. Уз присуство председника Александра Вучића
отворен је ауто-пут, који представља нову развојну шансу ове
општине. Саграђен је нови Зелени пијац, а на месту некадашњег
ускоро ће засијати нови модеран парк. Плато испред општине и
некадашње ругло ове вароши претворен је у велелeпни трг са
фонтанама, а започети су и многобројни пројекти који ће у
будућности допринети бољем животу свих Лајковчана.
Како оцењујете годину за нама? По
чему ће је памтити грађани Лајковца?
- Прошла година је била пуна изазова
и уопште није била лака, али сматрам да
смо успешно одговорили на већину
постављених циљева. Оборили смо
рекорде по питању изградње путне
инфраструктуре, реализовали неколико
значјаних пројеката на које се дуго чекало и
свакако унапредили средину у којој
живимо. Лајковчани ће протеклу годину
памтити, пре свега, по отварању пута
Милош Велики. За нас je то био историјски
догађај, ништа мање важан него када је воз
1908. године прошао кроз нашу варош.
Поред тога, истакао бих и шампионску
титулу одбојкашица Желешничара, која је
нашим суграђанима долела пуно радости.
Ових дана усвојен је буџет општине
Лајковац за 2020.годину. Колико ће се
разликовати у односу на прошлогодишњи и на које категорије сте ставили акценат приликом његове израде ?
- Буџет је доста мањи, јер смо у овој
години остали без наднаде за животну
средину, чак 140 милиона, коју смо
добијали од ЕПС-а. Ипак, трудићемо се да
тај недостатак надокнадимо кроз пројекте и
конкурсе код надлежних министарстава,
наших и међународних фондова, где год је
то могуће. Неколико таквих пројеката нам
је већ одобрено и реализоваћемо их већ у
првој половини ове године.
Протекла година остаће упамћена
по многобројим локалним деоницама
које су добиле нову асфалтну подлогу.
Општина Лајковац је, у 2019.години,
добила близу четрдесет километара
уређених путева, који су већим делом
финансирани средствима Републике
Србије али и из сoпственог буџета. Да
ли ће улагања у путну инфраструктуру
остати у фокусу општинске управе и у
наредној години ?
- Прошла година је рекордна по изградњи инфраструктуре, односно локалних и
регионалних путева на нашој територији,
где смо имали несебичну помоћ Путева
Србије, који су у томе учестовали са чак
370 милиона динара. Велику улогу у добијању тих средстава одиграо је и председник
општине Уб Дарко Глишић, коме дугујемо
посебну захвалност. И наредну годину
обележиће сарадња са Путевима Србије и
нове асфалтне деонице, посебно у оним
деловима општине где их још није било.
Пројектни захтеви према Путевима Србије
су
већ спремни, док ће општина из
сопственог буџета издвојити још 40 милиона динара за изградњу локалних путева.
Средином прошле године у
саобраћај је пуштен ауто-пут који
општини Лајковац доноси нове
потенцијале за даљи развој. На који

начин планирате да искористите
бенефите које вам доноси петља у
Непричави и одлична повезаност са
Београдом и другим деловима Србије?
- Област око Лајковца била је главна
раскрсница путева још у доба Римњана. У
средњем веку овуда су пролазили значајни
трговачки путеви, такозвани "господарски
друм". Почетком двадесетог века у Лајковцу се налазио велики железнички чвор,
док нас ауто-пут поново враћа на незаобилазну позицију, као што је то вековима
било. Након отварања ауто-пута Милош
Велики од Лајковца ништа није далеко,
због чега очекујемо још већу заинтересованост инвеститора, оживљавање индустријске зоне око саме петље у Непричави,
али и јачање културних и туристичких веза.
У Лајковац су, током вашег мандата,
пристигла значајна средства из државне касе за различите инфраструктурне
пројекте, што није био случај у ранијем
периоду. Шта се то променило, па се
Лајковац поново нашао у фокусу
републичких институција?
- За разлику од предходних година
лајковачка општина је велики део буџета
издвојила за израду пројеката са којима
смо конкурисали код ресорних министарстава и Канцеларије за јавна улагања.
Мислим да је то био кључ нашег успеха,
као и одлична сарадња са председником
општине Уб Дарком Глишићем, који је
одиграо важну улогу у комуникацији са
њима. Од капиталних инвестиција, поред
асфалтирања многобројних путева,
посебно бих издвојио изградњу новог
објекта Предшколске установе "Лептирић",
као и реконструкцију две школе. У
будућности посебан акценат ставићемо на
Индустријску зону, која се простире на 150
хектара око петље у Непричави и унета је у
генерални план регулације општине
Лајковац.
Ужи центар Лајковца, а посебно
простор око Градске куће, попримио је
потпуно нови изглед. На простору
некадашње зелене пијаце у току је
изградња парка са садржајима за децу.
Када се може очекивати коначан
завршетак овог пројекта?
-Последњих година смо плански
урећивали центар Лајковца и он је данас
добио изглед урбане варошице. Некадашњи популарни корзо, дуж улице
Војводе Мишића са бехатон плочама,
расветом и дрворедом, као и трг са
фонтанама, допринели су новој и лепшој
разгледници Лајковца, којом се не би
постидео било који град у Србији. На месту
измештене старе пијаце нићиће нови
модеран парк, који су грађани одавно
прижељкивали. Његова изградња је у току,
а биће завршен почетком године.

Андрија Живковић
Недавно сте најавили и изградњу
великог паркинг простора у самом центру
Лајковца, који ће у значајној мери решити
проблем паркирања у граду ?
- Лајковац је једна од ретких општина
која не наплаћује паркинг, а разлог је што за
то није ни било услова. При настанку
варошице, готово већина њених становника
били су железничари, а аутомобили су били
ретка појава, тако да тада паркинзи нису ни
планирани. Данас, када ретко ко не вози
аутомобил и када стотине шлепера и
различитих возила прође кроз центар
варошице, конфорни паркинзи су неопходни
и самим Лајковчанима, путницима
намерницима, али транзитним туристима.
После дугих преговора, добили смо
сагласност Железница Србије да на
простору од популарне "Бајића кафане", па
до аутобуске станице, на њиховом
земљишту, односно простору некадашње
колоније испред силоса, саградимо паркинг.
За то ћемо урадити пројекат и у реализацију
већ крећемо у другој половини 2020-те.
Канцеларија за јавна улагања
одобрила је општини Лајковац средства
за реконструкцију
Средње школе
"17.септембар" и основне школе у
Бајевцу, у износу од 350 милиона динара.
Када се може очекивати реализација ова

ОТВАРАЊЕ БАЗЕНА
У АПРИЛУ

Највећи капитални пројекат у
општини Лајковац, чија је изградња
практично завршена, је затворени
базен. Шта је још неопходно да се
уради, па да овај објекат коначно
угости прве купаче?
- Затворени базен је грађанима
Лајковца обећан још пре двадесет и више
година, а ево дошло је време за његову
коначну реализацију. У току су радови на
партерном уређењу око базена, а ускоро
ће бити завршена и котларница коју
финансира ЕПС, чиме ће овај објекат
бити коначно завршен и на радост
Лајковчана и становника околних места
прве купаче дочекати у априлу.
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УСВОЈЕН БУЏЕТ
ЗА 2020.ГОДИНУ
- Имајући у виду усвајање нове уредбе од стране Владе Србије,
средином године, којом су приходи од накнаде за заштиту животне
средине преусмерени у буџет Републике Србије, донета је
сагласност да заузврат добијамо доста више средстава преко
ресорних министарстава и јавних предузећа, која то реализују на
територији општине- нагласио је, у свом излагању, начелник
Општинске управе Живорад Бојичић.
Одборници Скупштине општине
Лајковац су на 33. седници усвојили
Одлуку о буџету за 2020. годину у
износу од 1,259
милијарду
Фото:
Драган динара,
Белајац са
пренетих око 180 милиона из претходног периода. Прогрaм за унапређење услова живота локалне заједнице располагаће са 424,5 милиона
динара, а Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине са 34,6 милиона.

Лајковац за наредни период су: наставак
и интензивирање активности на суфинансирању републичких, регионалних и
међуопштинских пројеката на територији
општине Лајковац (регионални систем
водоснабдевања Стубо Ровни, регионална депонија, обилазница око Лајковца); интензивирање активности на
сарадњи са Канцеларијом за јавна
улагања РС за изградњу и реконструкцију објеката социјалне и комуналне

Детаљ са 33. седнице Скупштине општине Лајковац

Разговор водио Милован Миловановић

Начелник Општинске управе Живорад
Бојичић је изјавио да ће највероватније, већ првим ребалансом, износ
буџета бити увећан за 240 милиона
динара од Канцеларије за јавна
улагања Републике Србије за реконструкцију водоводне мреже, што је и
наведено у Образложењу Одлуке о
буџету за 2020. годину и сврстано у
приротитет јавне потрошње општине
Лајковац у наредној години.
- Врло је важно напоменути да,
имајући у виду усвајање нове уредбе
од стране Владе Србије, средином
године, којом су приходи од накнаде
за заштиту животне средине преусмерени у буџет Републике Србије,
заузврат добијамо доста више средстава преко ресорних министарстава
и јавних предузећа, која то реализују
на територији општине. Ове године је
то било преко 350 милиона за
изградњу и реконструкцију путева и
улица, као и школа. Општина Лајковац
је благовремено, на захтев Министарства за заштиту животне средине,
доставила комплетну планску и
техничку документацију за пројекте
изградње водоводне мреже у наредних пет година, која ће бити саставни
део великог инвестиционог програма
„Србија 2020-2025“- нагласио је
Бојичић у свом излагању.
Неки од планираних приоритета јавне потрошње општине

инфраструктуре (реконструкција водоводне мреже, фискултурна сала у школи
у Јабучју, завршетак система управљања
отпадним водама – постројења и канализације итд.); наставак реализације
пројеката реконструкције Средње школе
„17. септембар“ и Основне школе „Миле
Дубљевић“ у Бајевцу; реализација новог
Споразума са ЕПС Београд, Огранак РБ
Колубара о финансирању локације
„Војни круг“ за расељавање мештана
насеља Скобаљ; наставак изградње
започетих водовода у селима РатковацПридворица-Пепељевац и Јабучје,
изградња резeрoвоара и ПС у Непричави
за нову водоводну мрежу Лајковац
варош; повезивање новоизграђене
секундарне водоводне мреже у селима и
вароши на регионални систем водоснабдевања Стубо Ровни;.
Скупштина је дала сагласност на
планове и програме рада јавних предузећа и установа, Програм о финансирању трошкова вантелесне оплодње,
Програм унапређења квалитета здравствене заштите становништва. Одборници су усвојили одлуке о општинским
комунaлним и административним таксама и надокнадама за коришћење јавних
површина, Локални акциони план
запошљавања, Програм уређивања
грађевинског земљишта, сет одлука о
комуналним делатностима и низ других
одлука и извештаја.
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У ТАКОВУ

ФАРМА РОМАНОВСКИХ ОВАЦА
Дугогодишњи професионални рукометни играч, а сада тренер, Дарко
Павловић на дедовини узгаја најплоднију расу оваца на свету
Захваљујући Дарку Павловићу, Таково може да се
похвали првом фармом романовских оваца у убској оштини.
До прошле године успешни рукометаш, који је каријеру градио
у прволигашким клубовима у Мађарској, Шпанији, Румунији и
Италији, а сада тренер, уз помоћ оца Душана и рођака Драгана
на дедовини узгаја најплоднију расу оваца на свету. Без
икаквог претходног пољопривредног искуства, пре три и по
године формирао је основно стадо од шест грла, док данас
његова фарма броји 80 оваца.
Романовска овца води порекло из долине Волге у Русији
и специфична је по томе што се јагњи два пута годишње.
Управо због њених добрих репродуктивних својстава, Дарко
Павловић (1981) се одлучио за ову расу.
- Лутали смо много, док нисмо успели да нађемо квалитетна грла, тако да смо највише увезли из Чешке Републике, јер
они имају оно што смо тражили. Цена се креће од 600, па све до
1.000 евра по грлу, колико сам платио овна, вицешампиона
Чешке. Целокупна инвестиција није била мала, али сам имао
циљ да формирам добро и квалитетно стадо, које је генерациДарко (други с лева) са синовима,
јама уназад праћено папиролошки. Много новца смо уложили,
оцем и рођацима
али све се то веома исплати. Ако јој дате максимум, ова овца
вам враћа дупло више“, истиче Дарко.
У једној години се од једне овце, када се јагњи сваких
„Након седам, осам дана од доласка на свет, наши јагашест месеци, добија у просеку четири до шест јагњади, што је њци имају своје такозвано одбаниште. То је ограђен део, где
број који ни једна друга раса не може дати. Павловићи су до само они могу да пролазе и где добијају концентровану
сада имали највише седам јагњади.
храну и луцерку по вољи, и самим тим навикавају се да једу.
Уједно, ово је веома важно и због тога што овца која ојагњи
Прва фарма романовских оваца
четири јагњета можда нема довољно млека да их отхрани.
Купујем и вештачко млеко, које набављам у Мађарској и са
у убској општини
њим дохрањујем јагањце. Они су са мајкама 90 дана, након
чега их одвајамо и вршимо селекцију. Сручна служба из
Београда помаже нам у одабиру приплодног материјала“,
објашњава наш саговорник.
Иако за ову расу кажу да није захтевна, Павловићи свом
стаду пружају сву неопходну негу када су услови држања у
питању, а посебно исхрана, која утиче на плодност и мора
бити квалитетна. У склопу фарме имају 80 ари земље, која
служи за пашњак, на 2,4 хектара сеју луцерку, а под закуп
узимају два хетара за кукуруз и јечам.
Породица Павловић планира да у наредном периоду
прошири своју фарму. Волели би да достигну број од преко
сто грла и да одгаје шампионског овна романовске расе.
ЦРВЕНИ КРСТ УБ
Премда и даље живи у Мађарској, где је после 18 година
дуге играчке каријере ангажован као рукометни тренер,
Дарко Павловић често долази у Таково, најчешче у друштву
синова Петра и Вука. Као дете, доста времена је проводио у
селу са својим дедом, и како каже стално био међу животињама и људима којима је пољопривреда била главна тема
разговора. Ту се и зачела жеља да се једног дана врати на
Почетком јануара, Општинска организација Црвеног
дедовину.
крста и београдски Институт за трансфузију крви органи„Са својих 17 година отишао сам у иностранство,
зовали су прву овогодишњу кампању добровољног давамењао државе и градове. Не могу да кажем да ми се смучило,
ња крву на Градском тргу. Том приликом, „у знак признања
али након толико времена човек жели да има неки мир
за дату крв, изражену племенитост, хуманост и љубав
касније“, каже Дарко Павловић, који је спојио лепо и корисно
према човеку“ награђено је око 370 Тамнаваца за постина својој фарми у Такову.
Д.Недељковић
гнуте резултате у области добровољног давалаштва крви у
2019. години.
-У зависности од тога колико су пута учествовали у
овој племенитој акцији, добровољни даваоци су добили
захвалнице, значке, плакете и повеље. Пре свега бих желео
да истакнем да је преко 50 наших младих суграђана, који
имају 18 година, први пут дало крв и добило признања. Ту
је и десет рекордера, укључујући све који су своју хуманост
показали сто и 65. пута и они ће нам помоћи у даљем раду
на едукацији нових давалаца. Прави јунаци, они који су
стотину пута дали крв, а таквих је шесторо у нашој општиgolf 4, 5 i 6
ни, носиоци су посебног признања, позлаћене повеље, коју
додељује Црвени крст Србије у сарадњи са Министарpassat B5, B5+, B6
a
ством здравља, известио је Слободан Моловић, секретар
adnj
i ugr
убске ОО Црвеног крста, додајући да је та организација
a
v
a
dost
поносна на све даваоце. Такође је истако да општина Уб, у
AUDI
A4
односу на веће средине, предњачи по одзиву акцијама
даривања крви, због чега је носилац највишег признања у
тој области.
Прва наредна кампања добровољног давања крви
на Убу ће бити одржана у петак, 7. фебруара.

ПРИЗНАЊА
ЗА ДАВАОЦЕ КРВИ

POLOVNI
DELOVI
Volkswagen

Jovica 064/28-94-424
Ustanička br.3, Ub
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КОПИЈА НАЈПОЗНАТИЈЕГ СИМБОЛА ПАРИЗА

АЈФЕЛОВ ТОРАЊ НА УБУ
Оџачар, колекционар и од сваке руке даровит Миливој Танасијевић
ћерки Обренији испунио жељу
Двориште Убљанина Миливоја Танасијевић од
недавно краси и Ајфелов торањ, висок 5,3 метара и тежак
200 килограма, који је дело његових руку. Мини копију
најпознатијег симбола Париза направио је у својој гаражи
за недељу дана, како би обрадовао своју наследницу
Обренију.
- Једно јутро око Нове године ћерка ми каже: Ћале,
волела бих да попијем кафу испод Ајфеловог торња. Не
знам зашто јој је то одједном пало на памет, али није ни
важно. Мало сам размишљао како да јој испуним жељу и
дођем на идеју да ја то направим. Нацртам шаблон,
набавим материјал и кренем. Ноћу сам секао делове од
пуног гвожђа, и то маказама, преко дана варио. Две кутије
електрода сам потрошио и 500 метара арматуре. Све сам
радио под винклу, под либелу, да буде како треба. Након
што сам делове офарбао и заштитио, склопио сам их у
дворишту. Зовем ћерку Брену да изађе из куће, да види.

Миливој са ћерком Обренијом
и Ајфелов торан висок 5,3 метара
Било је то право изненађење за њу, пошто сам кришом
радио. Питам је: Је' то Ајфелова кула? Каже јесте. Е, сад
можемо да пијемо кафу, прича разговорљиви Миливој
Танасијевић (1959), који је торањ и обасјао светлећим
цревима, па ноћу посебно лепо изгледа. Истиче да
представља праву атракцију и већ су многи свраћали да га
фотографишу. Још већу пажњу изазвао је након што је
ћерка поставила фотографију на свој инстаграм профил.
„Исто вече звао ме један наш човек који живи у
Аустрији и питао колико кула кошта. Рекао сам 1.500 евра.
То сам лупио, јер нисам направио да је продам, него за дете
и себе. Он рече - нека остане до пролећа, купићу је када
дођем. Међутим, касније сам мало размислио и одлучио
ако наиђе прави купац да је и продам. Јесте да сам је радио

Убски Ајфелов торањ украшен
новогодишњим светиљкама
са муком, варио, потрошио и струје и времена, али нама ћу
направити другу, још већу“, нема дилему овај Убљанин, даровит
од сваке руке. Најбољи доказ за то је необично двориште
Танасијевића, Миливојева „ситничарница“, где су бројни
занимљиви предмети, ствари и објекти које га чине срећним. Ту
нема чега нема. Од својерсног чардака „ни на небу ни на земљи“,
преко кућице за уживање од каце, до фонтана, импровизованог
бунара од бурета, макета и других рукотворина од дрвета,
камена, плочица, црепа. И све је сам израдио, као и неколико
комада намештаја, пошто како каже „што моје око види, то рука
направи, у складу са могућностима. А имам само четири
разреда школе“. Миливој је и колекционар, па се у старој магази,
али и другим помоћним објектима налази безброј старина,
сувенира и игрчака, које деценијама скупља или је добио на
поклон. Сатови, транзистори, стари радио апарати и колевка,
пегле на жар, фењери, посуђе, алат, улари за стоку, ћупови,
привесци, на стотине плишаних и гумених фигура Дизнијевих и
других јунака,...Једноставно, тешко је побројати шта све
поседује, а он сваком предмету зна место. Велики је и љубитељ
животиња, те су у свом дворишту има 60 голубова лепезана,
дивље патке, три пса,..
Миливој Танасијевић већ три деценије чисти оџаке и прави
ложишта и то му је једини извор прихода након што је пре
неколико година остао без посла у некадашњем „Тамнавцу“.
Хлеба је ваљало јести, ћерку Обренију и сина Дарка, који сада
има своју породицу, одгајити и ишколовати, а душа је тражила
своје. Мајка му је умрла када је имао четири године, и сем њене
љубави остао је ускраћен и за многе друге важне ствари у
животу. „Мени нико као детету није поклонио играчку, нити ми је
направио рођенданску прославу. Али нећу да се кудим на мој
живот“, каже Миливој, који својим радом, вештином, талентом и
упорношћу успева да досања дечачке снове.
Д.Недељковић

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА

ОДРЖАНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА
Мала примања нису много утицала на друштвену активност најстаријих грађана
Недавно је одржана друга по реду годишња Скупштина
Удружења пензионера Општине Уб, где је дата сагласност на
Извештај о раду за 2019. и верификован Програм рада за ову
годину. Поред тога, присутни су информисано о цени
сушеног и сировог угља и пелета, који ће моћи да набаве под
повољним условима и на одложено плаћање. Наиме, пошто
већина старосних, инвалидских, пољопривредних и
пензионера занатлија прима мање од просечних пензија,
Удружење својим члановима обезбеђује куповину огрева на
шест месечних рата. Из истог разлога, није мењана ни висина
чланарине, која и за 2020. износи 400 динара.
Удружење ће и ове године организовати сада већ
традиционалне излете по Србији, а од ПИО фонда могу да
рачунају на бесплатну рехабилитацију у здравственостационарним установама и бањско-климатским лечилиштима.

Мала примања нису много утицала на друштвену
активност најстаријих грађана, где се посебно истиче Актив
жена, који сваког првог уторка у месецу организују дружење уз
музику, али и друге прославе. При овом активу је прошле
године формирана секција „Велико срце“, чији је рад
превасходно усмерен на помоћ болесној и сиромашној деци.
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НАШИ АУТОРИ

Пише: Радован Пулетић

СЕДАМ КРАТКИХ ПРИЧА
О рационалности

О поштењу

Ђед Радован је био рудар у Америци, а ђед-стриц Марко
је енглески учио овде. Оду из Роваца у Куче по младу за ђеда.
Седну са њеним намрштеним оцем и наоружаном браћом.
Служиле их будућа одива и нека слушкиња. Онда Радован
рече да га само Марко разуме:
- Лепша ова друга...
- Немој Радоване, аманет ти божији... Ни до коња нећемо
стићи.
До коња су стигли не журећи. А ја сам, ликом, повукао на
бабу.

„Поштено је најтеже ал` се најдуже може“. Рекао ми
цариник када сам 92-ге шверцовао јакне из Мађарске. Питао
ко шта има. Видим, сви лажу. А мени прва тура, уложио
комплет паре, дошао богу на истину...
- Кол`ко јакни?
- Десет.
Извадим, распакујем, преброји- стварно десет. Гледа ме:
- Је л` ти фрка?
- Јесте.
И не наплати ми царину. Остале ошури.

О дисциплини

О учењу

Рођендан код Сање Кончар са четвертог, за мене је био
раван замишљеном проводу у „Цепелину“. Али, пошто сам
тих сезона био килав на храни кева ме уценила:
- Можеш код Сање под условом да тамо једеш све!
Убрзо је звала тетка Љиља са једног великог црног
телефона:
- Дано, дођи одмах!
- Шта је, је л` не једе?
- Ма једе све редом! Сад не могу да га убедим да је ловор
на сендвичима само украс! Стоји ми и неки лијандер у
предсобљу... Плашим се жено...

Књига „Правила службе“ лепо каже - у борбена возила
пешадије не улазити без шлема. Да смо то учили из књиге
никада не бисмо научили.
„Одељење у нападу“ је вежба у којој по врућини и под
пуном ратном опремом у тесном транспортеру сурфујеш по
екстремно џомбастом беспућу. Кратка пауза служи да дишеш
и питаш садистичког поручника Миломира Јокића може ли
следећа тура без шлемова „пошто је унутра пакао“. Изненади
очински осмех „наравно да може“, али је изненађење дубоко
у сенци спаса који доноси та неочекивана родитељска
предусретљивост. Међутим...
Са рукама на личном наоружању, заглављени у гвожђу и
урликању мотора, у вожњи никад бржој и никад џомбастијој,
као на механичком родеу, ударали смо голим главама у цеви
ручних бацача, у зидове транспортера и у остале наивне
слепоочнице октобарске класе... Изашли смо у нокдауну, као
после рунде са боксером неупоредиво више категорије. И, за
сваки случај, ставили шлемове још на маренди.

О неразумевању
Кад дежура учитељица Душанка, на великом одмору је
било забрањено све осим дисања. Од Сремског фронта била
је РВИ са једном дрвеном ногом па је, то што није састављена
само од живих делова, чинило још страшнијом.
- Чим звони, двоје по двоје!!! Ко нема пара ући ће у
школу само преко мене мртве!!! Јасно???
Ипак, у оном метежу наиђем распаран.
- Имаш ли пара, идиоте?
- Не носим паре, тата ми уплатио школску кухињу...
Од њене шамарчине на полугођу задржао сам петице
једино из ликовног и фискултуре.

О незнању
Уз Уставно право схватим да ми је историја српске
државности слаба тачка. Зато у библиотеци изаберем књигу
„Господари“. Библиотекарка у кафенисању са моје две
бивше професорке књижевности пружи ми картон да
потпишем.
- Ово није мој картон.
- А чији је?
- Неког Данка Поповића.
Момче, Данко Поповић је аутор књиге... Књига у издању
Нолита... А ти си читалац који ређе навраћа, је л` да?
Од њеног стола до излазних врата путовао сам тачно 24
часа. За толико се аутостопом стизало до мора. За толико се
Земља окрене око своје осе.

О срећи
У једно мало ослобођено место улазе каљаве униформе
без ознака. На 100 м од њих слуђени човек мисли – усташе!
Дигне два прста и дрекне:
- За дом – спремни!!!
Међутим, нису Хрвати него Срби... Шта ће, дода још
један прст и зајауче:
- ... а, ако нисте спремни – спрем`те се, спрем`те
четнициииии...!
Војска стара оде да одмара, а слуђени човек да
прослави што се поново родио. И да промени пелене.

МАЛИ ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ КУЋУ
СА ПОТКРОВЉЕМ У ЛАЈКОВЦУ
у улици Димитрија Туцовића
Површина 120 m², укњижена, плац 6,8 ари,
кабловска, интернет, клима, гаража 20 m²,
градска и бунарска вода, кишна и фекална
канализација.
На плацу се налазе и две помоћне куће
од 49 m² и 55 m².

Телефон: 064/506-78-63

Продајем шуму у Трлићу,
површине 1,4 ха.
Цена по договору.
Телефон: 017/411-520

ОКО НАС
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НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ

ЧЕТИРИ СТУДЕНТКИЊЕ
ИЗ СТУБЛЕНИЦЕ
Сесте Денић и Миловановић планирају да у року
заврше основне студије и одмах потом упишу и мастер

Јана, Сара, Симона и Валентина
Од осморо студената Електротехничког факултета из убске општине, половина је из Стубленице. Осим
завичаја, повезују их још четири ствари: да су девојке, уз то по две рођене
сестре, које су и комшинице, а имале
су и истог професора математике у
Гимназији „Бранислав Петронијевић“. Њихове породичне куће у селу
удаљене су стотинак метара, те Сара
и Јана Миловановић и Валентина и
Симона Денић другују од малих ногу,
а према њиховим речима, највеће
заслуге што су уписале ЕТФ има Сава
Сарић, њихов некадашњи професор
математике, који им је поред знања из
овог предмета, усадио и трајну љубав према природним наукама.
Такође истичу да су се руководиле и
практичним разлозима, пошто овај
факултет школује кадрове који су
најцењенији у земљи и у свету и стога
нуди прилику за успешну пословну
каријеру. А она почиње да се гради на
студијама, добро знају ове лепе,
паметне и вредне Стубленичанке,
због чега су већ од самог страрта прионуле на учење, одричући се готово
свега другог што није факултет. Међутим, не жале се, јер сматрају да је
боље нешто и „пропустити него продужити студирање”. Додају да треба
посложити приоритете, а њихов је да
у року заврше ЕТФ, потом и мастер
студије. Да би тај циљ постигле,
предано и континуирано раде и не
посустају пред изазовима да стекну
међународно признату диплому факултета, који у Србији многи сматрају
најтежим. Надају се да ће се труд
једног дана и исплатити.
Прва међу једнакима, Валентина Денић (1997) четврта је година
ЕТФ-а, на групи за Електронику. Школује се о трошку буџета и све испите
даје у року, па до јесени планира да

заврши дипломски рад и после тога
одмах упише мастер. У фебруару ће
започети четворомесечну праксу у
једној француској компанији са испоставом у Београду, где би волела и да
се запосли. Млађа ћеркаТање и
Радојка Денића, Симона (1998) трећа
је година ЕТФ-а, Одсек за софтверско
инжењерство, са просечном оценом
9,5. Једини је буџетски студент из
убске општине на том смеру од његовог оснивања 2004. године. Нада се да
ће као и претходне две, и ову годину
очистити до јула, како би имала три
слободна месеца током лета. Не
размишљам о одласку из земље по
окончања студија, али би волела да
мастер заврши у иностранству.
На одсеку за софтверско инжењерство студирају и обе ћерке Славице и Драгана Миловановића. Сара
(1997) је студент четврте године, са
просечном оценом 9,0 и до сада је
полагање испита сваке године завршавала већ у јуну. И она планира да
одмах по окончању основних, упише
мастер студије и паралелно иде на
праксу. Најмлађа од свих, Јана Миловановић (2000), једини је бруцош из
убске општине на одсеку за софтверско инжењерство. За три месеца
студија, само је једном дошла кући, и
то за Божић, јер јој обавезе на факултету нису дозволиле да чешће посећује родитеље и родни крај.
Захваљујући њима, село Стубленица, са око 300 домаћинстава, може
да се похвали са четири студенткиње
на једном од најтежих и најцењенијих
факултета, што је вероватно реткост и
за веће средине. Али, оно што је прави
куризитет јесте да су на удаљености
од свега стотинак метара поникле
четири успешне студенткиње ЕТФ, које
су уз то по две рођене сестре.
Д.Недељковић
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ВЕЛИКИ БРАТ НА ДЕЛУ

ЗОМБИ
ГЕНЕРАЦИЈЕ
Што је очигледније да нас
уништавају - то смо неосетљивији
Давно је прошла 1984, она о којој је Орвел написао своју визију
будућности насловивши је том бројком
јер је мислио да ће, већ тада, светом
владати ‘’Велики брат’’ . Та година нам,
сада, делује као неуспела слика уметника наивца. Ова, актуелна, технологија,
била је у повоју, компјутери су заузимали просторе од величине једне собе,
па до овеће хале - за оне моћније
рачунске операције.
Дошло је време паметних
телефона, друштвене мреже су свет
претвориле, буквално, у велико село...
Али, технолошки напредак и четврта индустријска револуција, нису
донели очекивано благостање човечанству. Природа даје све оштрије одговоре на загађење за које је крив човек, а
они са највише оптимизма предвиђају,
већ средином овог века, ако се овако
настави, драстичне катаклизмичне
промене. Међутим, као што је Орвел
давно предвидео Велики брат је,
напретком технилогије, добио неслућене могућности за контролу становништва ове планете. Буквално све је
могуће држати под контролом уз једини
услов - да се ту негде налази обичан
мобилни телефон новије генерације.
Видео игрице стварају зависнике попут оних од дроге, алкохола или
дувана. Објављене су озбиљне научне
студије, засноване на обимним истраживањима, по којима је максимум
дневног бављења мобилним телефонима око два сата (?). Ако младе генерације, овим темпом, наставе да се баве
видео игрицама, са идолима који у
рукама држе паметне телефоне пете или
неке следеће генерације, оправдано је
питање: да ли то води га стварању неке
нове врсте људи? Оних који ће у
потпуности зависити од оног што им
Велики брат понуди преко ‘’нове електронске забаве’’ (или чега већ!)?
Србија се, посебно, нашла на
удару својеврсног разграђивања нације. Већ дуго стижу упозорења да нам
деца у основним школама уче из уџбеника који се пишу и штампају у иностранству (?). Тако имамо невероватне
случајве да је из лектире избачен Петар
Кочић, а унета песма ‘’Громе мој’’, да се
‘’Данак у крви’’ проглашава као ‘’шанса
за напредовање српске деце’’, да се
маргинализују историјски догађаји у
којима је стварана славна српска
историја, да се Јасеновац занемарује,
злочини ОВК на Косову бришу... и тако
даље.
Наша јавност остаје неосетљива. Чак да се ради о неком другом
народу (а у светским размерама - о некој
другој планети), морало би да се реагује.
Па, зар треба да се чека, на пример, на
председника да прозове министра за
екологију?
Ако се овако настави, заиста,
већ ускоро, стижу зомби генерације! Да
ли је то циљ Великог брата? да ли је
могуће да је Орвел, ипак, био у праву,
додуше са закашњењем?
М.М.
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ПРОИЗВОДЊА КВАЛИТЕТНЕ РАСАДЕ

ОСНОВ УСПЕШНЕ ПОВРТАРСКЕ СЕЗОНЕ
Расад захтева сталну негу, проветравање просторије, заливање, осветљење и прихрањивање
За повртаре, почетак године је у знаку производње
расада. У повртарској производњи не постоји ризичнија
фаза од ове, јер у периоду од око 60 дана, колико је потребно
до преношења у пластеник или отворено поље, неопходно је
неговати младе биљчице. Производња квалитетне и здраве
расаде је основ успешне повртарске сезоне са којом се може
очекивати одговарајући принос и квалитет, а она почиње
избором одговарајућег хибрида поврћа, припремом
супстрата за сетву и сетвом. Услови који доводе до појаве
болести су: недовољно стерилисан супстрат, неповољни
услови за пораст сејанаца, висока влажност и температура,
као и слабо проветравање.
Полегање расаде, које се још назива и топљење
расада, изазивају гљиве из рода Pythium spp., Pythium
dabaryanum и Pythium ultimum, које су и најштетније врсте на
повртарским биљкама. У случају високе влажности и
температуре, ако је присутан, инокулум се лако преноси и
долази до појаве првих симптома. Испољавање симптома
зависи од старости заражене биљке. Инфицирано семе не
клија, трули и пропада. Почетне заразе су у виду воденастих
пега, док се симптоми испољавају на приземном делу
стабаоца у зони кореновог врата. Тада долази до прекида
хранљивих материја, некроза се брзо шири на целе биљке,
које полежу, што доводи до „топљења расада” и појаве
оголелих места. За 24 до 36 сати може сав расад да пропадне.
Оболеле биљке треба сакупити и изнети из расада, а места
где се болест појавила испрскати фунгицидом.
Спречавању развоја ових фитопатогених гљива
морамо приступити низом комбинованих мера, јер једино
тако се испољава најбољи ефекат. Те мере најпре
подразумевају здраво декларисано семе, потом квалитетан
супстрат фине структуре, одговарајуће ПХ вредности и са
хранивима прилагођеним потребама у почетним фазама
клијања и ницања. Када год је то могуће супстрат треба
стерилисати, загревањем на температури од 80 степени, у
трајању од 30 минута. Посуде, контејнери, односно пвц
чашице треба да буду са добрим дренажним отворима, како
се вода не би задржавала и била подлога за даљи развој
гљивица и болести.
Након садње неопходно је одмах извршити прву
заштиту добрим заливањем, заливне норме 1,5-2 литре по
контејнеру одговарајућим раствором. Заливање водом се
врши у раним јутрањим сатима, а пожељно је у воду
додавати водотопива ђубрива, са формулацијом која садржи
већи проценат фосфора, нпр. НПК 10-40-10, како би се расад
добро укоренио. Прво заливање фунгицидима треба

обавити одмах после сетве. У ту сврху могу се користити
препарати на бази а.м. пропамокарб хидрохлорид и фосетил
алуминијум. Раствором овог препарата заливају се биљке и
само земљиште око биљака. Друго заливање треба обавити
после пикирања, када се могу додати и препарати на бази a.m.
imidakloprid или tiametoksam, за заштиту од инсеката. Треће
заливање истим средством обавља се приликом расађивања,
како би се корен добро натопио и заштитио. Расад који је на
овај начин сачуван и припремљен имаће добро развијен корен
и стабло и моћи ће да обезбеди висок принос и квалитет.
Расад захтева око 15 сати осветљења, у случају да је
потребно додатно осветљење користе се лампе, које се током
ноћи морају гасити, јер је одмор у мраку итекако битан за
правилан развој. Проветравати објекат што чешће и настојати
да температура буде 14-16°Ц током дана, када је расад у
почетним фазама ницања, након ницања првог и другог листа,
температуре треба да су између 20-22°Ц, максимално 25°Ц, а
релативна влажност ваздуха не већа од 75%.
Све поменуте мере имају искључиво превентивни
ефекат, укључујући и примену хемијских препарата намењених сузбијају полегања расаде. Јер уколико дође до ове појаве,
хемијска или биолошка средства имају сврху да се примене
само ако се претходно уклоне заражене биљке. На тај начин се
обезбеђује заштита преосталих биљака, пошто фунгициди
праве баријеру између биљке и гљива, који су проузроковачи
полегања.
Дипл.инг. Слађана Гавриловић
ПССС Ваљево

АКЦИЈА УБСКОГ ЦРКВЕНОГ ОДБОРА

ПЕЧЕНИЦЕ КАО БОЖИЋНИ ДАРОВИ
Свештенство убске цркве, на
предлог Црквеног одбора, однело је, на
Бадњи дан, божићне дарове у виду 16
печеница, верницима који су недовољно материјално обезбеђени. Сваки
свештеник је у својој парохији поделио
по три печенице, за сваку породицу по
једну, а преостале су биле намењене за

Старешина убске цркве
Драган Алимпијевић у Мургашу

четворо деце лошијег материјалног
стања у школи за децу са сметњама у
р а з во ј у . П еч е н и ц е с у уру ч и ва л и
протојереј-ставрофор Драган Алимпиј е в и ћ , с т а р е ш и н а у бс к е ц р к ве , и
протојереји Станиша Ђокић, Милан
Ристивојчевић и Душан Бабић, особама
које су болесне или саме, самохраним
мајкама и породицама са више деце у
Убу, Совљаку, Мургашу, Црвеној Јабуци
и Гуњевцу, на општу радост оних који су
их добили, али и оних који су их даривали.
Куповина божићне печенице,
постала је део традиције у нашем
народу, али не могу сви да је приуште.
Због тога ће Црквени одбор и у наредном периоду, већ за дан Светог Саве,
Протојереј Душан Бабић
Васкрс а, али и другим поводима,
у посети једној породици
помагати и радити на томе, да се што
у Првомајској улици
више оваквих акција даривања организује и на тај начин помогне социјално
угроженим парохијанима. Како наводе једни другима не да би сиромашили, већ
из убске Цркве, њихова нада је била да да би се исказивајући добра дела богаће бар мрвицу љубави пружити, дајући тили.
Д.Капларевић

НАШИ ЉУДИ
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БАЊАНИ - ПУТЕМ ПОРЕД ЦРКВЕ

ЈОВАЊДАН КОД БОЈИЧИЋА
Очекује се преко 50 гостију, а славиће се три дана уз
овчетину, прасетину, сарму... редно, а све уз разне
слатке ђаконије. Близанци Марко и Вељко још нису
‘’стали на луди камен’’ - али, време им је...
Банули смо у двориште Бојичића у Бањанима у
јеку припрема за славу - Јовањдан. Милорад, домаћин, је
прилегао, на кратко, да се одмори, али син Милорад,
супруга Драгица, снаја Добрила и унуци Марко и Вељко, су
на ногама. Пече се, на два места, овца и прасетина. Биће,
кажу, педесетак гостију. Вече уочи славе, на Јовањдан и
други дан, патерице - домаћински, како и приличи
домаћинству са 39 хектара и 11 под закупом, а скоро све за
сточну храну која се утроши за тов тридесетак јунади. У
турнусу по шест-седам, која
се испоручују Индустрији
меса ‘’Трлић’’.
- Да нам није Жоје
(Трлић) и Стеве (Трњаци) посао не би био могућ-каже
Драган Бојичић, док окреће
овчетину на ражњу, а ми
испијамо кафу под настрешницом која добро послужи
као заклон од падавина и
зиме док се из зидане вуруне
шири мирис печења.- Опште
позната је чињеница да
држава на селу почива, а
опет, најмања брига, од
Милорад Бојичић
стране свих досадашњих
власти, је о нашим интересима. Годинама муку мучимо са ценама које нам нико не
гарантује. На пример, кад се сунцокрет засеје цена је једна,
а кад дође време да се летина скине - она је мања (?). И тако
је са свим нашим производима. Трговци и откупљивачи
скидају кајмак, а сав ризик у току производње је на нама...
Жали се овај вредан сточар и на електрични
напон. Каже, да су стубови добри, каблови исправни и са
довољним пресеком, а струја је, ипак, слаба.
- Долазили су да мере напон -додаје наш домаћин.
- Али, сумњам да се тада у трафо станици пусти јачи напон
и, онда, инструменти покажу да је добар. Али, касније, ми
се, опет, суочавамо са истим проблемом. Само неколико
стубова иза трафо-станице струја је слаба... А то је оно
најосновније у нашој производњи. И, наравно, асфалт који
за село - живот значи.

Драган окреће ражањ са овцом
Марко и Вељко, близанци који су рођени 1999.
године завршили су аутомеханичарски занат. Ако нађу
посао, вероватно ће отићи. Овде, иако ово домаћинство
може да им пружи подршку, како оцењује Драган, нема
сврхе да отварају радионицу. Разлози су разумљиви, а и
од пољопривреде може лепо да се живи. Нема више
физичког рада као некад. Милорад додаје да и не знају где
им је мотика која сада служи за ‘’оно мало баште’’ за своје
потребе. Некада се кукуруз три пута окопавао, сада ни

Домаћинство Бојичића у Бањанима

једном. Ипак, момцима је све теже да нађу животну
сапутницу.
- Ове наше одоше у Туларе, па нам село остаје са све
више нежења- каже Драган. - Око 70 процената становника
овог краја је старије од 50 година...
Напуштамо Бојичиће са жељом да близанци, у што
скроијем времену, ‘’стану на луди камен’’. Има још времена,
али, прилике, кад их буде, не треба пропуштати...
М.М.

ХЛЕБ ИЗ ЛЕБНЕ ВУРУНЕ

ИЛИЋИ ЧЕКАЈУ
Весна, професорка географије у Земуну, удала
се, али Веран, и поред нашег позива да се младе
одазову, још није нашао изабраницу свог живота

ц

Веран, Љубица и Живојин
О Илићима смо писали пре готово две године.
Тада Живојинова и Љубицина деца, Весна, професорка
географије у земунској школи и син Веран, који је остао у
селу, на солидном сеоском домаћинству, нису имали
брачне партнере. Свратили смо да проверимо, има ли
нешто ново и, већ на капији, Љубица, са јагњетом у рукама,
саопштава вест.
- Ћерка се удала прошле године, а муж јој је већ на
терену у Немачкој, док Веран...нешто је покушавао, али на
кратко. Опет је сам, а ја сам рекла, ако се ове године не
ожени и не доведе одмену мени у кућним пословима,
враћам се мајци - завршава са смехом свој мали рапорт
наша домаћица.
Свраћамо на чашицу разговора. У лебној вуруни
пламен, а мирише тазе сомун.
- То се вуруна догрева да испечем прасе комшиници Зори за славу, Јовањдан-објашњава Живојин. - Мора
да се пазимо и помажемо. А сада на селу и нема неког
посла. Узорало се на време, Божић је прошао, печеница
поједена, остало је да се испоштују славе, па стиже и нова
сезона за рад.
Питамо Верана хоће ли бити ‘’какве младице’’
ускоро?
- Слаба вајда од вашег писања. Неће девојке на
село, а много греше. Кад схвате, онда им буде касно. Нисам
одустао, видећемо шта ће ова година донети.
Јагње се мота око ногу у кујници која служи као
помоћна просторија за обављање разних послова, а и оно,
које је, из неких разлога овца одбацила (ојагњила троје,
али је двоје одмах угинуло) је нашло своје место иза
шпорета.
Један снимак ‘’за новине и успомену’’, па крећемо
пут Уба. На капији, кеса! Од Илића се не одлази без понуда
у виду сира, кајмака, врућег сомуна, погаче, паковања
јаја... Обећасмо поновно виђење већ у фебруару. Кад
пронесу патке које се беле недалеко, у дворишту...
М.М.
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ЧАРШИЈА УБСКА СРЕДИНОМ ПРОШЛОГ ВЕКА

У СЕЋАЊУ СТАРИХ УБЉАНА
Уб је, за разлику од других сличних варошица,
Живан Кломфер, коме је надимак говорио о занату
средином прошлог века, имао више улица, али је она којим се бавио (лимар) имао је кућу у наставку улице, а до
Главна била најдужа. Протезала се од врха Вучијака до иза ње је био дом Јаше Пауновића у којем је, пре врата, стакаменог моста на Убачи.
новао и Која Жунисијевић са породицом. Затим је ту, и сада,
кућа Илије Перишића, који је био уз Ловачки дом
(приземље), а на спрату су били станари. Иначе, памти се и
да је ту, у близини, била колонијална радња Цане
Вукајловић, па кућа Иве Николића у којој је била позната
кафана ‘’Стари хан’’ (кажу да је била под заштитом државе
када је срушена да би уступила место новој згради), а до те
куће била је радња Драге Милуновића, ћурчије.

На Вучијаку прве куће су биле Гардиновачких, а
простор до гробља био је празан. На самом гробљу, у
скромној кућици је живео Милош Гембеш са Женом
Јулијом, па су Убљани имали обичај да кажу за оне који оду
на онај свет да ‘’иду код Јулије’’. Старији Убљани се сећају
да су они имали две ћерке и сина. Једна од ћерки је, касније,
после родитеља, остала да живи у тој кућици. Испод
гробља, на десној страни низбрдо, било је имаље банкара
Цуце Станковића које су откупили Лазићи кад су се
доселили из ужичкој краја.

Уб, главна улица средином прошлог века
Запамћен је и ћепеник Драгана пекара званог Ђаво,
иза ‘’Старог хана’’, на којем су били изложени тазе хлебови,
кифле, буреци и друге пекарске ђаконије.
Десна страна улице настављала се радњом Миге
Шустера, који је увек имао по неког калфу и шегрта. Затим је
био низ радњи у бившој Земљорадничко-кредитној банци
‘’Тамнавац’’ са станарима на спрату, док се тај део улице
завршавао кућом Веље Андрејевића, чији син Бранко је
држао књижару која се налазила на углу Главне улице и
сокака названог Преки шор, а који је водио за Ђунис са
великом узбрдицом погодном за санкање током ондашњих
снежних зима (то је тема за посебан напис).

Поглед са Вучијака
Двојаковићи су имали кућу испод Лазића, а после
њих била је ковачка радња Гавриловића, па кућа Ленке
Мушицки и дом са двориштем Лазе Каначког, фијакеристе,
па куће Чеде Тодоровића и његове сестре Јуле, коју је
делио плот од Пурића...
Даље се, затим, налазило пространо двориште са
кућом Кате Брицићке, мајке Раде попадије која је то постала
удајом за Бору Ненковића, популарног убског свештеника
који је пристајао да комунситима децу крсти у убској цркви
и током ноћи, да ‘’нико не види’’.
На том делу Главне улице била је и црквена дрвена
ћуприја, замењена каменом после рата, а на потоку, који је
одводио воду са врха Вучијака. Иза потока је била лепо
уређена црквена порта са великом крушком, столетним
липама и две камене гробнице крај цркве, која је нажалост
срушена да би уступила место садашњем црквеном храму.

Стара убска Црква

Неке од старих зграда су сачувале свој иглед до данас
Преко пута Бранкове књижаре била је кућа коју је, пре
рата, подигао банкар Цуца Станковић и у њој држао
приватну банку, али је издавао просторије за адвокатску
канцеларију и друге радње.
Кућа Раје Лазића била је, даље у низу, а иза ње зграда
коју је породица Сандић завештала, као легат, убској
општини. У овој згради била је Женска занатска школа у којој
је Марица Арсеновић годинама обучавала генерације
младих кројачица, а у тој згради, пре рата, Милан
Париповић је, у приземљу, држао ткачку радњу.
Ту је (и данас), следећа у низу, кућа Миће Кицоша, са
станом на спрату у којем је живео власник са супругом
Сајом и сином Џајцем, док је у приземљу била продавница
обуће ‘’Бата’’ из Борова. У дворишту је била радионица за
производњу познатог убског ратлука ‘’Кицош’’.
(Наставак у следећем броју)

ЗДРАВСТВО
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УСПЕШНИ СУГРАЂАНИ

ПРВИ ПРИМАРИЈУС ДОМА ЗДРАВЉА УБ
- Драго ми је што сам ову титулу добила, баш у тренутку када се налазим на месту руководиоца
Дома здравља Уб, јер место директора подразумева да будете најодговорнији
Дом здравља Уб, добио је, средином новембра, свог првог примаријуса.
Специјалиста стоматолошке протетике
и директорка Дома здравља др Биљана
Николић, ову највишу струковну титулу,
добила је 13. новембра прошле године.
Свечана додела овог престижног признања, од стране Министарства здравља, одржана је 18. децембра, у Клубу
посланика на Топчидеру.
Примаријус, што на латинском
значи први, дефинише се као титула у
струци, коју добијају лекари, стоматолози и фармацеути, са искуством од
најмање 12 година радног стажа и шест
година у звању. Критеријуми за добијање статуса примаријуса нормирани су
условима постављеним од стране Српског лекарског друштва, објављивањем
ауторских и коатурских радова на националним и међународним конгресима, као и у стручним часописима.
- Моје ангажовање на добијању
титуле примаријуса, почело је још од
2003. године, а интезивно писање и
излагање радова, на разним конгресима
и стручним часописима трајало је од
2013. до 2019. године. Драго ми је што
сам ову титулу добила, баш у тренутку

када се налазим на месту директора
Дома здравља Уб, јер место директора
подразумева да будете најодговорнији
у установи у којој радите, тако да је
титула примаријус, која значи први, то и
потврдила. Надам се да ће убски Дом
здравља изнедрити још оваквих титула
– истакла је др Биљана Николић.
Како наводи директорка Николић,
као руководиоцу установе на чијем је
челу, веома је важно да запослени буду
успешни, вредни и одговорни. Визија
коју већ увелико реализује, није само
уређење простора Дома здравља, формирање нових служби и набавка нове
опреме, већ и напредовање кадрова у
струци, односно додела нових специјализација, као и подстицај лекара и медицинског особља да стичу нове титуле и
да се што више усавршавају.
- Задовољна сам својом каријером, која иде баш онако како би требало
да напредује један лекар – стоматолог.
Др Биљана Николић,
Од основних студија, специјализације,
директорка Дома здравља Уб
места начелника стоматолошке службе
до директора Дома здравља и примаријуса. Директор је функција на коју сам, функција. Струка остаје до краја радног
између осталог, постављена баш и због века – нагласила је др Биљана Николић.
досадашњих звања, али то је пролазна
Д.Капларевић

ПО ПРОЈЕКТУ ДОМА ЗДРАВЉА УБ ПЛАНИРАНО ЈЕ

ПЕТ ХИЉАДА КАРДИОЛОШЛИХ ПРЕГЛЕДА
По пројекту ДЗ Уб, чија реализација је почела у децембру 2019. године,
на кардиолошки преглед биће позвано 5.000 пацијената старијих од 45 година.
Министарство здравља у прошлој
години издвојило је 2,3 милиона евра за
домове здравља широм Србије са циљем унапређења здравствене заштите.
Дом здравља Уб је конкурисао пројек т о м „ Ун а п р е ђ е њ е п р е в е н ц и ј а и
контроле кардиоваскуларних болести
код старијих од 45. године у општини
Уб“. По овом пројекту, који је почео да се
реализује у децембру 2019. године, на
кардиолошки преглед биће позвано
5.000 пацијената старијих од 45 година.

Суграђани ће бити обавештени телефонским путем о термину прегледа.
Овај пројекат су осмислиле и
урадиле др Даница Вукосављевић
Катона, начелница Службе за здравствену заштиту одраслог становништва
(Служба опште медицине), др Љиљана
Бељинац и Милка Добросављевић.
Домови здравља су предлоге пројекта
подносили путем јавног конкурса, а
евалуацију пројекта спровела је Комисија за имплементацију грантова Министарства здравља. Додељени
грантови, за унапређење квалитета примарне здравствене
заштите, биће реализовани на
основу 91 пројекта у 83 дома
здравља.
-Целе следеће године
лекар ће бити ангажован на
пројекту превентивних кардиолошких прегледа чија је вредност 3,5 милиона динара. Људи
ће бити позивани телефоном да
дођу у Дом здравља на преглед,
а организоваћемо и трибине.
Један део пројекта се бави пацијентима који су имали акутни
инфаркт миокарда и хипертензију. Немамо уопште регистар
тих пацијената, не знамо колико
људи са наше територије је
кардиолошки оболело. Многи се
не јављају на контролне преУручивање уговора
гледе, па ће овим прегледима
бити побољшана брига о њима.
за убски Дом здравља
Други део пројекта је усмерен на

По најновијим подацима Републичког завода за статистику, у 2018.
г о д и н и , о д к а рд и о в а с к у л а р н и х
болести, умрло је 52.663 становника,
од укупно 101.655 људи. Чак више од
половине преминулих, покосиле су
болести срца и крвних судова.

здраву популацију, у циљу побољшања
превенције – објашњава др Даница
Вукосављевић Катона.
Уговоре о бесповратним финансијским средствима, директорима домова
здравља, уручио је министар др Златибор Лончар, 29. новембра прошле године.
Финансијска помоћ омогућиће здравственим институцијама да оснаже сопствене капацитете за јавне едукативне
кампање и промотивне активности, као и
за набавку додатног материјала и прибора за пружање здравствених услуга и
стручну литературу. Дом здравља Уб је
планирао да део новца уложи у куповину
холтера како пацијенти не би морали да
иду у Ваљево на ову дијагностичку
процедуру која бележи активност срца
током 24 часа.
Д.Капларевић
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БЕСПЛАТНИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДАНО
32 ПАЦИЈЕНТА
У децембарској акцији, од укупно 32
прегледаних пацијената, двадесеторо
послато на УЗ преглед абдомена
У децембарској акцији бесплатних превентивних
прегледа, коју организује Министарство здравља, у Дому
здравља „Уб“ обављено је 32 прегледа. Десеторо пацијената
искористило је могућност да се прегледа иако нема здравствену књижицу, а преглед је обухватао анализу шећера у
крви, мерење крвног притиска, ЕКГ преглед и ултразвучни
преглед абдомена.
Дежурни лекар била је др Даница Вукосављевић
Катона, начелница Службе опште медицине, која је после
узимања анамнезе, упућивала пацијенте на УЗ преглед
абдомена.
- Одзив је био нешто већи, с обзиром да се радио
ултразвук абдомена. До сада смо сваку акцију подржали. За
пацијенте, ове акције имају велики значај, јер се прегледају и
људи који немају оверене књижице. Приоритет је да се они
јављају на превентивне прегледе – рекла је др Даница
Вукосављевић Катона.

АЛАРМАНТНО - ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА

ШТА СЕ ЧЕКА?
Недавно је објављено да је Косјерић, ту близу, не
тако далеко од убске општине, био најзагађеније
насељено место у Европи. Измерене вредности штетних
честица у ваздуху биле су двадесетак пута веће од оних
које су дозвољене. Пре тога, крајње алармантно је било и
у Ваљеву, Београду и Обреновцу, док за убско подручје
нисмо имали податке јер их нико не објављује - наводно,
зато што не постоје мерне станице (?). У време када је Уб
имао Еко-фонд, као јавну установу, знамо да су вршена
мерења, а после... ? Изгледа да нико није задужен.

Поглед са Општинског брда:
Уб у магли дима и чађи

Др Жељка Јовановић
Специјалиста радиологије др Жељка Јовановић,
начелница УЗ дијагностике, РТГ службе и лабораторије,
прегледала је 20 пацијената.
– Што се тиче самих прегледа, углавном није било
патолошких промена, па пацијенти не морају даље да иду на
претраге. У питању су контролни прегледи пацијената који
знају да имају камење или цисте у жучној кеси и бубрезима –
објаснила је др Жељка Јовановић.
Како је најављено из Министрства здравља, акција ће
бити настављена и у 2020. години.
Д.К.

УХАПШЕНИ УБЉАНИ ОСУМЉИЧЕНИ
ЗА ТРГОВИНУ ЉУДИМА

ВРБОВАЛИ ДЕВОЈКУ ДА РАДИ,
ПА ЈОЈ УЗИМАЛИ ЗАРАДУ
Ваљевска полиција, у сарадњи са Вишим јавним
тужилаштвом у овом граду, ухапсила је М. Р. (1953) и Б. Р.
(1987) из Уба, због постојања основа сумње да су
извршили кривично дело трговина људима.
Сумња се да су они у претходном периоду врбовали седамнаестогодишњу девојку да ради у једном
угоститељском објекту, злоупотребљавајући њене тешке
материјалне прилике. Такође, они се сумњиче да су од
ње узимали највећи део новца који је зарадила.
По налогу Вишег јавног тужилаштва, осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова након чега
су, уз кривичну пријаву, приведени тужиоцу, саопштила
је ваљевска полиција.

Међутим, није потребно неко прецизно мерење да
сами проценимо квалитет ваздуха који удишемо. Јесу
они највећи загађивачи у центру града смањили емисију
штетних гасова преко својих котлова за централно
грејање, видимо како ничу и нове зграде које ће бити
загреване уз примену еколишке технологије али, зависно
од атмосферског притиска, и овде имамо дане (најчешће
у вечерњим сатима) кад није лако изаћи на улицу - о
лаганој шетњи да не говоримо.
Податак да у Србији, због загађења ваздуха, умире
годишње око 6.000 људи (?) као да никог не узбуђује.
Посебно је чудан однос према овом проблему у Београду
кои је, у једном дану током децембра, био пети на листи
најзагађенијих градова у свету. Јануар је био још гори.
Грађане Србије, полако али сигурно, гуше
канцерогене прашкасте материје, ћађ опасни бензен и ко
зна шта све још. Званични подацу Агенције за заштиту
животне средине показују да су, ових дана, најзагађенији
Ниш, Смедерево, Београд, Ваљево, Панчево, Косјерић,
Субитица, Обреновац, Зајечар, Нови Сад, Беочин...
Није за утеху изјава министра Тривана да је угрожен
цео такозвани регион (?). Он наглашава да овај проблем
неће да се реши сам од себе и да је све у рукама државе и
локалних самоуправа и додаје да су локалним самоуправама послати захтеви да доставе своје планове за
борбу против загађивања животне околине. Он упозорава да ће уследити инспекцијске провере и санкционисање... А, ипак, председник је њега прозвао.
Све што мистар наводи личи на демагогију и
фингирање активности у циљу скидања сопствене
одговорности. Питање је просто: Ко то треба да брине о
екологији и о здрављу нас и наше деце? Па, тај Еко-фонд
је био од велике користи. Зашто је угашен?
М.М.
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ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ“

БЕСПЛАТНА ЧЛАНАРИНА ЗА СВЕ СУГРАЂАНЕ
- Интересовање за књиге све веће. Сигурна сам да ће многи искористити ову
могућност - каже директорка Градске библиотеке Јелка Панић
Љубитеље књига и поштоваоце књижевности обрадовала је вест да је Градска библиотека „Божидар Кнежевић“, за
ову годину, обезбедела бесплатну чланарину за све грађане
убске општине. Бесплатно чланство, које је некада било
омогућено само предшколцима и ученицима првог разреда,
финансираће општина Уб.
Овим потезом Уб је постао једини град у Србији чији
суграђани могу, током целе године, бесплатно да уживају у
читању књига градске библиотеке. Библиотека Српске академије наука и уметности у Београду, такође не наплаћује
чланарину својим корисницима, али њихове књиге се не могу
износити, већ само читати у општој читаоници или читаоници
за чланове САНУ, евентуално копирати и скенирати. У убској
Градској библиотеци, могуће је изнајмити до три књиге, али је
потребно поштовати рок за враћање књига или временски
продужити њихово коришћење.
- На иницијативу председника општине Дарка Глишића,
за 2020. годину, чланарина за све наше суграђане је
бесплатна. Сви који желе, могу да се учлане у библиотеку и
користе све фондове библиотеке бесплатно, како у читаоници, тако и у матичној згради. Можемо да се похвалимо да
радимо на образовању и подижемо ниво културе наших
суграђана. Сигурна сам да ће многи искористити ову дивну
могућност и користити књижни и некњижни фонд. Апелујем
на родитеље да доводе децу у библиотеку и користе све наше

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

ФИЛМ О АРСЕНУ
КАРАЂОРЂЕВИЋУ
Документарац о животном путу загонетног
српског ратника биће приказан 30. јануара
у Малој сали Дома културе
Градска библиотека „Божидар Кнежевић“, у четвртак, 30. јануара, у Малој сали Дома културе организује
бесплатну пројекцију документарног филма „Арсен,
Карађорђевић“ аутора Бошка Милосављевића, који
доноси причу о животном путу рођеног брата краља Петра
Првог, оца принца Павла и Карађорђевог унука. Убљани ће
имати прилику да виде архивске фотографије и поједине
снимке тог загонетног српског кнеза, али и других знамени-

Јелка Панић (десно) са сарадницама
и члановима Градске библиотеке
садржаје, а то су и радионице на којима инсистирамо од
прошле године и које су изазвале велико интересовање - каже
Јелка Панић, директорка Градске библиотеке, и најављује
током зимског распуста нове садржаје за децу.
У односу на 2018. годину, број корисника се знатно
повећао, са 680 на 780 корисника у 2019. години. У првим
недељама јануара ове године, у Библиотеку се бесплатно
учланило око 180 особа.
Д.К.

ПОЗОРИШТЕ „РАША ПЛАОВИЋ”

НОВА ПРЕМИЈЕРА
Прво извођење представе „Давитељ против
давитеља”, по мотивима истоименог, култног
филмског остварења, очекује се крајем
фебруара на сцени Дома културе
Након великог успеха „Представе Хамлета у селу
Мрдуша Доња“, чија је премијера била почетком прошле
године, први ансамбл Позоришта „Раша Плаовић“ увелико
припрема нов комад. У питању је „Давитељ против давитеља“ по мотивима истоименог филмског остварења, који је
временом стекао култни статус у нашој кинематографији.
„Давитеља“ на сцену поставља Душко Ашковић, режисер и
„Хамлета у селу Мрдуша Доња“, а представа броји преко двадесет глумаца. Пробе су у пуном јеку и према најавама из
позоришта, премијера би требало да буде крајем фебрура на
сцени убског Дома културе.

Детаљ из новогодишње представе

тих историјских личности и догађаја. Кроз научно-популарни приступ, филм расветљава биографију и необичну
судбину Арсена Карађорђевића (1859-1938), неустрашивог
ратника, једног од најодликованијих српских официра,
генерала руске војске и команданта једине коњичке дивизије у Балканским ратовима, али и легионара, пустолова,
ненадмашног мачеваоца и чувеног заводника.
Након пројекције, која почиње у 18 часова, биће
одржан разговор са аутором филма Бошком Милосављевићем о аспектима који су непосредно везани за тему – из
сфере историје, литературе и културе уопште.

Иако рад на новом, амбициозном пројекту интензивно
траје неколико месеци, а у протеклој сезони одржана је и
премијера представе Омладинске сцене „Пут ка спасењу“,
Позориште „Раша Плаовић“ успело је да припреми и
празничну представу за најмлађе. Новогодишњи комад „Муке
са ирвасима” по тексту Зорана Мијаљевића, имао је десет
извођења у Дому културе и по сеоским школама. Својим
бајковитим остварењем глумачка екипа у саставу: Драгана
Јанковић, Мирјана Симић, Владимир Тадић, Воја Раонић и
Милан Марковић, орасположила је и насмејала полазнике
Вртића и припремног предшколског програма, потом убске,
радљевске, памбуковачке, бањанске и врељанске основце,
као и децу запослених у КЈП „Ђунис” и ЛСБ „Сточар”.
Д.Н.
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ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ У ОВОЈ ГОДИНИ

НОВО ПАРКИРАЛИШТЕ
У ЦЕНТРУ ЛАЈКОВЦА
Издвојена средства за пројектовање,
изградња паркинга у другој половини године
Прва овогодишња седнице Општинског већа општине
Лајковац, која је одржана 16.јануара, донела је верификацију
низа одлука које је донете на телефонским седницама крајем
прошле и почетком ове године. Као најважније тачке дневног
реда издвојиле су се оне које се тичу Плана зимског одржавања путева, као и коначног решавања питања паркиралишта у Лајковцу на простору поред главне улице, након
добијања сагласности Железница Србије, под чијом управом се налазе плацеви намењени за будући јавни паркинг.

Простор за будуће паркиралиште

- Потез од Бајића кафане до аутобуске станице, на
простору некадашње колоније и испред силоса, уз
сагласност Железница Србије, током ове године ћемо
уредити и користити као паркиралиште. Средствима која
смо издвојили најпре ћемо, у првој половини године,
израдити пројекат за адаптацију тог простора, док ћемо
касније, након ребаланса, прист упити изградњи
паркиралита на том месту. Ток приликом посебан акценат
ставићемо на одводњавање, што је и услов који су нам
поставили и Железнице. План је да сва атмосферска вода са
овог простора буде спроведена у кишну канализацију у
главној улици- истиче Андрија Живковић, председник
општине Лајковац, уз најаву да би у наредном периоду могла
бити уведена и наплата паркирања. - Ми смо једина општина
у округу која нема наплату паркинга, тако да ако хоћемо
озбиљно да се позабавимо решењем проблема паркирања у
Лајковцу, онда морамо и озбиљно да приступимо решавању
тог проблема. У сваком случају, наплата ће бити симболична
и неће бити велики издатак за наше суграђане.

Општинско веће општине Лајковац
Иако је овогодишњи буџет умањен, према његовим
речима, општина Лајковац је остала доследна својим
мерама социјалне политике, међу којима је и усвојена
одлука и верификација Решења о породиљама. Једнократна
новчана помоћ за незапослене породиље је остала иста и
износи 120.000 динара, као и 60.000 динара за запослене.
- То је још једна потврда да општина Лајковац води
бригу о повећању наталитета. Ми, на жалост, последњих
година имамо тренд опадања броја становника на нашој
територији. У наредном периоду се морамо озбиљније
позабавити том темом, јер Лајковац и економски и
географски и по свим другим одликама заслужује да има
већи број становника- нагласио је Живковић.
Још једна од битних тачака дневног реда било је и
усвајање Програма трошења средстава приспелих од казни
за саобраћајне прекршаје у 2020.години, а како је том
приликом најављено, до краја јануара, биће заказана и прва
седница Скупштине општине у овој години.
М.М.М.

ЛАЈКОВАЦ
НОВОГОДИШЊИ КОКТЕЛ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ЗАХВАЛНОСТ
СВИМ САРАДНИЦИМА
Поред подсећања на подухвате у 2019-тој,
најављено неколико значајних пројеката
у наступајућој години
Општинска управа Лајковац оргазовала је, поводом
завршетка пословне 2019-те и почетка 2020.године,
традиционални свечани ручак, којем су, поред запослених у
локалној самоуправи, јавним установама и предузећима,
присустовали и многобројни гости међу којима су се нашли
представници привредног и јавног живота Лајковца и
суседних општина, бројни сарадници, извођачи радова,
добављачи, пословни партнери и пријатељи. Између
осталих, свечаности у ресторану „Том и Џери”, у суботу
11.јануара, присустовали су високи званичници попут
директора за производњу угља РБ „Колубара” Милана
Мишковића и државног секретара у Министарству државне
управе и локалне самоуправе Бојана Стевића, као и угледни
лајковачки књиженик Радован Бели Марковић.
Присутнима су се, поред организатора начелника
Општинске управе Живорада Бојичића, обратили и заменик
председника општине Лајковац Ненад Џајевић и државни
секретар Бојан Стевић, који су, уз новогодишње честитке,
најавили бројне активности које ће обележити ову годину.
- До краја марта креће изградња брзе саобраћајнице од
Ваљева до аутопута Милош Велики и повезивање те
деонице од Непричаве до Ћелија. Захваљујући Канцеларији
за јавна улагања у 2020.години биће извршена комплетна
реконструкција Средње школе "17.септембар" у Лајковцу и
основне школе у Бајевцу, као и још некоколико важних
пројеката на које лајковчани чекају деценијама- нагласио је
Стевић, уз подсећање да је и 2019.година била изузетно
богата у градитељском смислу, посебно приликом изградње
бројих путних праваца које је финансирало ЈП Путеви
Србије у износу од 370 милиона динара.

Обраћање лајковачких функционера
и државног секретара Бојана Стевића
Заменик председника општине Лајковац Ненад
Џајевић истакао је да су Лазаревац и Лајковац, као две
суседне општине, међусобно битно повезане и деценијама
упућене на тесну сарадњу и додао да ће се и у 2020.години,
иако изборној, радити као и до сада.
- Радићемо на завршетку започетих капиталних
пројеката, првенствено завршетку базена. Иако је са преко 40
километара урђених путева прошла година била рекордна у
лајковачкој општини и у овој ћемо још интензивније
наставити са изградњом путне мреже- нагласио је Џајевић.
Ово вече је имало и хуманитарни карактер, јер су гости,
путем кутије која је била постављена на уласку у салу, могли
да донирају средства за опремање простора новооснованог
лајковачког Удружења за помоћ особама са аутизмом
“БазиМили”, док је начелник Општинске управе општине
Лајковац Живорад Бојичић, овом приликом, најавио и
увођење нове мере социјалне заштите – услуге личног
пратиоца.
М.М.М.

ЛАЈКОВАЦ
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ЈЕДАН ОД ТРОЈИЦЕ У СРБИЈИ

ЗЛАТАР, КУЈУНЏИЈА И ФИЛИГРАНИСТА
Пут Бобана златара води од царског Призрена, преко Горњег Милановца, до Средње Колубаре
Слободан Танасковић, у Лајковцу познат као Бобан
златар, данас има 70 година и само осам мање рада са
златном жицом, јер је као голобради дечак почео да учи овај
и у свету редак уметнички занат.
- Давне 1958.године, у родном Призрену, био сам ученик
чувеног Пјера Гумила, Јеврејина који ме је заволео, али је
морао да ме крије јер сам Србин, зато што су су овај занат
мајстори из те заједнице љубоморно чували за себе и нису
желели да ова вештина доспе у руке људи којима је крст
национално обележје- каже овај уметнички занатлија, један
од тројице златара, кујунџија и филиганиста у целој Србији.
- Моја фамилија у Призрену била је позната по
школованим људима, док сам ја повукао на ујака који је био
златар и кујуџија, а Призрен је, још у време Цара Душана,
предњачио са овим занатима. Међутим, прилике на Космету
одвеле су ме из царског града, па сам се још 1974.године
обрео у Горњем Милановцу, а касније стижем и у Лајковац,
где се и данас водим са местом становања.Ту сам имао
златарску радњу, а Лајковчани су ме посебно прихватили,
јер су препознали да сам мајстор а не препродавац злата.
Просто су се чудили како пред њиховим очима, за пар
минута, бива поправљен прстен, миђуша, ланчић... Данас
малу радњу имам у Лазаревцу, али ми Лајковчани и у њу
радо долазе.
Овај "чаробњак", који злато, дијаманте и драго камење
чини још вреднијим, за разлику од својих учитеља овај занат
би радо пренео на млађе, али није приметио велико
интересовање. Поред марљивоси за златара, кујунџију и
јувелира, најпресуднији је таленат, сматра Бобан, који је
добитник бројних признања и награда за хуманост и помоћ
многим храмовима. Поред свих активности, он је и судски
вештак, којем се још није десило да пограши, када су
драгоцености у питању.
А.Р.

МАРКОВА ЦРКВА

РЕСТАУРАЦИЈА
ЦРКВЕ СВ.ДИМИТРИЈА
Српска православна црквена општина Маркова Црква
је, на овогодишњем Конкурсу Министарства културе и
информисања, добила средства за Пројекат рестаурације
два крста на крову цркве и замену прозора. Црква Светог
Димитрија у Марковој Цркви је подигнута у 16. веку и
проглашена је за споменик културе од стране Завода за
заштиту споменика културе Србије.

Црква Светог Димитрија у Марковој Цркви
Реализацијом овог пројекта сачуваће се од пропадања
веома стар и вредан споменик културне баштине у Србији, у
будућности вероватно и туристичка атракција. Наиме, добијена је препорука Министарства просвете Владе Републике
Србије да се ова црква уврсти у програм васпитно–научних
екскурзија ученика основних и средњих школа у Србији,
наводи се у обавештењу старешине цркве протојереја ставрофора Мирослава Иванковића.

Слободан Танасковић, лајковачки златар,
своју радњу данас држи у Лазаревцу

ГУТАЧ ВАТРЕ
Мајстора Слободана често можете видети за пултом
са цевчицом у устима и минијатурним бренером из ког сипа
ватра, што оштећује зубе и плућа, али он зна да је то цена
овог посла. Осим тога, као у давним временима, у његовој
радњи могу се видети машина за топљење, шприц пресе,
фафна, двадесет врста пинцета, дијамантска тоцила, девет
врста специјалних клешта, двадест врста турпија и још што
шта, јер без алата- нема ни заната.

ЛАЈКОВАЦ

ПРОДАЈА ХЛАДЊАЧЕ
Фирма „Фрувела у стечају”, чија се имовина налази у
Лајковцу, понуђена је на продају по почетној цени од 89,9
милиона динара. „Фрувела” се бави производњом,
прерадом, услугама и трговином, а њена најважнију
имовину чини седам објеката на више од 4,7 хиљада
квадратних метара, међу којима су погон прераде, управна
зграда, хладњача и водоторањ у Лајковцу.
Јавно надметање за „Фрувелу” заказано је за 11.
фебруар, док је депозит за учешће 35,9 милиона динара.
Ово предузеће, чија је делатност прерада и конзервисање
воћа и поврћа, у стечају је од новембра 2018. године.

Часопису „Глас Тамнаве”
потребан новинар
- хонорарни сарадник
за територију општине
Лајковац

Инфо тел. 064/2180-588
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НАСТАВЉЕНА ПРЕДНОВОГОДИШЊА ТРАДИЦИЈА

ПРАЗНИЦИ УЗ
"LEXINGTON BEND"

АНСАМБЛ „ЛИБЕРТА“ И УСТАНОВА
ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

ХУМАНИТАРНИ
КОНЦЕРТ
Прикупљено 26 пакетића за за малишане
на хемантоонколошким одељењима,
а 29.000 динара за Милицу Вујковић из Врела

Одлична атмосфера уз „Lexington bend”
Предновогодишњим концертом „Lexington benda”, који
је окупио око 1.500 људи у убској Спортској хали, испраћена је
стара и дочекана Нова 2020.година. Иако је концерт одржан
неколико дана пре самог дочека, у суботу 28.децембра,
новогодишња атмосфера је била видљива на сваком кораку,
а хитовима популарног бенда највише су се обрадовали
млади, који су углавном попуњавали прве редове. Два сата

Племенити гестови обележили су претпразничне дане на
Убу, када су бројни грађани свих узраста исказали велику
солидарност на делу. Руководећи се оним познатим да „наше
мало некоме значи много”, спровели су и учествовали у
неколико акција са циљем да помогну онима којима је свака
врста бриге и пажње неопходна. Међу њима је и овдашњи
ансамбл „Либерта”, који је одржао хуманитарни рок концерт у
сарадњи са Установом за културу и спорт. Том приликом
прикупљено је 26 пакетића за малишане на хемантоонколошким одељењима, а 29.000 динара за једанаестогодишњу
Милицу Вујковић из Врела, која болује од тешког облика рака Јуинговог саркома бутне кости. Овај недавно формирани
ансамбл, кога највећим делом чине школовани музичари, на
Малој сцени Дома културе свирао је обраде Битлса, Ролингстонса, Абе, Металике и других рок великана, као и три нумере
из филма „Чудесна судбина Амелије Пулен“. Био је то
прворазредни музички догађај, кога је својом занимљивом
причом о рокенролу на најбољи начин употпунио Радован
Пулетић, писац, блогер и стендапер.

23.јануар 2020.г.

ПЛЕМЕНИТ ГЕСТ УЧЕНИКА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

ПОКЛОНИ ЗА
БОЛЕСНУ ДЕЦУ
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ПРОГРАМ УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ- УБ
Уторак, 28. јануар у 18 и 20 часова

ХИТ ФИЛМ „СЛУГА”

Од свог скромног џепарца и осмишљеним
деловањем успели су да прикупе 80.000 динара
и од тог новца купили 55 пакетића малишанима
који се лече у Институту за мајку и дете
Да су, поред стицања знања, савладали и лекцију која се
зове „хуманост” још једном су потврдили ученици Техничке
школе „Уб“. Од свог скромног џепарца и осмишљеним
деловањем успели су да прикупе 80.000 динара и од тог новца
купили 55 пакетића малишанима који се лече у београдском
Институту за мајку и дете. Акцију је покренуо Ученички парламент, на иницијативу четири матуранткиње, смера финансијски техничар – Вање Пулетић, Иване Танасијевић, Николине Јовановић и Дејане Крстић. Предлог је оберучке

Хумани средњошколци

У убски биоскоп, 28. јануара, стиже руска комедија
„Слуга” са Милошем Биковићем у улози богатог и бахатог
момка, који стицајем околности добија лекцију правих вред-ности из живота. Он глуми главног јунака Гришу, раскалашног
и арогантног младића кога отац у изрежираној, бајковитој
представи успева да врати на прави пут и, у том смислу,
филм је и озбиљна критика друштва. Након исцениране
саобраћајне незгоде, он се буди у прошлом веку на сеоском
имању као слуга, где пролази тежак пут од размаженог
богаташа до човека који цени мала животна задовољства и
вредан рад, који упознаје добре стране правог пријатељства
и љубави. Филм „Слуга” постао је најгледанија комедија у
историји руске кинематографије, а у домаћим биоскопима
обара рекорде. Цена улазнице 250 динара.

Среда, 29. јануар у 20 часова

Ансамбл „Либерта”
Први редови били су највеселији
изванредног концерта, уз чувеле песме „Добро да није веће
зло”, „Дођи ове ноћи”, „Донеси”, „Летње кише”..., протекла су
у одличној свирци, веселој атмосфери и добром расположењу. Пре изласка „Lexington benda”, публику је, већ по
традицији, загрејао популарни убски Ди-џеј Кумба.

Ансамбл „Либерта“, у саставу Тања Максимовић
(виолина), Катарина Нишић (хармоника), Александра Бенгин
(виолончело), Милица Продановић (клавир), Јелена Киселчић
(бубњеви) и Марко Радовановић (гитара), до сада је одржао
неколико хуманитарних концерата, јер како истичу „лепо нама,
надамо се да је лепо и публици и онима којима помажемо“. Д.Н.

прихваћен од целе школе, а осим од ученика и професора, део
новца су сакупили и постављањем хуманитарних кутија по
убским локалима и установама. Уз захвалност свима који су
и м и за ш л и у с ус р ет, п ос еб н о и с т и ч у за с лу г е А у то саобраћајног предузећа „Аладин турс“, које је делегацију
Техничке школе бесплатно превезло у Институт за мајку и
дете, како би поклоне уручили малим пацијентима и обрадовали их за протекле празнике. Ово је четврта година заредом
да су убски средњошколци организовали акцију прикупљања
новогодишњих пакетића за болесну децу, а хвале вредну
иницијативу је 2016. покренуо школски педагог Синиша Милак.
Племенити гестови, све заједно, чине нас бољим, а
хуманост младих и охрабрује, доноси наду, радост и враћа
осмех на лице. Не треба заборавити да велико није увек и
добро, а добро је увек и велико.
Д.Н.

ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

ПРАЗНИЧНИ ДАРОВИ

Ди-џеј Кумба
И ове године, концерт је својим суграђанима поклонила
општина Уб, док је за целокупну организацију била задужена
Установа за културу. Након концерта, испред Спортске хале,
приређен је новогодишњи ватромет.
М.М.М.

Током протеклих празника, дванаесторо ђака са сметњама
у развоју из Издвојеног одељења ОШ „Милан Муњас“ обрадовано је поклонима, у које је уложено пуно труда и љубави.
И ове године, конфекцијска радионица „Boba fashion“,
чија је власница Убљанка Славица Матејић, за сваког ученика
скројила је и сашила квалитетне и модерне дводелне комплете. Оно што је вредно сваке хвале јесте да су ови одевни
предмети (панталоне, блузе, кошуље, дечји сакои, дуксеви)
израђени баш по њиховој мери. Дарови су обезбеђени
посредством Православне хришћанске народне заједнице
„Свети Макарије“ при храму Христа Спаситеља на Убу, која
своју хуманитарну делатност остварује у сарадњи са институцијама и појединцима.
„Захваљујући добрим и честитим људима, који помажу
своју цркву и преко цркве онима којима је помоћ потребна, и
овог Божића смо обрадовали ученике са сметњама у развоју“,
рекао је приликом уручења поклона протојереј Душан Бабић,
духовник ПХНЗ „Свети Макарије“.
На јединственој помоћи ученицима, захвалила се Живана
Баратовић, директорка ОШ „Милан Муњас“ рекавши да се као
и претходних, и ове године „Славица Матејић показала као
важан добротвог нашег Издвојеног одељења, неко ко прати и
подржава рад ове деце у сваком смислу“.

ПУТ КА СПАСЕЊУ
Најновија представа Омладинске сцене „Позоришта
„Раша Плаовић” по други пут ће се наћи на сцени Дома
културе 29. јануара. Реприза, заказана у 20 часова, игра се у
хуманитарне сврхе – за помоћ малој Милици Вујковић из
Врела, која води борбу са тешком болешћу. У комаду „Пут ка
спасењу“, према тексту и у режији Сање Лалић, играју
Љубисав Максимовић, који је био и сарадник на сценарију,
Максим Максимовић, Александар Ранковић, Невена Михаиловић, Вања Пулетић, Јована Димитријевић, Немања Милићевић и Стефан Марковић, док музичку подршку на сцени
младим протагонистима пружа ансамбл „Либерта“. Представа је премијерно изведена 10. децембра и мало је рећи да је
одушевила многобројну убску публику у пуној сали, која је
вишеминутним овацијама испратила цео тим.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА

СЕРИЈА
ЈАВНИХ ТРИБИНА
Током године биће одржано 48
предавања на различитим локацијама

Деца обрадована дводелним комплетима шивеним по мери,
плетеним одевним предметима, али и бесплатним шишањем
На исту адресу нешто раније – за Нову годину, стигли су и
пакетићи од хуманитарне секције „Велико срце“ Удружења
пензионера општине Уб. Сем слаткиша и празничних украса,
било је у њима и шалова, капа, назувица и рукавица, које су
вредне и веште пензионерке исплеле са много љубави.
Празничном даривању придружио се и физерски салон
„Љубица“, који је свим ученицима овог Издвојеног одељења
понудио бесплатно шишање у наредних годину дана.
Д.Н.

Од јануара месеца, убски Дом здравља започиње
серију јавних трибина, које ће бити организоване током целе
2020. године. У плану је да се одржи 48 стручних саветовања
на различитим локацијама и на разне теме везане за превенцију и контролу кардиоваскуларних болести, а све у циљу
боље едукације грађана и пружања квалитетније здравствене заштите становништву. Прве у низу трибина биће
организоване 22. јануара у амбуланти Радљево и 23. јануара у
Служби опште медицине Дома здравља Уб, са почетком у 10
часова, па се позивају заинтересовани грађани да присуствују предавањима о кардиоваскуларним обољењима.
Средства за реализацију ових активности одобрена су
од стране Министарства здравља, у оквиру пројекта за који је
аплицирала Служба опште медицине и који је одобрен крајем
новембра прошле године.
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Пише: Милутин Ранковић
У ОБЛАСТ ОКО КОЛУБАРЕ
СЕ ДОСЕЉАВАЛО, АЛИ И ИСЕЉАВАЛО

СТАРИНЦИ
И ДОСЕЉЕНИЦИ
Буне и ратови на страни Аустрије, нагонили су многе
Колубарце и Тамнавце да беже у прекосавске и
прекодунавске земље, предање каже и у Далмацију
и Херцеговину. Са друге стране, хајдуци и бунџије
из Полимња, Црне Горе, Никшића са Жупом,
Дробњака, Босне, па и из других делова Србије,
досењавали су се у наше крајеве
Као да сеобама никад није било почетка, ни краја у
свим областима где су Срби живели, тако да досељавања и
исељавања, нису мимошла ни област око Колубаре.
Свима је позната општа сеоба под Арсенијем
Чарнојевићем, као највеће досељавање становништа на
ове просторе. Међутим, трећим ратом између Аустријанаца
и Турака (1737-1739), по Београдском миру од 18.септембра
1739. године, Београдски Пашалук ( коме је и Ваљевски крај
припадао) подпада под Турску власт, а то је значило да
знатан број породица мора да се исели у Аустроугарску,
посебно оних који су ратовали за аустријску ствар. Већ
четвртим ратом између ове две силе 1788.године,
Београдски пашалук по трећи пут подпада под турску
власт, Свиштенским миром, 1792.године. Аустрија опет
уступа освојене области Турцима, а колубарски крај са
седиштем у Ваљеву бива подељен на две области, са два
кнеза. Како је из овог краја бивало доста фрајкора у
аустријској војсци, то је био додатни разлог да Мехмед
Паша Бушатлија са 10.000 војника попали села и са земљом
сравни и опљачка цркве, а народ колубарски разјури. Ко
није могао у Аустрију, спас је тражио у пећинама и
планинама, баш као у Његошевим стиховима: "Што се неће
у ланце везати...то се збјеже у ове планине." Предање каже
да су многе породице из ових крајева одлазиле у делове
Хереговине и Далмације, који још нису били под Турцима.

Опет, буне на граници Херцеговине, Црне Горе и западних
крајева старе Србије, а посебно њихов неуспех доводили
су у наше крајеве оне који су те буне и дизали. Тако у наш
крај пристижу досељеници из Ужичког округа, Старог
Влаха, Полимља и Потарја, Црне Горе, Колашина, Никшића,
Дробњака, Осата, Босне, Старе Србије, Пиве, Бањана,
Дробњака, Грахова, Срема... Најстарије досељенике у наше
краје дао је Колашин, а највећи проценат Полимље, које је
то чинило кроз сва времена. У мањој мери досељенике у
наше крајеве дали су и Мачва, Македонија, Руднички округ
и други делови Србије.
Карактеристично је да се досељеници из Херцеговине и Црне Горе нису бивили занатом и трговином, већ су
и у овим крајевима налазили стално склониште и постајали
вође буна, народни прваци, хајдуци или јатаци.
Осаћани нису долазили у великим групама, а били су
изваредни зидари. Ужичани и Старовлашани су долазили
због аргатлука, заната и службе, али су се многи и враћали
одакле су и дошли.Трговаца је било из Старе Србије, а
отуд су их потисли Арнаути. Има и породица које су се
доселиле због свештеничке службе, а њихови потомци
обично носе презимена Протићи и Поповићи.

ЛАЈКОВАЦ / ВЛАДИМИРЦИ
ОШ „ЖИКА ПОПОВИЋ” ВЛАДМИРЦИ

ОБОГАЋЕН
ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД
Организовањем приредбе у којој су
представљене радионице, школа је показала
да „Обогаћени једносменски рад“ веома
позитивно утиче и на децу и на саму школу
Школска 2019/2020.година обележила је увођење
„Обогаћеног једносменског рада“-пилот пројекта у 204 школе
у Србији, међу којима се нашла и Основна школа „Жика
Поповић“, Владимирци. Крајем прошле године, 26.децембра,
наставници, ученици и модератори који су учествовали у
овом пилот-пројекту, представили су своје радионице, активности и присутне госте уверили у квалитет овог пројекта,
његове вредности и његов утицај на дечије обогаћено знање.
За овако успешан рад првенствено су заслужни
директорка школе Вера Глишић, као и представници локалне
самоуправе, који су поред родитеља, увеличали свечаност
за успешно организовање рада и придобијање деце на
нешто, што је до сада било непознато у школи.

Учесници приредбе
Од радионица представиле су се: „Радионица за филм
и фотографију“, „ Школица страних језика“, активности под
слоганом „ Лепо у нама и око нас“, „ Математика на креативан
начин“, „Секција за православни катихизис“, као и глумачка
трупа „Моја школа, моја позорница“. Ученици који су похађали активност "International day" су затворили програм.
Посебно се истакла радионица наставника географије
Милоша Павловића, у којој су ученици представили многе
државе света, попут Индије, Турске и Етиопије, кроз њихове
националне обичаје, што је суштина „International day“-а.

Представљање радионице „International day“
За крај, као завршницу приредбе, истоимена радионица
је представила нашу државу Србију, која је дирнула све
присутне, са акцентом „само да рата више не буде“. Деца су
представила завршни део приредбе где су се свесрдно и
максимално потрудили око ове свечаности и учинили је
дирљивијом, него што се очекивало.
Овом приредбом, школа је показала да, „Обогаћени
једносменски рад“, веома позитивно утиче и на децу и на
саму школу, јер се у том делу пројекта ради интензивно, са
вољом и жељом да видици опште културе и ваннаставних
активности у деци буде радозналост, здраво провођење
времена и виши ниво знања.

МИОНИЦА
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ПОВОДОМ 125 ГОДИНА ОД ПРОГЛАШЕЊА
МИОНИЦЕ ЗА ВАРОШ

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА
Општина Мионица је 14. јануара организовала свечану
академију, којом је обележен јубилеј 125 година од када је
указом краља Александра Обреновића Мионица проглашена за варош. Присутнима се обратио председник општине
Мионица Бобан Јанковић, који је у уводној речи свима
пожелео добродошлицу на ову свечаност.
- Вечерас величамо наше претке-велике људе који су
изградили темељ нашег дома који се зове Мионица. Поучени
најславнијим Мионичанином војводом Живојином Мишићем, ми потомци, схватамо да је живот борба. Додајем да је
живот и игра, а победићеш ако знаш правила игре. Мионица
данас побеђује. Победа је свака школа, сваки изграђени дом,
сваки пут, сваки мост, сваки водовод. Победа је свако ново
радно место, свака новоотворена фабрика, сваки обновљени објекат. Победа је нова индустријска зона, нови
комплекс базена за децу, нови велнес ризорт, ново смарт
насеље, удруживање Мионичана у рецептивне туристичке
токове. Победа је сигурна егзистенција у свакој сеоској кући.
Победа је утабана километрима асфалта, мостова, водоводних и канализационих мрежа, културно-образовним
садржајима, уметношћу утканом у обична дела, радошћу
пензионера, радошћу дечијих дела и нашом креативном
здравом мишљу. Највећа мионичка победа су наша деца.
Победа је вредност, Мионица је љубав, а за љубав се дишезакључио је Јанковић.

Игроказ „Дом” у извођењу мионичке деце
Уметнички програм је започео игроказом концептуалне
уметнице и костимографа Загорке Стојановић „Дом“ у
извођењу мионичке деце, полазника школе глуме. Глумица
Маријана Андрић је подсетила на значајне датуме за
историју Мионице и мионичког краја, док су глумци Градског
позоришта „Абрашевић“ из Ваљева говорили анегдоте из
живота познатих Мионичана и одломке из драмских текстова
Бране Црнчевића. Запажени су били и наступи чланова етно
певачке групе „Мионе, младих рецитатора и фолклорног
ансамбла КУД „Војводе“ из Мионице, као и ваљевског
ансамбла „Старе стазе“.
А.Ковачевић
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УСЕЉЕНА СТАМБЕНА ЗГРАДА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА

УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ
ЗА ШЕСНАЕСТ ПОРОДИЦА
Mинистар спољњих послова Републике Србије Ивица
Дачић, председник општине Мионица Бобан Јанковић, државни секретар у Министарству за државну управу и локалну
самоуправу Бојан Стевић, шеф Оперативног сектора делегације ЕУ у Србији Стефан Худолин, заменик шефа мисије
ОЕБС-а у Србији Џозеф Мелот и комесар за избеглице и
миграције Републике Србије Владимир Цуцић су недавно
уручили кључеве 16 станова за избегла лица са простора
бивше Југославије у новоизграђеној вишепородичној стамбеној згради у улици Ратка Петровића у Мионици.

Стамбено збрињавањe избеглица у Мионици
Министар Дачић је обраћајући се присутнима захвалио
партнерима у Регионалном програму стамбеног збрињавања
у Србији - Европској унији, Банци за развој Савета Европе,
Високом комесаријату Уједињених нација за избеглице и
Организацији за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС).
- Станови су део Потпројекта 5, чија укупна вредност
износи 52 милиона евра. Од те суме је 38 милиона обезбеђено из донације Регионалног стамбеног програма, а нешто
више од 13 милиона евра је национална контрибуција. Овим
пројектом, без обзира на националну припадност, крајње
равноправно помажемо свима који су остали без својих
домова, где год да се налазе на простору бивше Југославијерекао је министар спољњих послова Републике Србије
Ивица Дачић.
Радови на изградњи објекта у Мионици почели су у
августу 2018. године, када је општина Мионица обезбедила
локацију за изградњу објекта и инфраструктуру, док је сама
изградња објекта вредног 40,5 милиона динара финансирана
у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања, ији
је носилац Комесаријат за избеглице и миграције.
Регионални програм стамбеног збрињавања је заједнички
вишегодишњи програм Србије, БиХ, Црне Горе и Хрватске.
Циљ је обезбеђивање трајног стамбеног решења за све
породице избеглих лица којима није решено стамбено
питање у Републици Србији, а немају где да се врате у земљи
свог порекла.

РАДНИ САСТАНАК СА ПРИВРЕДНИЦИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

ДОГОВОР О БУДУЋОЈ САРАДЊИ
Председник општине Мионица Бобан Јанковић је
недавно организовао радни састанак којем је присуствовало две стотине привредника и предузетника са
територије ове општине.
- Наш циљ је да као локална самоуправа обезбедимо
једнаке шансе за све грађане Мионице. Општина је место
где сваки наш привредник и предузетник може добити
потребне информације у вези могућности остваривања
кредита и подстицајних средстава са свих државних
нивоа, али и саветодавну помоћ-рекао је Бобан Јанковић и
додао да је на локалној самоуправи и привредницима да се
договоре о томе какви треба да буду будући задаци
Привредног савета Мионице, чија је основна улога подстицање развоја локалне привреде и раст запошљавања и
животног стандарда грађана општине.
Радном састанку су присуствовали и представници
Фонда за развој и Привредне коморе Србије који су овом
приликом представили најважније кредитне линије Фонда
и државне подстицаје из области привреде.
А.К.

Детаљ са радног састанка

24

ПРАЗНИЦИ

23.јануар 2020.г.

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

ПОДЕЉЕНИ ПАКЕТИЋИ
У СВИМ СЕЛИМА
ОО СНС Уб традиционално је, током новогодишњих и
божићних празника, организовао поделу пакетића за децу
широм убске општине. Акцију у 36 тамнавских месних заједница
лично је предводио председник убске општине Дарко Глишић са
сарадницима, који су, подељени у две екипе, стигли да уруче
пакетиће готово сваком детету, од предшколског узраста до
четвртог разреда, у свим убским селима.
- Драго нам је што смо, на овај начин, улепшали празнике
нашим малишанима, а изрази њихових лица дају нам жељу да
их сваке године изнова посетимо и обрадујемо- поручује Ивана
Николић, народна посланица у Народној скупштини Србије.
Ове године подељено је преко 1.600 пакетића, које су
обезбедили чланови странке и пријатељи, било путем средстава којима су они купљени или директно путем поклона који
чине њихов садржај.

Лончаник

Докмир

Црвена Јабука

Мургаш
Милорци

Памбуковица

Јошева

Врховине

Радуша
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23.јануар 2020.г.

25

СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)
ДРУГА ЕКОНОМСКА
ШКОЛА У ШАПЦУ
ЕКОНОМИЈА,
ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Царински техничар
Економски техничар
Финансијски техничар
Правни техничар

IV степен
IV степен
IV степен
IV степен

Техничар обезбеђења

IV степен

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО,
ТУРИЗАМ
Трговински техничар
IV степен
Трговац
- трогодишњи профил
Посластичар
- трогодишњи профил
Кувар
- трогодишњи профил
Конобар
- трогодишњи профил
Угоститељски техничар
IV степен
Кулинарски техничар
IV степен
Туристички техничар
IV степен

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
( V степен ) - у једногодишњем трајању
1. Организатор послова обезбеђења
2. Пословни секретар
3. Проценитељ штете у осигурању
4. Туристички организатор
5. Трговински менаџер
6. Посластичар – специјалиста
7. Конобар – специјалиста
8. Кувар – специјалиста
Услов уписа. Средња школа и 2 год.радног искуства

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

www.sepsab.edu.rs
Будите испред осталих!
Завршите средњу школу
по програму Министарства
просвете Србије на европски начин
Упис кандидата обавља се:
радним даном
суботом
од 11 до 18 h
од 10 до 14 h
- Редовно школовање
- Ванредно школовање
за лица старија од 17 година стицање знања услов уписа:
- завршена основна школа или
- започета било која средња школа
- Преквалификација
- Доквалификација
услов уписа: завршена било која средња школа 3. и 4. степена
- Специјалистичко образовање у једногодишњем трајању
услов уписа: завршена средња школа и 2 године радног искуства

Школа је основана решењем
Министарства просвете Србије
По завршетку ове средње школе можете наставити студије:
1.на државном и приватним факултетима;
2.на високим школама;
3.на полицијској и војној академији
По завршетку ове средње школе можете се
запослити или сачувати посао у полицији, војсци,
пошти, банци, царини, општини, државним службама,
у приватним и државним предузећима, електранама,
топланама, сервисима, техничким прегледима,
хотелима као и у иностранству.
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Република Србија
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-15/20-III
Датум: 17.01.2020.године
ВЛАДИМИРЦИ
На основу члана 18. и члана 19. закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр 83/14, и 58/15
и 12/16 – аутентично тумачење), члана 95 – 97 Уредбе правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр.
13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројекта за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) и Одлуке о буџету општине Владимирци за 2020.
годину, бр. 404-96/19-1 од 20.12.2019. године, Предсседник општине Владимирци расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА
РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2020. ГОДИНИ
ДРЖАВНА ПОМОЋ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (DE MINIMIS DRŽAVNA POMOĆ)
I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС
Одлуком о буџету општине Владимирци за 2020. годину бр. 400-96/19-1 од 20.12.2019. године, средства у износу од
3.000,000,00 динара (Раздео 3, Програм 1201- Програм 13 Развој културе и информисања, Програмска активност 12010004- Развој и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, Позиција 84, Економска класификација
423421, Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања) намењена су за Конкурс за суфинансирање
пројеката производње медијских садржаја ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања.
По једном Пројекту који буде одобрен доделиће се најмање 50.000,00 динара, а највише 1.000,000,00 динара.
Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који
доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Владимирци;
заштити и развоју људскух права демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и
заштити деце и младих;
развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног
система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и
новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за
информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.
Суфинансирање пројекта путем овог конкурса има својство државне помоћи мале вредности (de minimis državna
pomoć).
I I ПРАВО УЧЕШЋА
На Конкурсу може учествовати:
1. Издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила у Агенцији за привредне
регистре;
2. Правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће
суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.
Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на Конкурсу могу имати штампани медији, радио и телевизијски медији, интернет - web портали и сви
остали произвођачи медијских садржаја.
Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства од општине Владимирци
намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о
реализацији пројекта.
Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом.
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу са по једним пројектом за сваки медиј.
Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности
предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.
Учесник Конкурса коме су додељена средства за пројекат од Министарства, може у току исте календарске године да
учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не
прелазе 80% вредности пројекта.
I I I КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:
1.Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;
2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима;
На основу критеријума из става 1. (тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:
1.
-

Значај пројекта са становишта:
остваривања јавног интереса у обвласти јавног информисања;
остваривање намене конкурса;
усклађености пројекта са релним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:
усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
разређености и изводљивости плана реализације пројекта;
степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се
оконча подршка).

ОГЛАСИ
-
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3. Капацитети са становишта
степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
неопходних ресурса за реализацију пројекта;
стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и
активностима пројекта.
4. Буџет и оправданост трошкова са становиштва:
- прецизности и разређености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним
активностима;
- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.
На основу критеријума из става 1 (тачка 2) овог члана посебно се оцењује:
1. Да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације
у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба
од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн
медије);
2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузате активности које гарантују да се сличан случај неће
поновити.
IV РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у листу „Глас Тамнаве“ Уб. Датум
објављивања Конкурса у листу „Глас Тамнаве“ Уб је 24.01.2020. године.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 30 дана од дана закључења конкурса.
Корисник средстава је дужан да наративни и финансијски извештај о реализацији утрошених средстава достави до
20.12.2020. године.
У случају да корисник не поднесе извештај у предвиђеном року дужан је да врати средства у буџет Општине најкасније
до 31.12.2020.годдине и истовремено губи право да учествује на наредном конкурсу.
Наративни и финансијски извештај подноси се на Обрасцу 2. који се преузима са сајта општине.
V ДОКУМЕНТАЦИЈА
Учесник Конкурса је обавезан да попуњен Образац 1. (пријава и табела) за учешће на Конкурсу достави у два
примерка.
Образац 1. (пријава и табела) се преузима са сајта општине.
Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:
1. Решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;
2.Решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;
3. Дозвола за емитовање радио или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
4. Оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију
(обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма);
5. Bизуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);
VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ
Позивају се новинарска и медијска удружења, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски
стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Одељењу за финансије, буџет, привреду
и локално - економски развој. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. Предлог слати до закључења
Конкурса.
VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Конкурс и Образац за пријаву објављује се и на сајту општине Владимирци, где су видљиви и доступни све време
трајања Конкурса.
Конкурсни материјал се не враћа.
Поднете пријаве разматраће комисија за доделу средстава.
Одлуку о додели средстава донеће Председник општине Владимирци, а на предлог комисије за доделу средстава, у
року од 30 дана од дана закључивања конкурса.
Одлука се доноси у форми решења и коначна је.
Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
Одлука о додели средстава биће објављена на званичном сајту општине, најкасније 3(три) дана од дана доношења.
На основу коначне одлуке о суфинансирању пројекта закључује се Уговор са корисником средстрава.
Корисници средстава дужни су да средства користе искључиво за намене које су одређене Одлуком о
суфинансирању пројекта и Уговором између општине Владимирци и корисника средстава.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.
Пријаве слати на адресу: Општина Владимирци, Општинска управа, Одељење за финансије, буџет, привреду и
локално-економски развој, ул. Светог Саве 34, са назнаком: за Конкурс за суфинаснсирање пројекта производње
медијских садржаја ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години.
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2.01.2020.г. навршило се три
године од трагичне смрти
нашег драгог

Прошло је 18 месеци од када нас
је напустила наша драга
супруга и мајка

БОСА РАНКОВИЋ
(1950 – 2018)

ВУКАШИНА
КОСТИЋА
(1988 – 2017)
Памтићемо Твој ведри лик
и по доброти Те помињати...
Воле Те Твоји: стриц Момчило,
брат Немања и сестра
Кристина са породицама
31.01.2020.г. навршиће се две
године од смрти нашег драгог

Кажу да време лечи све
али моја туга је све већа.
Босо моја, мој живот је кренуо
наопачке од твог одласка.
Много лоших ствари сам доживео
од рођеног млађег сина, што
никада ниси могла замислити.
Проживљавам пакао јер сам
остао неспособан у десну руку и
радујем се дану када ћу ти се
заувек придружити...
Твој несрећни супруг Брана,
једини син Саша, снаха Драгица
и унуци Каћа и Аца
9.02.2020.г. навршиће се 20 година
од смрти наше драге

МИЛЕНЕ ГЛИШИЋ
(1964 – 2000)

САВЕ
ВЕЛИМИРОВИЋА
С поштовањем и љубављу
сећају Те се Твоји
Супруга Споменка, син
Драган и ћерка Јелена
са породицама

Од твог одласка
ништа није као пре!
Време које пролази, само повећава
бол и појачава љубав према
најдражем бићу,које у нашим
срцима никада неће наћи замену.
Наше разговоре, дубоко
разумевање и безгранично
поверење, није могуће никада
заборавити. Зато ћемо те чувати
дубоко у срцима докле год
постојимо...
Заувек неутешни отац Милосав,
мајка Милијана, сестра Гордана
и брат Милош са породицама

26.01.2020.г. навршава се
година дана од смрти мога
брата

ЧАСЛАВА
БОЈКОВИЋА
(1963 – 2019)
Не постоји време које може
избрисати љубав према брату!
Живећеш заувек у мом срцу
и мислима. Никада те нећу
дати забораву...

Твоја сестра Мирјана
са породицом

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
СЕЋАЊЕ
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27.децембра 2019.г.
преминуо је диван човек,
друг и пријатељ

МИЛАН
БОСИЉЧИЋ,
проф.
РАДОСЛАВ
ВАСОВИЋ
(1957 – 2007)
Отишао си у вечност, али не и
у заборав. Вечно ћеш живети
у срцима
Твојих најмилијих
9.01.200.г. навршило се четири
године од смрти нашег вољеног

Вечнаја памјат,
рабу Божијем
Драган Гавриловић, Рато
Вукојичић, Душан Радишић
и Раде Живановић
22.01.2020.г. навршило се
годину дана од како није
са нама наша драга
мајка и супруга

СТАНА
МИЈУШКОВИЋ
(1936 – 2019)

МИЛАНА АТЛИЋА
ШИЉЕ БРИЦЕ
Никада те нећемо прежалити и
заборавити. Твоју неизмерну
доброту и љубав, увек ћемо
носити у нашим срцима...
Твоја супруга Љубинка,
ћерке Нада и Маја
20.01.2020.г. навршава се три
године од како нас је напустио
наш вољени отац и син

Тешко је речима описати
колико нам недостајеш.
Живећеш у нашим мислима
и лепом сећању, јер вољени
не умиру.
Твоји најмилији супруг
Славко,син Радован и ћерка
Гордана са породицама
26.01.2020.г. навршиће се
40 дана од смрти
нашег драгог

ЖИВОРАДА - ЖИКЕ
ЖИВАНОВИЋА

РАДОЈЕ ИВИЋ
(1967 – 2017)
Давао си нам снагу, уливао
сигурност, пружао неизмерну
љубав и доброту. Памтићемо
заувек твој драги лик и носити га
у срцу и мислима…
Твоји најмилији

Отишао си у вечност,
али не и у заборав!
Живећеш заувек у срцима
Твојих најмилијих
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6. фебруара 2020.г. се навршава
шест месеци од смрти мога супруга,
оца, брата и стрица

6. фебруара 2020.г. се навршава
шест месеци од смрти нашег кума

ГОРДАНА ОБУЋИНСКИ
(1959 – 1996)

ДУШАНА
ДАМЊАНОВИЋА

ДУШАНА
ДАМЊАНОВИЋА

С поносом те спомињемо,
(1952 - 2019)
с љубављу чувамо. Велики,
Ниси са нама, али те се радо
драги људи као ти никада
сећамо и много нам недостајеш
не умиру...
Твоји: супруга Милена, син Марко,
ћерка Светлана са породицама,
Твоји: мајка Стана, син
браћа Радомир и Живислав
Мирко, ћерка Маја
са породицама, сестра Даница
и сестра Љиља
и остала родбина
СЕЋАЊЕ

3.фебруара 2020.г. навршава се
десет година од како није са нама

(1952 - 2019)
Сећање на нашег драгог кума
ни после шест месеци не бледи.
С` пијететом се сећамо
нашег кума.
Кумови Драган и Зоран, кума
Зорица, кумићи Никола и Стефан
и кума Продана - Марјановићи
6.фебруара 2020.г.навршава се
15 година од како није са нама

ДРАГИША ИКОНИЋ
(1934 – 2012)

МИХАИЛО ЂУКИЋ

С поносом се сећамо тебе,
био си најбољи муж,
отац, деда...

ковач из Памбуковице

Супруга Стана, унук Мирко,
унука Маја и ћерка Љиља
са породицом
12.јануара 2020.г. навршило се
шест месеци од како је преминуо

Вољени не умиру, док живе они
који их се сећају и они који
их помињу

ГРОЗДАНА ЂУКИЋ
из Памбуковице
С` поносом и поштовањем
чувамо успомену на тебе

Твоји: син Зоран, ћерка Зорица,
снаја Милена, унука Јелена
и Твој Снага

Син Зоран, ћерка Зорица,
снаја Милена, унука Јелена
и унук Милош

27.01.2020.г. навршиће се седам
година од смрти нашег драгог

5.02.2020.г. навршиће се годину
дана од смрти наше мајке и баке

БОРЕ ЂУРЂЕВИЋА
МИЛАН ПАВЛОВИЋ
из Звиздара
Твоја доброта остаје
у нашим срцима
Твоја ћерка Милена
са породицом

из Слатине (1948 – 2013)
У нашим срцима живећеш вечно,
а Твоје речи, доброта и љубав
коју си ширио, остаће заувек део
нас.Никада Те неће заборавити
Твоји најмилији: супруга
Милена, син Живорад, ћерка
Славица, снаја Гордана
и унуци Дејан и Марија

МИЛЕНЕ
ЈОВАНОВИЋ
(1938 – 2019)
Бескрајно недостајеш..
Твоји Нена, Гаги, Мила,
Ивана, Сандра и Јана

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
25.01.2020.г. навршила се година
од смрти наше драге
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СЛОБОДАН ЛОБЕ
ИВКОВИЋ
(1946 – 2017)

ЈЕЛЕНЕ
ПАРИПОВИЋ
(1930 – 2019)

С љубављу и поносом
чувамо успомену на
твој драги лик. Увек ћеш
бити у нашим срцима
и мислима

Живећеш заувеку нашим срцима.
Вољени никада не умиру...
Твоји: ћерка Милка, син Драган,
снаха Дубравка, унучад Тања,
Николина, Дејан, Срба и Милена,
праунучад Катарина,Ника
и Александар
15.01.2020.г. навршило се четири
године од како није са нама наш
драги супруг, отац, деда
и пријатељ

Супруга Љиљана, син
Завиша, снаха Андријана,
унуци Јован, Андреа
и Јана
17.01.2020.г навршило се три
године од смрти нашег драгог
супруга и оца

МИЛОСАВА
ЛЕЈИЋА
из Трлића
(1951 – 2017)

КОНСТАНТИН
МИЛОШЕВИЋ
ЛОЛАН

Пролазе године... али туга,
бол и сећање на тебе, никада
неће проћи...Ти се не
завршаваш, јер ми смо
део тебе а ти си био део нас...

(1941 – 2016)
Вољени никад не умиру...
Породице Милошевић
и Радојичић
15.01.2020.г. навршило се 40 дана
од смрти наше драге мајке

Вечно захвални: супруга
Стана, ћерке Славица, Јелица
и Марица са породицама
25.јануара 2020.г. навршиће се
година од смрти

ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋА ДРАГЕ
(1958 - 2019)

АНГЕЛИНЕ
ЖИВАНОВИЋ
(1928 – 2019)
С поштовањем и поносом
памтићемо твој драги лик,
доброту и љубав коју си нам
пружала. Носиће те заувек
у срцима
Раде и Драгана
са породицама

Дружење са тобом била
је велика част.
Памтићемо те по добру,
а добри људи никада
се не заборављају

Удружење пензионера Уб
и гости бифеа
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2.12.2019.год. навршило се
16 година од смрти мога оца

30.01.2020.год навршило се
три године од смрти моје мајке

СТРАЈИНА
ВАСИЉЕВИЋА

БОЖИДАРКЕ
ВАСИЉЕВИЋ

зидара (1933 – 2003)

из Трњака(1938 – 2017)

11.02.2020.год. навршиће се седам
година од смрти мог драгог брата

ДРАГАНА ВАСКЕТА
ВАСИЉЕВИЋА
(1959 – 2013)

Драги моји родитељи, драги мој брате,само остаје нада да време лечи све ране и да ће ми Бог дати
снаге да преживим без Вас преостале дане... Никада вас неће заборавити
Ћерка и сестра Мирјана са породицом
10.02.2020.г. навршиће се шест година
од смрти нашег драгог брата

21.01.2020.г. навршило се 40
тужних дана од смрти наше
драге мајке и баке

МИЛЕНЕ КРЊИЋ
МИЉЕ
(1946 – 2019)

ПРЕДРАГА БОБАНА
ЈЕРЕМИЋА
из Црвене Јабуке (1952 – 2014)
Драги брате истина је болна и
тешка, јер твој живот нестаде у
трену. Постоји нешто што никада
умрети неће, а то је понос и
сећање на тебе...
Твој брат Драган,
сестре Слободанка и Верица
са породицама
СЕЋАЊЕ

И небо понекад заплаче за онима
који су отишли, како не би човек...
Без обзира што нека срца не
куцају више, ми који смо остали,
вечно ћемо их волети и чувати као
најдражу успомену.
Твоји: син Небојша, унуке Јелена,
Невена и Бојана са породицама
21.01.2020.г. навршило се 40
тужних дана од смрти наше драге
супруге и мајке

СЛАЂАНЕ КРЊИЋ
(1974 – 2019)

Твој одлазак заувек боли.Мирно
почивај у царству небеском.

Не можемо прихватити болну
истину да више ниси са нама.
Чујемо твој глас,осећамо те када
посустанемо, дајеш нам снагу.
Утехе нема, заборав за нас не
постоји. Постоје само сузе, туга и
неизбрисив бол који не лечи време
и љубав коју смрт не прекида.
Нека те у тишини вечног мира
прати наша љубав, јача од
времена и заборава.

Твоји: супруга Гара и брат
Славко са породицама
и Зоранова деца

Твоји: супруг Небојша,
ћерке Јелена, Невена и Бојана
са породицама

ВЕЛИЧКО ЈЕРЕМИЋ
(19.01.2016-19.01.2020)

.

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

СЕЋАЊЕ

23.јануар 2020.г.
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25.јануара 2020.г.навршиће се
година од смрти

ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋА ДРАГЕ
(1958 - 2019)

ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋА ДРАГЕ
(1958 - 2019)

Чувамо успомену на
твој драги лик, а твоја
доброта ће бити наш
путоказ у животу.
Почивај у миру.

Носимо сећање и драгу
успомену у нашим срцима.
Урош, Уна и Алекса
17.фебруара 2020.г. навршиће се
пет година од смрти нашег брата

ЖЕЉКА ТЕШИЋА
(1974 – 2015)
Са великим болом и тугом,
чувамо успомену на тебе…
Твоје сестре
Љиљана и Гордана

Породица
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ЛАЈКОВЧАНКЕ БЕЗ ФИНАЛА КУПА

ЖЕЉА У РЕЗУЛТАТСКОЈ КРИЗИ
Двоструки узастопни освајач Купа
Србије, лајковачки Железничар, неће
бити у прилици да ове сезоне брани
трофеј. Старопазовачко Јединство
добило је реванш утакмицу у Лајковцу
резултатом 3:2 (први меч 3:1) и пласирало се у финале. За екипу Жеље и
скоро 1000 гледалаца деловало је доста
другачије после првог сета, који је припао домаћину. Међутим, од другог сета
Јединство је преузело иницијативу и
добило наредна два, чиме је већ обезбедило пласман у финале.
Резултат по сетовима био је 25:23,
22:25, 15:25, 25:14 и 17:19 за гошће.
Убедљиво најефикаснија у саставу
Железничара била је Рајлић са 28 поена,
Митровић је освојила 13, Рухан 12, а
Лукић девет. Код гошћи највише поена
освојиле су С авић 19, Ђокић 11 и
Милановић 10, али су још четири
одбојкашице имале седам и више
поена.
Други финалиста биће Уб, који је
направио велико изненађење декласирајући ТЕНТ у Обреновцу са 3:0, иако
је у првом сусрету поражен на свом
паркету са 3:2.

САВЛАДАН БЕОГРАД
У 14. колу Суперлиге Србије
Железничар је, протеклог викенда, у
Лајковцу рутински савладао екипу
Београда са 3:0, по сетовима 25:13,
25:21 и 25:20. Најефикасније у редовима домаћих биле су: Лукић 13,
Митровић 12, Чанак 9 и Рухан 8.
У осталим мечевима ТЕНТ је
рутински савладао Спартак са 3:0, а
Клек направио подвиг пред својим
навијачима победивши Јединство (СП)
са 3:1. Раније је Црвена звезда победила Партизан са 3:1, док је последњем мечу овог кола Уб савладао Визуру у гостима, уз пренос РТС-а, са 1:3.
Суперлига Србије, 13. коло

Визура- Уб 1:3
(20:25, 21:25, 25:22, 17:25)
Непреознатљива игра
браниоца титуле

ШАХИСТИ ВРЕДНИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ

АРСЕНОВИЋ ПОБЕДНИК ТУРНИРА
Већ другог дана 2020. године,
убски шахисти су се окупили у својим
просторијама и одиграли брзопотезни
"Новогодишњо-Божићни" турнир (5
минута по играчу). Учествовало је 12
играча, а после 14 одиграних кола прво
место припало је Златомиру-Злаји
Арсеновићу са освојених 12,5 поена.
Најјачу конкуренцију победник
турнира имао је у Драгану Горчићу и
Синиши Ђокићу који су поделили 2. и 3.
место са по 10 поена, а иза њих су
остали Драган Марковић са 9 и Драгивој
Павић са 7 поена.
Како нас је обавестио нови
председник Мирослав Јаковљевић,
шахисти ће се окупљати сваке прве
недеље у месецу и играти брзопотезне
турнире.

Хала СЦ "Визура" у Београду. Гледалаца: 250. Судије: Јанковић, Поповић
(Београд).
УБ: Глигорић 10 (4 блока), Кутлешић 7
(2 блока, 1 ас), Лукић 4, Вулин 16 (6
блокова, 1 ас), Трувуновић 16 (1ас),
Биберовић 13 (1 блок), Ђурђевић
(либеро 1), Живановић 2, Стојковић 1
(1ас), Митровић 2. Нису играле:
Бјелић, Јелић, Безаревић, Јаковљевић (либеро 2)

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

Детаљ са турнира

МАЛИ ФУДБАЛ- БОЖИЋНИ ТУРНИР У ЛАЗАРЕВЦУ

УБЉАНИ ПОБЕДИЛИ
У финалној утакмици Арсенић је
постигао гол којим је ИН-ТИМ КЕРАМИКА
са Уба освојила прво место
У недељу, 12.јануара, у Лазаревцу је одржано полуфинале
и финале Божићног турнира за пионире, генерације 2005. године.
Учешће је узело десет екипа, пет из Лазаревца и по једна из Уба,
Љига, Београда, Ваљева и Лајковца.
У финалној утакмици Убљани су, против фаворизоване
лазаревачке екипе, победили резултатом 3:1. Сва три гола
постигао је Арсенић, а као шлаг на торту дошао је трећи погодак
у последњим секундама, који је разрешио све дилеме у овом
узбудљивом мечу младих фудбалских екипа.
Победници, „Ин-Тим керамика’’ Уб, освојили су пехар и
новчану награду и износу од по 5.000 динара по играчу. За убску
екипу су наступили дечаци за чија имена ће се, како ствари стоје,
тек чути у свету фудбала: Лука Пантелић, Урош Живановић, Лука
Арсенић, Страхиња Ракић, Алекса Пантелић, Сергеј Ивановић,
Урош Стевановић и Андреј Давидовић.

13
11
10
10
8
6
4
4
2
2

1
3
4
4
6
8
10
10
12
12

39:8
38:19
35:19
34:19
32:23
25:31
17:33
17:37
16:38
12:38

38
32
30
30
25
18
13
10
7
7

Наредне утакмице ЖОК „Уб”
15.коло (субота, 25.јануар- 18ч):
Уб - Спартак (С)
16.коло (субота, 1.фебруар):
ТЕНТ - Уб

Убске фудбалске наде:
Екипа „Ин-Тим керамика”

ОДБОЈКА
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УБЉАНКЕ ФЕНОМЕНАЛНО ЗАПОЧЕЛЕ 2020. ГОДИНУ

ЈОШ КОРАК
ДО ПЕХАРА КУПА СРБИЈЕ !
- Екипа Уба максималним резултатом савладала најбољу екипу лиге и заказала финални
меч са Јединством из Старе Пазове! - По први пут савладане и комшинице из Лајковца у
одложеном мечу. - Победнички низ настављен против Визуре, у суботу на убски паркет
стиже Спартак из Суботице (18 часова).
Дупке пуна обреновачка хала спремала се да прослави
пласман својих љубимица у финале Купа, уместо тога домаћи
навијачи су утишани спектакуларном игром и победничком
песмом Убљанки! Неупућени би тешко поверовали да је ТЕНТ
био доминантан у досадашњем делу сезоне, готово рутинском
игром девојке Маријане Боричић су славиле максимални
тријумф на паркету где гостима обично следују само мрвице.
Био је то тек други пораз "енергетичарки" ове сезоне, а и први
су доживеле када су са друге стране мреже биле убске девојке.
Преломан за судбину меча био је први сет, домаће су
водиле 15:10, али је фуриозна серија гошћи донела четири сетлопте од којих је тек трећа реализована. Увукао се страх у
кости Обреновчанкама, није било препознатљиве игре која
ломи ривале, а предвођене инспирисаном Александром
Глигорић и убојитом Јеленом Вулин, Убљанке су вредно сакупљале поене. Освојен други сет донео је мирис финала, а када
се очекивала још већа борба- уледила је апсолутна доминација екипе Маријане Боричић. Серијом од 8:0 у финишу трећег

Биберовић боља до двојног блока Лајковчанки
Суперлига Србије, 12. коло

Железничар (Лајковац) - Уб 1:3
(25:10, 13:25, 20:25, 14:25)
Спортска хала у Лајковцу. Гледалаца: 300. Судије:
Петровић (Ужице), Јованчић (Београд).
УБ: Глигорић 7 (3 блока), Кутлешић 13 (3 блока, 1 ас), Лукић
3, Вулин 12 (4 блока, 1ас), Тривуновић 6 (2 блока),
Биберовић 16 (1 блок, 1 ас), Ђурђевић (либеро 1),
Живановић 1, Митровић, Безаревић, Бјелић 1 (1 ас). Нису
играле: Јелић, Стојковић, Јаковљевић (либеро 2)

Маестрална Александра Глигорић
предводила је Убљанке у победи над ТЕНТ-ом
Полуфинале Купа Србије, други меч

ТЕНТ- Уб 0:3 (22:25, 21:25, 15:25)
Спортска хала у Обреновцу. Гледалаца: 600. Судије: Леко
(Нови Сад), Петровић (Ужице).
УБ: Јаковљевић (либеро 2), Ђурђевић (либеро 1), Глигорић
10 (5 блокова), Бјелић, Живановић, Кутлешић 7 (4 блока),
Стојковић, Лукић 2 (1 ас), Јелић, Митровић, Вулин 13, Тривуновић 9 (2 блока, 1 ас), Биберовић 9 (1 блок), Безаревић

сета, Убљанке су стигле до 10 меч лопти, а Јелени Вулин је
припала привилегија да оконча историјски меч и визира
карту за меч са Пазовчанкама у којем је улог пехар Купа
Србије!
Није било много времена за славље, већ четири дана
касније Убљанке су морале на мегдан шампионкама у мечу
одложеног 12. кола, а први сет је одигран без трунке
концентрације и енергије која је постала заштитни знак убске
екипе. Загрмела је Маријана Боричић на првој паузи, а бољи
приступ се одмах одразио на паркету- експресно
изједначење уз повратак у препознатљив ритам.
У трећем сету, Уб је диктирао темпо и држао предност од
2-3 поена, а улогу лидера преузела је Душанка Биберовић
која је разорним смечевима разоружала одбрану
Лајковчанки. Луцидна Катарина Лукић је мајсторски
поентирала за 23:19, па је привођење сета крају била ствар
рутине. Слична прича и у четвртом сету, бриљирала је у
блоку Аница Кутлешић, па је већ средином сета било
великих 14:7 за гошће. Дилеме око победника није било,
Кристина Бјелић је ас-сервисом донела десет меч-лопти, а
Александра Глигорић блоком "оверила" прву победу у
четвртом првенственом одмеравању са комшиницама.
Дуел против Визуре почео је бољом игром домаћих, али
како је меч одмицао до изражаја је долазио квалитет убских
одбојкашица. Само у трећем сету, Убљанке нису успеле да
преокрену резултат, али су се брзо стабилизовале и
сигурним четвртим сетом прославиле 10 победу у првенству,
овога пута пред камерама РТС-а:
- Нисмо бриљирале против Визуре, међутим сачувале
смо мирноћу када смо јурили резултат, а квалитетан пријем
омогућавао нам је да разноврсно нападамо. Тачно је да смо
доста пута изблокиране, али када је било најбитније- биле
смо сконцентрисане и оствариле важну победу у борби за
врх. Нова година је резултатски почела сјајно, али у игри још
има места за побољшање, што ћемо, надам се, показати већ у
суботу против Спартака- најављује Маријана Боричић меч у
суботу који ће бити идеална прилика да Убљани после месец
дана награде своје љубимице великом подршком за изузетне
резултате у овој сезони.
Б.М.
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ФУДБАЛЕРИ ЈЕДИНСТВА ОКОНЧАЛИ ЗИМСКУ ПАУЗУ

КНЕЖЕВИЋ ИЗВРШИО ПОЗИВКУ НА БОГОЈАВЉЕЊЕ
- Црвено-бели дрес раздужили капитен Радивојевић (Јавор), Гавровић (Борац Чачак), Томић (највероватније
Тутин), Петровић (ТЕК-Слога) и Тмушић (Будућност-Крушик). - Једина придошлица за сада Кристијан
Ђурђевић (Раднички Обреновац), Никола Хаџић из Радника добио прилику, на проби и Родић из Рада.
Од 19. јануара у строју су поново фудбалери Јединства,
нови тренер Срђа Кнежевић извршио је прозивку на којој се
појавило 25 фудбалера, а по првом окупљању јасно је да је
убски тим додатно подмлађен и још чвршће ослоњен на
своју омладинску школу.
Још један фудбалер Јединства кренуо је пут
Суперлиге, доскорашњи капитен Лука Радивојевић привукао
је пажњу Јавора и од 9. јануара тренира са екипом из
Ивањице. Најбољи стрелац Гавровић појачао је редове
лидера Борца из Чачка, Милош Петровић играће у Српској
лиги "Београд" за ТЕК-Слогу, а дефанзивац Ненад Тмушић
нови је играч Будућности-Крушика. Поуздани штопер
Владимир Томић на прагу је договора са Тутином, а једино
појачање за сада је нападач Кристијан Ђурђевић, бивши
нападач обреновачког Радничког и Бродарца, млађи брат
некадашњег голгетера Партизана Уроша.
Убске љубитеље фудбала обрадоваће вест да је
припреме почео Никола Хаџић, најбољи играч убског
Радника, некада јуниор црвено-белих у изузетно
талентованој генерацији 96. Омладинац Рада Илија Родић
(2001.) пробаће да се докаже тренеру Кнежевићу, а прозивку је
једини пропустио Саша Марић због повреде зглоба. Нови
тренер задржао је Обрадовићеве помоћнике Дејана
Стаменковића и Чедомира Мартића, а ново лице у стручном
штабу је стручњак за кондициону припрему Урош Шуљагић:
- Једва сам чекао почетак припрема, узбуђен сам због
прилике коју сваки млади тренер може да пожели, а потрудио
сам се да се на посредан начин што боље упознам са
играчима. Међутим, праву слику имаћу тек после неког
периода заједничког рада, а јасно ми је да је екипа пуна
талента и младости. Од искуснијих играча попут голмана
Јовановића, Рајовића, Николе Радојичића, Андрића,
Сајића..., очекујем да клинцима олакшају изузетно осетљив

Одлични услови за рад на „Мурињу”
прелаз у сениорски фудбал, а уз феноменалне услове за рад и
Немању Матића на челу клуба- надам се да је пред навијачима
Јединства успешно пролеће- пун је позитивних утисака на
почетку тренер Јединства Срђа Кнежевић.
Црвено-бели ће комплетне припреме одрадити на Убу, а
познати су и сви ривали у припремном периоду:
- Серију припремних утакмица отварамо на СЦ "Матић"
против Подриња из Мачванске Митровице 1. фебруара, а
седам дана касније на истом месту угостићемо Мачву из
Богатића. На новом терену на Школарцу чекамо Турбину 12.
фебруара под рефлекторима, а у Крагујевац путујемо 15.
фебруара где играмо са прволигашем Радничким. Вршац нам
је противник на Убу 22. фебруара, а последњу проверу пред
гостовање у Пожеги имаћемо 29. фебруара против ИМТ-анајављује ривале у зимском периоду Срђа Кнежевић.
Б.М.

ЖФК ЈЕДИНСТВО (УБ)

УБСКЕ ФУДБАЛЕРКЕ РАДЕ ПУНОМ ПАРОМ
У организацији ЖФК Јединство, 1. децембра прошле
године на СРЦ "Школарац" одржан је турнир у малом
фудбалу за девојчице рођене 2008. и млађе, а који је, уз
домаћина, окупио још три екипе са територије региона
Западне Србије.
Иницијатива је потекла од председника и тренера
ЖФК Јединство Слободана Петровића, а придружили су јој
се ЖФК Пожега, ЖФК Лозница и ЖФК Вашариште из
Крагујевца. Ова спортска манифестација дечјег женског
фудбала протекла је у духу фер-плеја где је 57 девојчица
приказало своје фудбалско умеће и најавило лепу
будућност женског фудбала у Србији. Већ крајем децембра,
одржан је и други турнир у Врњачкој Бањи, Убљанке су
отишле са две селекције, а придружили су се домаћин ЖФК
Краљица Марија и ЖФК Борац из Чачка. Резултат је био
потпуно у другом плану, свим тренерима циљ је био да
девојчице одиграју што више утакмица и стекну што више
искуства, а 18. јануара нови домаћин девојчицама из

Западне Србије била је ЖФК Пожега.
Поред Развојне лиге, у којој се такмиче девојчице од 12
до 14 година, нужно је организовати такмичење и за
девојчице од седам до 11 година, чиме се постављају
темељи квалитетног женског фудбала у наредном периоду.
- План је да се у ово турнирско такмичење укључи већи број
клубова који имају своје школице фудбала, како би уз
подршку ФСРЗС и локалних самоуправа прерасло у сталну
лигу. Убацивањем у тренажни процецес девојчица од седам
година, женски фудбал ће добити на квалитету и
масовности, почев од селекција свих узраста, па до А
репрезентације. Овакву визију развоја имају људи из базе и
дају јасан пут ка бољим резултатима женског фудбала у
Србији- каже Слободан Петровић, тренер ЖФК Јединство.
Сениорски погон црвено-белих почео је припреме за
наставак сезоне Друге лиге "Запад" за жене где се налазе на
5. позицији, док су пионирке у Развојној лиги Западне Србије
на високој 4. позицији после првог дела сезоне.
Б.М.

Заједничка фотографија на турниру у малом фудбалу за девојчице рођене 2008.године
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КК МЛАДОСТ 014 ВЕЛИКУ ПАЖЊУ ПОСВЕЋУЈЕ ДЕВОЈЧИЦАМА

ВРЕДНЕ УБСКЕ КОШАРКАШИЦЕ
Нови развој убске женске кошарке почео је сплетом
околности, појавила се ниоткуда суперталентована Анђела
Матић, а врло брзо свој велики потенцијал најавиле су Ања
Стаменковић и Кристина Живановић. Наравно, требало је
доста времена да се окупи довољан број играчица за
такмичарску селекцију, а већ прва званична сезона донела
је сјајне резултате. Пионирке су дебитовале у регионалној
Развојној лиги, а сезону су окончали пласманом на фајналфор где су у финалу убедљиво савладали вршњакиње
Студента, до тада неприкосновене у Колубарско-мачванском региону.
Следећа етапа у развоју била је сарадња са
Радничким из Обреновца, чак 7 девојчица Уба понело је
дрес Обреновчанки у Првој кадетској лиги, а убска публика
могла је да их види у сали ОШ "Милан Муњас" када су
дочекале екипу Црвене звезде. Данас у женској секцији
тренер Владимир Урошевић има три селекције од којих је
Женска пионирска селекција КК Младост 014
носећа пионирска са девојчицама рођеним 2005. и млађе., а
вредно своје кошаркашке лекције уче и млађе пионирке
КК Младост 014 биће редован учесник Меморијалног
(2008. и млађе), као и најмлађе полазнице мини-баскета- турнира"Рајко Жижић" на београдском Сајму (23-26. јануара), а
укупно 30 девојчица тренира у кошаркашкој школи Младо- овога пута тренер Урошевић водиће три селекције- дечаке
сти.
2008/09. и 2010/11., као и девојчице рођене 2008. и млађе.
Б.М.
Пионирска селекција је члан Развојне Колубарскомачванске лиге, у првом делу сезоне забележиле су 3
победе и 5 пораза, а перјанице екипе су капитен Анђела
Исаиловић, Ива Стаменковић, Анела Радовановић и
Катарина Нешић. За труд и посвећеност заслужују да буду
поменуте све девојчице које из тренинга у тренинг
напредују крупним корацима- Ања Трговчевић, Ана
Ристивојчевић, Јована Млађеновић, Мина Бојић, Ивана
Васић, Сара Поповић, Тамара Крстић, Ана Михаиловић,
Тамара Гођевац и Нада Стефановић.
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МИТРОВИЋЕВА И ЂАКОВИЋ
ЛАУРЕАТИ ЗА 2019.ГОДИНУ
- ЖОК Уб без конкуренције у екипном делу, Милош Обрадовић тренер године. - Препуна сала биоскопа
поздравила најбоље убске спортисте, међу специјалним гостима председник ССС Давор Штефанек,
ген-сек Горан Маринковић и убски фудбалски интернационалац на Кипру Урош Матић.
Спортски савез општине Уб је
урадио велики посао на популаризацији
спорта у претходној години, а успешна
2019. заокружена је свечаношћу на којој
су додељене награде најбољим спортистима Уба, као и признања онима који су
дали велики допринос у развоју спорта
на територији убске општине.
Најбољи спортиста Уба за претходну годину је кик-боксер Кристијан
Ђаковић, борац КБК "Соко" из Уба и
актуелни првак Балкана у својој категорији, док је међу дамама та част припала
капитену убских одбојкашица Ана Марији Митровић. Феноменалним резултатима одскочиле су у прошлој години
одбојкашице Уба, чланице Суперлиге и
финалисткиње Купа Србије, а за одличан рад и резултате у убском Јединству
награђен је млади тренер Милош Обрадовић.
Присутне је поздравио председник ССО Уб Небојша Живановић који
није заборавио да додели признања
онима који су помогли локалном савезу
у реализацији циљева. Специјалним
плакетама награшени су представници
СС Србије- председник Давор Штефанек и генерални секретар Горан
Маринковић, као и представници
локалне власти који су дали огроман
импулс развоју спортске инфраструктуре- градоначелник Дарко Глишић и његов заменик Александар
Јовановић-Џајић. Музеј фудбала,
затворени базен, балон за дворанске
спортове, аква парк... само су неки од
пројеката који се надовезују на
постојеће репрезентативне објекте, па
није тешко закључити да је Уб постао рај
за спортисте, како професионалне, тако
и за велики број рекреативаца.
У одсуству најпознатијих убских
амбасадора спорта у свету- Немање
Матића (обратио се окупљенима путем
видео-линка) и Радосава Петровића,

Добитници признања Спортског савеза општине Уб

Најбоља спортискиња:
Ана Марија Митровић
Убљани су могли да поздраве српског
р е п р е зе н т а т и в ц а и фуд б а ле р а
АПОЕЛ-а Уроша Матића, а биоскопска
сала је била премала да угости све
заинтересоване. Међу награђенима се
нашао и убски судија савезног ранга
Немања Јовановић-Џајић, а рејтинг
свечаности подигао је и легендарни
водитељ РТС-а Радослав-Рале Симић
који је водио програм. У петоминутном филму за чију се реализацију

Најбољи спортиста:
Кристијан Ђаковић
побринуо ген-сек убског савеза Дејан
М а кс и мо в и ћ , С СО Уб ј е и з н е о
презентацију својих активности у
претходном периоду, од којих се
издвајају Мали сајам спорта и
популаризација спорта у школама, а
2020. донеће даљу експанзију која би
Уб требала да промовише у лидера
региона када је реч о спортским
капацитетима, а надамо се и резултатима.
Б.Матић
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ПОРОДИЦА МАТИЋ ИЗГРАДИЛА НОВИ СПОРТСКИ ОБЈЕКАТ У РОДНОМ СЕЛУ

ТЕРЕН ЗА ПОНОС ВРЕЛА
Приводе се крају радови на модерној управној згради површине око 200 квадрата,
травната подлога је највишег квалитета, а у плану је и изградња трибине (до цркве)
која ће моћи да прими близу 200 гледалаца
Најфудбалскије село у убској општини добило је
нови фудбалски терен- врхунског квалитета и изгледа.
Нови стадион у Врелу налази се ушушкан поред врељанске
цркве и школе, а наслања се на популарни извор Рашће.
Захваљујући породици Матић, никао је још један репрезентативни објекат који ће већ на пролеће постати дом оба
врељанска клуба- Врело спорта, члана Колубарскомачванске зоне и Врела које се такмичи у лиги ОФС Уба.
Терен има прописане димензије УЕФА- 105 са 68
метара, травната подлога је највишег квалитета, а уграђен
је и модеран систем за заливање са прскалицама испод
земље. Приводе се крају радови на модерној управној
згради површине око 200 квадрата, завршен је и паркинг за
20-ак возила, а у плану је и изградња трибине (до цркве)
која ће моћи да прими близу 200 гледалаца. Ускоро ће
почети радови и на уређењу простора око извора, тако да
ће на површини од 2,5 хектара засијати нови стадион који
ће понети име "Мирко Матић-Жаки", по човеку који је цео

Нови дом ФК Врело спорт
у прелепом амбијенту поред врељанске Цркве

Беспрекорна травната подлога и у зимским условима

свој фудбалски живот дао родном Врелу за које је играо и у
шестој деценији живота.
Ако све буде по плану, први званични меч на новом
терену играће Врело спорт и Дивци 22. марта у 17. колу
Колубарско-мачванске зоне, а пулени тренера Милоша
Гаврића ће већ у фебруару одрадити и прве тренинге у свом
новом дому.
Б.М.

