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ОПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ

БАЗЕН И „ШКОЛАРАЦ”
У НАДЛЕЖНОСТИ
„ЂУНИСА”
Уместо Установе за културу и спорт, која је
последњих десетак година газдовала овим
објектима, од 1. јануара за даљу бригу о њима
биће задужено Комунално јавно предузеће
Од Нове године, Градски базени и Спортско-рекреативни
центар „Школарац“ имаће новог управљача. Уместо Установе
за културу и спорт, која је последњих десетак година газдовала
овим објектима, за даљу бригу о њима биће задужено
Комунално јавно предузеће „Ђунис“. Одлуку, по којој се
„Ђунису“ поверава управљање над базенима и „Школарцем“,

Спортско-рекреативни центар „Школарац”
донело је Општинско веће, а потврдили одборници Скупштине
општине Уб на седници одржаној 15. децембра. Тиме су,
практично, Градски базени враћени у надлежност комуналног
предузећа, пошто је „Ђунис“ дуже од три деценије управљао
базенским комплексом - од његове изградње 1978. године, па
све до 2009, када је та обавеза пренета на новоформирану
Установу за културу и спорт. Што се тиче „Школарцa“, о њему
се пре Установе старала локална самоуправа.

Градски базени Уб
Говорећи о разлозима за овакву одлуку, председник
општине Уб Дарко Глишић, најпре, као предност истиче то што
„Ђунис“, између осталог, управља Градским водоводом.
„Сматрам да је та одлука целисходна, пре свега са аспекта
финансија, јер наше комунално јавно предузеће дистрибуира
воду, која је основна сировина за базен. Воду за потребе базена
неће само себи наплаћивати, тако да је само ту уштеда
неколико милиона динара, пошто је у обавези да воду
фактурише свакој другој установи, без обзира да ли је из јавног
или приватног сектора. Друга предност је капацитет самог
предузеће, које сада има и довољно неопходних машина и
људства и опреме да може да се стара и о отвореним базеним и
о спортско-рекреативном центру „Школарац“ и мислим да је у
овом тренутку то најбоље могуће решење“, истакао је Глишић.
Ова одлука условила је и прерасподелу запослених у
јавном сектору, тако да троје радника Установе за културу и
спорт од 1. јануара прелази у „Ђунис“.
Д.Н.

СРЕЋНА НОВА!

Е

во прође још једна! Боља него
што смо се надали, а опет,
могло је, много тога, да буде,
ипак, мало другачије. Пре свега,
могло је да буде мање зла међу
људима. Нажалост, и неки, ту, око нас, су док се
нису докопали позиција (није реч о власти већ о
неким минорним пензионерским функцијама),
заклињали су се да су за слогу, договор и
јединство. А, онда, ‘’окренули ћурак наопако’’,
издвојили се по систему, ако ниси са нама, онда си
против нас... Али, доста смо пажње посветили
‘’маратонцима који трче почасни круг’’... Такви
какви су - довољни су сами себи!
Е, сад! Нова година долази. Треба се наоружати
лепим расположењем, припремити се за Дочек,
набавити све што је традиција (после је и Божић),
дочекати Божић Бату, а испратити Деда Мраза,
поднети све оно што околина, нагрижена неком
алхемијом из атмосфере, упорно намеће, заобићи
свакодневне стресове које нам приређују они око
нас, пронаћи потребну количину толеранције за
сва подметања, боцкања, завидљивост... Речју,
одбранити се од зла које нас сналази у разним
облицима.
Све то је лако рећи (или написати) - рекли бисте и
то - с правом. Како остати ‘’на нивоу’’, лад вам
дугогодишњи пријатељ, у стилу ријалити ТВпрограма, злурадо, али, без разлога, окрене леђа
или ‘’пали ватру’’ иако је очигледно да саговорнике
треба умирити и одобровљити? Како се контролисати кад вас издају и они најближи?
Наравно, решење постоји. Само треба имати вољу
да се оно примени. Нервозан човек није у стању да
сачува достојанство. Поготову ако су око њега још
нервознији. Све више препознајемо да се
стварност извитоперила толико да свако види
неку своју личну слику, памти само оно чиме он
није био задовољан, брише из памћења своје речи,
чак и увреде које је упутио.
Утицај медија има велике ‘’заслуге’’ са психичко
стање целе нације. Ако погледамо насловне
стране најчитанијих дневних листова, недељника
и разних часописа видећемо да је мало, или ни мало, позивних тема. Телевизија, мање или више, иде
трагом жуте штампе. Тек понеки пример успешних
људи (и то на такозваним државним каналима),
остало су вести, репортаже, коментари и осврти на
теме од којих се, готово, диже коса на глави.
Дошло је неко време... Али, било је таквих времена
и пре. Сетимо се Дисове песме о пропадању...
Србија је увек налазила начина да ‘’прореди
коров’’... Неко би на ово пита: ‘’А шта са новима
коровом’’. Једноставно, опет проредити...
И стално имати на уму да је најважније дочекати
још коју СРЕЋНУ НОВУ...
Па, живели!
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ОДРЖАН САСТАНАК ОПШТИНСКОГ РУКОВОДСТВА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МЕСНИХ ЗАЈЕНИЦА

УТВРЂЕНИ ПРИОРИТЕТНИ ПОСЛОВИ
Овакви скупови убудуће ће бити редовни, како би се успоставила боља оперативна
и функционална сарадња између локалне самоуправе и мреже Савета МЗ, у циљу
унапређења живота свих грађана убске општине
Руководство локалне самоуправе састало се 21.
децембра са новоизабраним председницима Савета месних
заједница са подручја убске општине како би договорили
даљу сарадњу и утврдили приоритетне послове за наредну
годину. Радном скупу, који је одржан у скупштинској сали,
присуствовали су председник општине Уб Дарко Глишић,
његов заменик Александар Јовановић Џајић и помоћник Верка
Лукић са једне стране и представници 34 од укупно 35 месних
заједница са друге стране. Поздрављајући челнике јединица
локалне самоуправе и честитајући им што су на недавно
одржаним месним изборима на најпоштенији начин директно
изабрани од стране суграђана, Глишић је истакао да указано
поверење треба да оправдају.
„Пошто сте добили највеће поверење у својим
срединама, имате и неупоредиво већу одговорност за оно што
ће бити ваш посао у наредне четири године, а посао је да
нешто урадите, да вам време не прође тек тако. Једним
синхронизованим и заједничким деловањем, са јасном
поделом послова, мислим да у периоду који је пред нама
можемо много тога доброг да направимо“, поручио је Глишић.
Он је председнике месних заједница саветовао да
попишу најважније проблеме са којима се њихови грађани

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМ
На састанку са општинским руководством, поједини
представници месних заједница изнели су највеће
проблеме својих места. Највећи део питања и захтева
односио се на регулисање водоснабдевања, квалитетније
снабдевање струјом и набавку камена за пресипање
путева.
„Пуштањем у рад 110 киловолтне трафостанице на
Убу и 35 киловолтне у Чучугама, чија би изградња требала
да започне првих месеци наредне године, ми ћемо трајно
решити проблем са струјом, те обезбедити стабилно и
поуздано снабдевање грађана наше општине у наредних
пола века. Што се тиче недостатка воде, тај проблем је све
израженији, тако да ћемо обратити већу пажњу на њега,
него на неке друге ствари“, рекао је Глишић о могућности
решавања два најчешћа проблема на која су указивали
представници месних заједница.

Председници месних заједница на састанку код председника општине Уб
суочавају, утврде приоритете и, у складу са тим, сачине
реалне планове за следећу годину. Такође је нагласио да ће
локална самоуправа водити рачуна о равномерном улагању у
месне заједнице.
„У марту ћемо се поново окупити, када ћемо направити
јединствен програм инвестиција у комуналну инфраструктуру
и објекте, на основу којих би од почетка наредне грађевинске
сезоне кренули у њихову реализацију. До тада, треба да се
договоримо и утврдимо што реално може да се уради у сваком
селу. А хоћемо бар једну ствар да урадимо у сваком селу, било
да је то асфалтирање пута, реконструкција нисконапонске
мреже, побољшање водоснабдевања или решавање неког

другог проблема. Ни једно село нећемо запоставити ни
заобићи, како би сви били задовољни. Подсетићу да смо у
овој години готово у сваком селу завршили неки део посла, а
сада желимо да укључимо што више људи, јер толико тога
има да се ради, па ћемо заједно са члановима Савета месних
заједница поделити тај терет и имати јаснију представу у ком
правцу треба да се развија поједина месна заједница“,
закључио је Дарко Глишић, уз најаву да ће се овакви састанци
убудуће одржавати редовно, како би се успоставила боља
оперативна и функционална сарадња између локалне
самоуправе и мреже Савета месних заједница у циљу
унапређења живота свих грађана убске општине.
Д.Н.

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ПОСЕТИО МИОНИЦУ

У НАЈАВИ МАГИСТРАЛНИ
ПУТ ЋЕЛИЈЕ - ВАЉЕВО
Председник Србије Александар Вучић, трећи пут у
последње три године, посетио је Мионицу. На изузетно посећеном
скупу у оквиру кампање за локалне изборе у том месту, којем је
присуствовало око 1.500 грађана, Вучић је подсетио да је, током
ове године, обилазио многа места како би видео како напредују
инфраструктурни радови.
- Нико нема право да се шали са својом будућношћу, већ је
обавеза сваког пунолетног грађанима да уради оно што је добро,
не само за њега већ за све који долазе, за опстанак Мионице, да
нам људи не иду у Ваљево или Београд, већ да остану у овој
општини - нагласио је Вучић.
Најавио је да ће се, чим се заврши аутопут Београд-Чачак,
кренути са изградњом проширеног пута, са по две траке, од
Ћелија до Ваљева.
- Хоћу да имате најбољи могући саобраћајни спој са
Ваљевом и Београдом, а после ћемо видети шта је још потребно
Мионици од инфраструктурних радова.

Александар Вучић
у разговору са Бобаном Јанковићем

4

АКТУЕЛНО

28.децембар 2017.г.

НОВОГОДИШЊИ ИНТЕРВЈУ СА ДАРКОМ ГЛИШИЋЕМ, ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ УБ

КРУПНИМ КОРАЦИМА
КА ДАЉЕМ РАЗВОЈУ
- Пред нама је озбиљан задатак: да у 2018.години надмашимо
све оно што смо постигли у 2017-тој. Иако је иза нас једна од
најуспешнијих грађевинских сезона, убрзано спремамо
пројекте који нам дају наду да ће предстојећа бити још
активнија - поручује први човек убске општине.
Нови кабинет, старе навике...
Новогодишњи интервју у новој укусно
опремљеној канцеларији председника
општине Уб, као и свих претходних година,
радимо у опуштеној атмосфери. Удобна
фотеља за великим радним столом првом
човеку убске општине Дарку Глишићу
готово да служи само за украс. Он своје
радне сате проводи за конференцијским
столом са својим сарадницима и, пре
свега, на терену- свакодневно обилазећи
35 месних заједница колико их општина Уб
има. Готово да нема засеока у Тамнави у
који није свратио, попричао са мештанима,
и донео им мало радости, било да је у
питању асфалт, квалитетнија струја, вода,
обнова школе... На ред је, некако, дошла
да се заврши и нова зграда локалне
самоуправе, али, Глишић не жели да се
хвали. Као опозиција, некада, био је
противник изградње овог скупог објекта.
Ипак, када је преузео вођење општине,
није желео да гледа како започета зграда
пропада, па је, после неколико година, она
коначно и усељена.
Да ли сте се навикли на нову зграду
општине Уб и како данас, после два
месеца боравка, гледате на њену
функционалност?
– Мислим да је то битније за грађане
општине Уб, јер сада могу много брже да
заврше своје послове не лутајући по
читавој згради. Једноставно, на једном
месту добијају све потребне информације
за све оно што је предмет њиховог
интересовања. Прилаз је неупоредиво
лакши, као и паркирање, јер има далеко
више паркинг простора у улици која је
недавно урађена. Лично не проводим
много времена у канцеларији, као ни
раније, тако да мој радни простор не
сматрам најбитнијим. Доста путујем и ван
зграде сам најчешће на састанцима, где се
боримо да наша општина добије што бољи
и значајнији статус.
Више пута сте истакли како ћете
заувек остати да живите на Убу. По чему
се то наше мало место разликује од
осталих?
- За мене лично, Уб је посебан град јер
је моје родно место. Рођен сам баш у

УРЕЂЕЊЕ
ШКОЛАРЦА
„Желимо да Школарац добије
ново рухо, реконструисаћемо га и
урадити нову улицу од моста ка
Школарцу. Обновићемо садржај на
њему, поправити оштећено, реновирати дотрајало и у тендерски поступак би требало да уђемо већ крајем
јануара, а онда да почнемо са радовима. Урадићемо тротоар на улици
која води ка Школарцу, првенствено
због безбедности деце која су тамо
најчешћи посетиоци.”

убском породилишту, које је тада радило,
чиме се посебно поносим. Не намеравам
да идем било где, а тако васпитавам и своју
децу, што и није нека мода, јер сви децу
саветују да иду негде другде у нади да ће
живети боље а после се кају. Сви моји
пријатељи су у њему а, такође, и све оно
што ме чини срећним, што ме опушта и
даје посебан комфор. Нисам неко ко пати
за светлима неког великог града и
вероватно сам једини председник општине
који се за време свог мандата није
дограбио неког стана у Београду, нити
било где другде.
Уб крупним корацима расте као
средина. На шта сте највише поносни у
свом раду, а што доприноси овој
чињеници?
- Мислим да смо инфраструктуру
општине подигли на веома висок ниво у
односу на неке раније године, а најбољи
доказ те тврдње представља 40 путних
праваца које смо урадили у 2017.години. И
у многим другим сегменитма смо решили
неке ствари које су деценијама чекале на
извршење. Нешто је урађено, нешто је у
фази реализације, али је, свакако,
покренуто са мртве тачке и иде ка свом
циљу. То су ствари на које сам поносан, као
и на саму политичку климу на Убу која је
неупоредиво пристојнија и цивилизованија
него што је то случај у било којој средини у
окружењу. То је једна господска атмосфера, где скупштине нису циркус, а наши
политички односи, иако постоји и позиција
и опозиција, нису бруталне освете и
дивљање. Ми смо ту да тражимо партнера
и сарадника да се нешто корисно уради, а
не да се обрачунавамо. Можда је то и један
од разлога што смо направили резултате
које, раније, неки други нису могли.
Иза нас је једна од најуспешнијих
грађевинских сезона на Убу. Судећи по
усвојеном буџету за наредну годину, да
ли нам предстоји још богатија грађевинска сезона?
- Размишљајући о томе, пар пута сам
се замислио и рекао себи: `Ово ће бити
јако тешко поновити`. Почетак је био тежак,
а онда су ствари једноставно ишле саме од
себе и, што смо се ближили крају године, с
обзиром да смо веома марљиво радили,
правили планове и проналазили начине да
све то заокружимо и финансијски подржимо, дошли смо до закључка да наредна
година може да буде знатно боља него што
је била ова.
Наредну годину обележиће, између
осталог, и изузетно вредна инвестиција
изградње новог вртића. Када ћемо
реално, по вашој процени, моћи да
кажемо да смо раскрстили са проблемом мањка капацитета у нашој предшколској установи?
- То ће бити, можда, и најзначајнији
пројекат у наредној години, бар из мог угла
гледања. Сматрам да сва деца имају право
да похађају предшколску установу и да се
оспособљавају за први разред и живот

Пред нама је још једна
успешна година: Дарко Глишић

Дарко Глишић

УЛИЦА
НЕМАЊЕ МАТИЋА
„На некадашњем Вашаришту,
улица која води поред нове зграде
општине, хотела и будућег стамбеног
комплекса (који ће се ту градити наредне године) тренутно има привремени
назив "Нова 1". Мој предлог је да ова
улица убудуће носи име нашег најпознатијег Србина, а не само УбљанинаНемање Матића. Он је јако скроман
момак, који не жели себе да ставља у
први план, али очекујем његову сагласност. Желим да му, на овај начин, укажем част због његове бриге и улагања
у ову средину, што је за фудбалски
клуб учинио много и што је Шепковац
једно од лепших места у нашој
општини.
уопште, јер искуство и знање које се ту стиче
је најбоља могућа база за све оно што их у
будућности чека. Ми смо до сада кубурили
са простором, јер чињеница је да град све
више расте. Сада ћемо, надам се, имати
један од најлепших, најстандардизованијих и
најфункционалнијих вртића у овом делу
Србије, а можда и шире. Важно је, такође,
истаћи да ћемо читаву пројектну документацију завршити током јануара и пред крај
месеца расписати тендер, где неповратно
улазимо у његову реализацију. Средства од
око 1.500.000 евра смо обезбедили и већ
крајем пролећа, или почетком лета, можемо
очекивати прве радове на том објекту.
Најновија информација је да Уб
добија затворени базен. Када се може
очекивати реализација овог пројекта и ко
ће га финансирати?
- У плану је проширење ОШ "Милан
Муњас" која је највећа на територији школске
управе, али је постала тесна јер пристиже
велики број деце. Желимо да добијемо нових
шест учионица и кроз један анекс, којим би,
поред сале за физичко, ученици добили и
простор за учење пливања и бављење
воденим спортовима. Наредна година ће
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ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА
И ЗАПОШЉАВАЊЕ
- Имали смо својевремено
неколико акција везаних за
Индустријску зону, дефинисали је и
разговарали са многим људима. Многи
од њих чекају завршетак ауто-пута и
спајање са Београдом. Међутим,
постоје и они који су већ одлучили да
купују у тој зони, као што је италијанска
компанија која је купила 20 хектара
земље, што је готово петина целе
индустријске зоне. Они желе до
пролећа да изграде своје објекте и
почну са радом, а ту ће око 130 људи
добити посао. Већ се креће на обуку за
рад у тој фабрици, што ће побољшати
комплетну слику о броју запослених
лица у нашој општини. Ми смо у 2017.
години направили искорак што се тиче
броја запослених, јер смо у 2016-тој
имали приход од 209 милиона по
основу зарада на неупоредиво већу
стопу пореза. Сада, на мањој стопи
пореза, имамо више прихода, што
говори да је бар стотинак људи више у
радном односу него претходне године.
Имаћемо рекордан порез на зараде, а
то ћемо видети када закључимо
финансије у општини Уб. Планирали
смо 235 милиона за наредну годину, а
уколико индустријска зона заживи,
надмашићемо ту цифру.
проћи у решавању имовинско-правних
односа и пројектовању, тако да нисам
сигуран да до краја године можемо почети
са радом. Услов да би смо 2019.године
почели је да у 2018-тој радимо на
документацији, спроведемо неопходне
поступке и заокружимо ту причу и деци
омогућимо већи комфор. Не би то био
велики базен, већ нешто скромније, који би
служио не само ђацима, већ и другим
потенцијално заинтересованом грађанству. Вредност објекта прелази милион
евра, новац смо већ нашли, само да
прикупимо документацију што је код нас
већи проблем од финансија.
Најавили сте да ћете у наредном
периоду уредити и асфалтирати све
неизграђене градске улице. Колико је то,
заправо, тежак задатак?
- То је веома захтеван посао, баш због
документације која је најчешће спорна.
Имамо пример улице Тамнавских
партизана за коју је требало пет година да
се уреди документација и, на жалост, тек у
децембру ће почети са радом јер није
могло пре. Битно нам је било да уђемо у
њену реализацију због новца који смо
повукли а то је негде око 20 милиона, што

ОБИЛАЗНИЦА
У МУРГАШУ
„Расписали смо тендер за
обилазницу око Уба, који вреди негде
око милион евра, а требало би да се
заврши у јануару. Одмах по доласку
лепог времена, у наредној години,
почеће и реализација овог вредног
пројекта. Желимо потпуно да иселимо
тешки саобраћај из града, а том
обилазницом ће се спојити ваљевски
пут и петља у Стубленици, појасом око
Уба. На тај начин ћемо се решити
гужви које су постале неподношљиве
у време када се људи враћају са
посла.”

„Финансије више нису проблем,
радимо на пројектима”
признаћете није мала цифра. Дужина
приградских улица које треба урадити је
око шест километара, а чисту документацију немамо за све, већ само за један
километар. Биће веома тешко јер има
доста спорова, а постоје и људи који не
желе да се то реши због неких комшијских
односа. Ипак, сигуран сам да ћемо и за то
наћи решење, као што смо га нашли и када
смо изградили улице на Сандића имању.
У убским селима гради се више
него икада. Само ове године изграђено
је 40 асфалтних путева. Шта становници сеоских подручја могу очекивати
у овој години?
- Договарамо се са Месним заједницама, а од господина Дробњака сам добио
потврду и начелну сагласност да у истом
обиму радимо и наредне године. Свуда где
смо остали недоречени, наставићемо
радове у 2018.години, негде почетком
априла. Мислим да ћемо резултат из ове
године поновити, ако и не успемо, бићемо
бар близу тога.

РЕКОНСТРУКЦИЈА
ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ
„Наредне године крећемо и са
пројектом реконструкције градске
зелене пијаце, јер њен изглед више
није баш репрезентативан и јако је
дотрајала. Зато ћемо урадити потпуно нов савремен објекат, који ће
бити од користи нашим пољопривредницима и продавцима, јер ће имати
далеко боље услове за рад.”
На последњем заседању СО Уб,
имали смо прилику да чујемо да држава
поново покреће питање Термоелектране у Каленићу. Шта би то могло
да значи и колико је то реално?
- Први пут да држава са највећом
дозом озбиљности отвара тај проблем.
Сваки пројекат који су узимали у
разматрање имао је свој епилог. Надам се
да ће и отварање овог вишедеценијског,
такође. бити позитивно решено. Као и када
смо покретали питање отварања копа
Радљево, и то успели за пар година да
ставимо на ноге, тако се надам и за ово.
Ауто-пут нам је, поред многих
бенефита, донео и многобројне машине
које су значајно оштетиле велики број
деоница у нашој општини. Да ли ће сви
ти правци бити обновљени?
- Ми смо са Коридорима све
договорили, имамо обавезујуће потписан

ЦЕО ГРАД ПОД
ВИДЕО НАДЗОРОМ
„Све путне правце који воде у
само градско језгро и неколико
кључних тачака у граду, током наредне
године, ставићемо под један савремен
видео надзор, који ће препознавати
лица и аутомобиле који се њиме крећу.
На тај начин желимо да повећамо
безбедност и сачувамо имовину
наших грађана. Нико више не може
неопажено ући или изаћи из града. То
ћемо радити из сопствених средстава,
а определили смо 21 милион за тај
пројекат, који ће бити урађен онако
како то прописују најсавременији стандарди. Наравно, све ће бити повезано
са нашом Полицијском станицом у
којој ће се налазити командни центар и
где ће на свако препознавање нерегистрованог или крађеног аута, или лица
која имају проблем са законом, дати
јасан сигнал кроз аларм, што нам даје
могућност да реагујемо превентивно.
Тако ћемо спречити и бахатост злонамерних људи и сачувати имовину општине, али и појединаца. Наравно, ове
камере ће бележити и саобраћајне
прекршаје, за које ће софтвер аутоматски радити формулар за прекршајну казну која се касније само
уручи прекршиоцу без изласка полиције на лице места. Том рестриктивном
политиком покушаћемо бар мало да
смањимо и бахато паркирање по
тротоарима и зеленим површинама.
документ да све што је оштећено буде
враћено у првобитно стање. Није економски
оправдано да ми то поново стављамо под
асфалт, па поново буде оштећено, тако да
ћемо сачекати крај радова и тек онда све те
путеве урадити комплетно, ту нема дилеме.
Ваша новогодишња честитка
грађанима Тамнаве...
- Све што желим својој деци и себи,
желим и суграђанима и њиховој деци. То је
да буду здрави, срећни, весели..., и да све
што је лоше, а нађе се испред њих, лакше
заобиђу и реше. Желим да им 2018.година
буде срећнија и лепша него 2017-та, а да у
годинама и времену, које је испред њих,
имају много више разлога за срећу и
задовољство.
Разговор водио
Милован Миловановић
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НА ПОСЛЕДЊОЈ ОВОГОДИШЊОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ

ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2018.
Општинска каса следеће године биће „тешка“ преко 1,4 милијарду динара,
а готово половина од тог износа резервисана је за директне инвестиције
Одборници Скупштине општине
Уб, на седници одржаној 15. децембра,
једногласно су усвојили буџет за 2018.
годину у износу од рекордних
1.412.700.000 динара. У односу на
овогодишњи, буџет за наредну годину
већи је за око 40 посто захваљујући
средствима Електропривреде Србије по
основу Споразума са локалном
самоуправом о реализацији инвестиционог програма Површинског копа
„Радљево”, а готово половина од преко
1,4 милијарде динара резервисана је за
директне инвестиције. То је новина у
односу на претходне буџете, рекао је
председник општине Уб Дарко Глишић
образлажући најважнији документ
локалне самоуправе.
- Средства по основу Споразума са
ЕЕПС-ом у износу од 580 милиона
динара или 41 посто биће уложена у
неколико капиталних пројеката који ће,
рекао бих, у потпуности променити лице
наше општине. На нама је да будемо

Разматрано је и неколико конкретних предлога одборника СО Уб
који ће допринети бољем и функционалнијем раду локалне самоуправе
марљиви и вредни, да наставимо
коректну сарадњу коју данас имамо у
Скупштини, како бисмо могли брзо да
радимо, јер је то у интересу свих
грађана наше општине, без обзира коме
су дали свој глас, рекао је Глишић и
навео да ће средствима ЕПС-а бити
изграђен нови објекат Предшколске
установе и обилазница у насељу

Рекордан буџет наредне године

„Мургаш“, док је 70 милиона предви-ђено
за побољшање инфраструктуре на Убу и
селима која гравитирају ка повр-шинским
коповима.
„За асфалтирање путева и градских
улица ми смо издвојили још 70 милиона
наших буџетских средстава, што би
инвестициони део попело на 46 посто. У
наредној години планирамо да урадимо
још неколико крупних ствари, делом из
сопствених средстава, а делом онако
како смо то радили у претходном
периоду, наслањајући се на републички
јавни сектор“, истакао је он.
Поред поменутих пројеката, у
буџету за наредну годину већа средства
су предвиђена за потпуну реконструкцију
Спортско-рекреативног центра „Школарац”, зелене пијаце и Дома здравља, али
и за увођење најсавременијег систем
видео надзора, који ће допринети
повећању не само саобраћајне, већ и
опште безбедности у граду.
Скупштина општине је скоро без
икакве дискусије усвојила све одлуке са
дневног реда, међу којима је и она да
локална самоуправа од 1. јануара
ученицима средњих школа поново субвенционисати трошкове аутобуског превоза у износу од сто одсто цене месечне
карте, уместо досадашњих 50 посто,
колико је регресирала од септембра. Д.Н.
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У СУСРЕТ ПРАЗНИЦИМА
И ОВЕ ГОДИНЕ У ТРЖНОМ ЦЕНТРУ „ЛАЗИЋ”,
У БАШТИ КАФЕА „ПАСАЖ”

ЛОМЉЕЊЕ
БОЖИЋНЕ ЧЕСНИЦЕ
Свечарски ритуал поново организује власник
пекаре „Срба“ Чедомир Јаковљевић, који ће
за предстојећи најрадоснији хришћански
празник сам замесити чесницу за суграђане,
а једног ће усрећити и дукатом

Sre}ni praznici !

Захваљујући Пекари „Срба“, на Убу ће други пут
заредом бити организовано освећење и ломљење божићне
чеснице, у којој ће бити дукат. Обред ће се одржати 7. јануара
са почетком у 12 часова на платоу испред Тржног центра
„Лазић“.
Власник пекаре „Срба“
Чедомир Јаковљевић, који је
прошле године покренуо ову
манифестацију у жељи да и
грађани убске општине, а пре
свега најмлађи, уживају у
ломљењу чеснице за најрадоснији хришћански празник, и за предстојећи Божић
поново ће за своје суграђане
сам замесити и испећи
Дукат чека
празничну погачу и даровати
срећног добитника
златник.
„Већ сам купио дукат, који је већи него прошле године,
због чега планирам да умесим и већу чесницу. Прва је била
тешка десетак килограма и имала је 297 делова, тако да ће
празнична погача за овогодишњи Божић за који килограм
бити тежа и састављена из више делова“, обећава пекар
Чедомир Јаковљевић и позива Убљане да заједно са својом
децом 7. јануара учествују у свечарском ритуалу ломљења
божићне чеснице.

Прошлогодишње ломљење
божићне чеснице на Убу

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

Sre}ni praznici !
Подршку у организацији ово догађаја поново ће
пружити кафе „Пасаж“, који ће за све присутне обезбедити
чај, кувано вино и ракију.
„Надам се да ће грађани подржати нашу акцију и
окупити се у Тржном центру „Лазић” у што већем броју.
Сигуран сам да ћемо се сви лепо провести јер смо
припремили и пригодан програм, а све у духу најрадоснијег
празника. Поред тога, свој долазак директно са Северног
пола потврдио нам је и Деда Мраз, који жељно ишчекује
дружење са убском децом- поручује убски пекар Чедомир
Јаковљевић.
Због свега тога, након божићног доручка и празничног дружења са породицом, поведите своје малишане до
Тржног центра „Лазић”, можда се баш вама посрећи да
извучете дукат.

ПРАЗНИЦИ НАМ СТИЖУ

28.децембар 2017.г.
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НОВОГОДИШЊА ЧАРОЛИЈА

УБСКИ ДЕДА МРАЗ
Без обзира на време, све пролази,
али магија Деда Мраза остаје!
Ближи се Нова година, а са њом и све оне мале радости,
које деци значе пуно. Да ли су и вас, некад, обрадовали
поклонима које је доноси Деда Мраз и говорили вам да, ако
не будете добри, Деда Мраз неће покуцати на ваша врата?
Или сте припадали групи деце, која су се плашила црвеног
костима, беле косе и браде и плачући одбијала да седну у
Деда Мразово крило и сликају се са њим?
Свети Никола је био инспирација за лик Деда Мраза. Не
знамо тачно када се први пут појавио на Убу, али да још увек
постоји, то је сигурно. Ишао је убски Деда Мраз по градским и
сеоским кућама, могли смо га једног децембарског дана
видети и како у запрежним колима пролази улицама или се
вози мотором. Убски малишани пред Нову годину не срећу
само једног Деда Мраза, већ их у окружењу има више.
Извињавамо се, ако смо неког прескочили, али требало би
поменути бар неке: Воја Раонић, Александар Радовановић
Беча, Зоран Савковић Струја, Аца Тадић, Влада Тадић, Мишел Капларевић (били су, у своје време, веома популарни)...
За потребе својих фирми фирме браде и костиме су носили и
Драган Живановић (Убљанка), Слободан Панић Брка (Вртић),
Слободан Петровић (Основни суд) и други.

– За разлику од данашње деце, мало дуже сам веровао у
Деда Мраза, каже Воја.- Није било компјутера, игрица,
телевизије, па је та магија трајала дуже. Више смо се радовали
тим, малим и слатким стварима из пакетића, а и играчке су
имале многу већу вредност. Без обзира на време, све пролази,
али магија Деда Мраз остаје и опстаће.

ДЕДА МРАЗ - БЕЧА
Своју каријеру Деда Мраза, почео је, баш као и Воја, пре
20 година, такође, због потребе посла- фотографисања. У то
време, костим је морао да позајмљује од Мије фотографа,
наручивао да се сашије или куповао код Кинеза, али је касније
уложио доста новца да купи прави костим.

ДЕДА МРАЗ - ВОЈА
Један од најбољих глумаца аматерске убске сцене Воја
Раонић обукао је костим Деда Мраза пре 20 година. Почело је
позивима, да глуми Деда Мраза, у кућној атмосфери, а онда и
као улога у новогодишњим представама за децу.
После дугогодишњег рада са децом, било је различитих
реакција, од потпуне еуфорије, до огромног страха и плача.
Било је комичних, тужних, а понекад и физички болних ситуација, јер деца увек реагују спонтано. А, да бисте били добар
Деда Мраз, потребно је да верујете у њега.

Воја Раонић у убском Вртићу

Александар Радовановић- Беча са децом
на Градском тргу (прошле године)
У једној прилици, када је требало да дели пакетиће у
сеоској школи у Врелу, открио је у орману да костима нема, да
га неко није вратио. Морао је на брзину да купи највећи костим
у кинеској радњи, величине 2XL, али му је и тај био мали. Ипак,
није имао куд, обукао је костим, који му се у путу поцепао у
пределу позадине. Већ на улазу у школско двориште, један
дечак је то приметио и повикао:
- Деда, деда, пукле ти панталоне!
Након тога, сва деца су трчала за њим и викала: ''Деда,
пукле ти панталоне!''
И Беча прича да деца различито реагују. У мањем узрасту
плачу, а старији се радују. Дешавало се да га деца одмах
препознају и повичу:
- Где си Бечо?
Било је деце која не верују да је Деда Мраз прави, па су га
повлачили за браду да провере. Беча је често, као Деда Мраз,
ишао и по селима: Врело, Таково, Каленић, Калиновац... А,
обавезно, један дан одвоји да подели бомбоне по селу или у
улици испред радње на Убу.
Д.Капларевић
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ЧЕСТИТКЕ

МИОНИЦА - АКТУЕЛНО
ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ У МИОНИЦИ

НАПРЕДЊАЦИ
УБЕДЉИВИ
На ванредним локалним изборима у Мионици, према
коначним резултатима, највише гласова освојила је листа
"Александар Вучић - Српска напредна странка" – 67,3 посто,
саопштила је Општинска изборна комисија. За листу "Ивица
Дачић-СПС-ЈС-Драган Марковић Палма-СРС др Војислав
Шешељ" гласало је 16,04 посто изашлих бирача, док је листа
"Демократска странка Мионица – Милан Гавриловић
Ћићован" добила 14 посто гласова изашлих бирача.
Највише одборничких мандата у Скупштини општине
Мионица имаће СНС – 28, СПС ће имати шест, док ће
демократе имати пет одборника. Листа "Милан КркобабићПУПС" са освојених 2,61 посто гласова неће имати свог
представника у локалном парламенту.
У извештају Општинске изборне комисије (ОИК) наводи
се да је на 38 бирачких места гласало 8.213 од уписаних 11.464
бирача, неважећих гласачких листића било је 248.

28.децембар 2017.г.
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МИНИСТАР ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ ПОСЕТИО МИОНИЦУ

ПОСЕБНА ПАЖЊА
ПОВЕЋАЊУ НАТАЛИТЕТА
Политика Владе Србије у области рада и социјалних
питања и новине које доноси Закон о финансијској подршци
породици са децом који ступа на снагу почетком наредне
године а примењиваће се од првог јула, биле су главне теме
разговора министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића и председника Привременог

Ђорђевић и Јанковић на конференцији за медије

Бобан Јанковић на гласачком месту
Председник ОО СНС Бобан Јанковић, будући председник Мионице, задовољан је са освојених 28 одборничких
мандата колико ће напредњаци имати у Скупштини општине.
Како каже, СНС је освојила 65,8 посто гласова "сама, без и
једне приколица странке".
"Добили смо поверење грађана, наша је обавеза да им
обезбедимо што квалитетнији живот, да започете пројекте
завршимо и покренемо нове, оне који ће побољшати
квалитет живота наших грађана", рекао је Јанковић.

Задовољни изборним резултатима:
Челници СНС-а на конференцији за новинаре

Додао је да су ово први избори на којима се бирачи нису
изјашњавали против некога или нечега него су свој глас дали
за, за бољу будућност. Најављује да ће се нова власт прве
две године, осим изградње инфраструктуре, највише бавити
запошљавањем житеља Мионице.
"Чули сте да је председник Александар Вучић најавио
једну нову фабрику у Мионици, у јануару ће бити отворен
погон шиваре, имамо обећање да ће своје капацитете
проширивати постојеће фирме. То је најбитнија ствар да
људима обезбедимо посао, плату, егзистенцију", рекао је
Јанковић.

органа општине Мионица Бобана Јанковића приликом
Ђорђевићеве недавне посете Мионици. Министар је између
осталог нагласио да ће Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања у наредном периоду предложити нове мере, посебно у циљу повећања наталитета.
Говорећи о изменама и допунама Закона о раду, Ђорђевић је
истакао да су усмерене на већу бригу о радницима,
смањење незапослености и спречавање рада на црно.
-Послодавци ће према новим одредбама бити у
обавези да као и до сада своје раднике пријаве у року од три
дана, али радник ће тек након пријаве моћи да започне са
радом, а не како је до сада била пракса, да тај рок започне тек
након доласка инспектора када послодавац започне
процедуру пријаве - рекао је Ђорђевић.
Овом приликом председник Привременог органа општине Мионица Бобан Јанковић је нагласио да је мионичка
општина кроз различите пројекте предузела бројне активности у циљу повећања наталитета у мионичком крају.
-На основу Одлуке Скупштине општине Мионица свака
породиља добија 40 хиљада динара, породиљама је у 2017.
подељено 60 бесплатних дечијих ауто седишта, локална
самоуправа плаћа боравак трећег детета у предшколској
установи, а новина од ове године су и бесплатни уџеници за
ђаке прваке - рекао је председник Привременог органа
општине Мионица Бобан Јанковић у разговору са министром Ђорђевићем и додао да су све видљивији и резултати
напорног рада на смањењу незапослености- Довели смо
аустријског инвеститора у области производње ауто пресвлака. Пре пар дана је око 80 жена било у Општини на
разговорима у вези почетка обуке за рад. План је да у
наредне три године у овом погону буде запослено око 300
радника, чиме ће се у великој мери смањити број незапослених Мионичана на евиденцији Националне службе за
запошљавање и остварити привредни раст.
А.К.

ГЕОМЕТАР
Горан Јанков - Кекин, дипл.инг.геодезије

- ОМЕЂАВАЊЕ
064/598-26-52
- ДЕОБА ПАРЦЕЛА
- ЛЕГАЛИЗАЦИЈА КУЋА (ОЗАКОЊЕЊЕ)
Уб - Главна улица Краља Петра Првог
(преко пута Социјалног, поред маркета „Идеа“)
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Пише: Радован Пулетић
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

КОРТО
БАЛКАНЕЗЕ
Корто Малтезе је неприкосновени стрип јунак
мог детињства. Он на првом месту па далеко иза
Фантом, Рип Кирби, Џеремаја... Епизоде његових
пустоловина биле су ми доступније у „Политикином забавнику“ него у „Стрипотеци“, јер стрип
није био за оне призорне а „Забавник“ је увек
пролазио као штиво прихватљиво за родитеље.
Сваку објављену епизоду је красила интригантна
прича, солидан заплет и обавезно неки лик који је
био историјска личност. Било је ту места за Распућина, Црвеног барона и разне друге стварне покојне
ликове који су маштом креатора стрипа добили оно
што већина прижељкује: живот после живота.
Једини постер за чије постојање сам се изборио на
зиду моје момачке собе био је његов, осликан
брзим грубим потезима. Увек у звонцарама,
морнарском капуту и са изгужваном капетанском
капом на глави био је све само не налицкани баја.
Какав јунак такве приче и цртеж: сирово лепи,
животни, држе у неизвесности до самог краја. О
крају размишљаш пола сата по затварању корица:
да ли је то баш-баш крај или се у њега већ уплео
почетак неке нове пустоловине.
Тај осећај који ме пратио у читању Кортових
авантура поново ми се вратио са Бјелогрлићевом
серијом „Сенке над Балканом“.
„Инспектор Танасијевић?“
„Овде обично ја постављам питања!“
Нисам неки видовњак ал' ценим да ће горе
наведени дијалог са почетка серије једног дана у
домаћој филмологији имати тежину равну оној код
Енглеза: „Моје име је Бонд, Џејмс Бонд.“
Ту и тамо искрсне по неко ТВ освежење са
ознаком „Произведено у Србији“ способно да
привуче пажњу просечног гледаоца. Ето десило се,
после „Монтевидеа“ у три сезона Бјелогрлић је
успео да направи десет сати квалитетног програма
способног да ми живце натегне ко струне у
исчекивању коме ће на крају да одлети глава.
Одавно нисам тако грдио комерцијално прекидање
епизоде због реклама. Лишена јефтиних фора,
елегантно преписаних фазона из страних серија
сличног формата, зачињена звуцима електричне
гитаре, сценама физичких обрачуна и емотивних
двобоја ова серија је све само не труба. Неће
насловна нумера досегнути висину оне „Пукни
зоро“ или „САмо мало“ ал' ће цела прича наћи
вредно место у неком националном филском
фундусу. Прво, покрива тематски један за нас
поприлично непознат део релативно скорије
историје. Друго, допадљиво се поиграва историјским оквиром, ликовима и простором чије смо
сенке опажали читајући фељтоне, слабо рекламиране књиге и нека усмена предања. Треће, нема
шансе да на крају не испадне да је Србин био најпаметнији.
Очигледно да су сценаристи читали исте
стрипове. Може им се замерати свашта: да криве
историјске чињенице, да уносе сцене насиља и
експлицитног ... знате већ чега у ударни термин
недељом, кад родитељи и ситна деца прибијени на
троседима гледају националну телевизију ал' смо
бар начисто да је то права прича и прави глумци а
не ријалити у коме кобајаги ликови свакодневно
секу вене, вриште на друге укућане, глуматају
нервне сломове, цупкају уз популарне „забављаче“
и рекламна тела новопласираних алкохолних
напитака а једина загонетка је ко ће кога, кад и где да
нагна пред вишемилионским аудиторијумом.
У Новој 2018. години пожелео бих две ствари:
другу сезону серије „Сенке над Балканом“ и
забрану ријалитија на свим телевизијама. У ствари,
нек се оствари ово последње па ћу нову годину
сматрати екстра успешном.

ЖЕЉЕ
Стиже Нова година а одлази
стара. Нормално, овај свет је мали
за обе одједном...

С

игурно ће, неко, пожелети слободу. Да му се мисли раскопчају и
ноге развежу, па докле стигне. Да му ни небо не буде граница. Да само
махне рукама и прелети свемир. Да на један дах прерони сва мора. Да у
три корака препешачи Земљу... Други ће, опет, желети судбину чопора
јер верује у сигурност збијености. Тамо где нема лепета крилима и где
се не излази на чистац. Где уместо ``ја`` кажу ``ми``, и тачка.

Р

адоваће се онај ко на пролеће треба да се жени јер ће већ 01.01.
ући у ту годину. Мислиће о меду и млеку који ће му тећи на рукохват
док он седи на ушћу токова. То ће призивати. А радоваће се и онај
други. Радоваће се раскивању брачних окова већ првог радног дана у
јануару после чага, заклео се на дедином гробу, исту грешку неће
поновити. Не у овој памети.

Е

х, колико ће човек без здравља хтети да оздрави а човек без
новца да се обогати. Први би дао све што има да нема болове, а други
би пристао да буде болесник када би престао да буде немања. Да се
могу заменити – заменили би се. Овако, остаје само да желе. И да ћуте
о томе како им невера других не би жеље поубијала.

Ћ

илими за летење чекају обојицу. Један би у свет јер му је доста
куће, други би кући јер му је доста света. Овај би да види нове
хоризонте, упозна другачије људе, да својој деци да страна имена, да
не говори својим језиком и не пише својим писмом, да се опроба по
туђим правилима, јер верује у одлазак... А онај, што верује у повратак –
да опет седне у своје двориште, да опет среће прве комшије, да му
сунце опет излази тамо одакле му је први пут изашло... Да обнови
ћирилицу.

Н

еко се спрема да опрости, да пусти низ воду злопамћење и мрке
погледе, да заборави стајање на жуљ и псовку преко плота, да пола
одбије на случај а пола на глупост, и тако буде већи од претрпљене
штете. Неко, опет, чека само да прођу празници па да се гадно освети.
Око за око, зуб за зуб! Ма јок - око за зуб!!! Само се велике батине
праштају...

А

ко и даље будем веровао у љубав и људи ће веровати у мене мислиће један. Ко гради на људима, гради на блату – мислиће други.
Волећу, да будем срећан, јер шта је живот без љубави... Рачунаћу, да
будем сигуран, јер шта је живот без извесности...
И, тачно у 24,00 овог крајњег децембра, њих двојица ће се срести.
На размеђу својих живота, на перону мимоилаза година, на подијуму за
игру окићеног ресторана. Загрлиће се к`о браћа после војске и,
добронамерно да добронамерније не може бити, рећи један другоме:
- Друже, све најбоље у новој години! Желим ти...желим ти...
желим ти што желим и себи! Ето!
После ће се докусурити алкохолом убеђени да су ствари поређали
баш како свима одговара. И, ни на крај памети им неће пасти колико
често пут до туђег пакла асфалтираш својим најлепшим жељама.

2018-та!
NA NOVOJ LOKACIJI
- STADION FK JEDINSTVO
Jela po poruxbini:
- RIBQA I JUNE]A ^ORBA
- PREBRANAC
- POSNA I MRSNASARMA
JELA SA RO[TIQA

Ub

064/47-44-865

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

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

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210
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O UBU I UBQANIMA

TAMNAVSKI LEKSIKON

Др ВЕСЕЛИНКА ПАРИПОВИЋ,
специјалиста педијатрије
(почасни грађанин општине Уб)
Биографија
Прим. др Веселинка Париповић је
рођена 2.новембра 1947.године на Убу.
У свом родном граду је завршила
основну школу, а гимназију у Чачку.
Медицински факултет Универзитета у
Београду је уписала октобра 1966.
године, а дипломирала 1972.г. После
обавезног лекарског стажа запослила
се у Дому здравља Уб, од 1973. до
1981.године. Специјалистички стаж из
педијатрије обавила на Универзитетској Дечјој клиници у Београду, а
потом прихватила понуђено место
лекара педијатра у тој здравственој
установи, где је засновала стални
радни однос, децембра 1981.године.
Ужу специјализацију из пулмологије
завршила је 1991, а звање Примаријус
добила 1994.године. Служи се француским и енглеским јазиком. Повељу
Почасног грађанина Уба, због несе-

бичне помоћи деци Уба добила је
априла 2013. Удата је и има два сина.
Живи у Београду.

Најдражи кутак на Убу
или у Тамнави?
- Тешко бих се определила, јер
волим све на Убу. Ипак, најчешће се
сетим Школске улице, Ђуниса, парка,
Дома омладине, баште у “Зеленгори”,
корзоа, Убаче и Општинског брда.

Одрастање на Убу
памтим по...

школовање има посебно место у мојој
души, јер сам осећала посебну радост
- Наша кућа у Школској улици била приликом повратка за време распуста.
Уб би требао да буде
је скромна, али пуна топлине и љубави
које су мама и тата пружали мом брату
поносан на...
Раду и мени. Одрастање посебно
- Уб би требало да буде поносан на
памтим по школском дворишту које се своје грађане, којима је дух, створен у
налазило преко пута наше куће, где смо породици, омогућио да буду успешни,
проводили време у игри. Током зиме цењени и за сваки пример.
највећа радост ми је била санкање на
На Убу ми највише смета...
Ђунису И Милкиној ливади, а лети смо
- Измењена слика центра града,
уживали купајући се на Убачи код
Поповића воденице и Коњског вира. неусклађена са некадашњом, тако да,
Волела сам сеоски начин живота, па сам кратко речено, делује неуредно.
Перспективе развоја Уба
често проводила време у Шарбанама
код баке и деке. Бака ме је научила да
и Тамнаве су...
играм коло у чему и данас уживам.
- Перспективе развоја Уба и Тамнаве
Временом је корзо постао центар нашег леже у усклађивању друштвених актидружења, а разни догађаји су ми и дан вности на основу историјских чињеница,
данас у живом сећању. Никад нисам географских карактеристика и духа народа
бројала колико пута смо шетали од тамнавског краја.
улице Првог маја до интерната и назад,
На Убу недовољно обраћамо
али сам се морала вратити кући до 21
пажњу на...
час. Најближе другарице из ране
- Кратко речено, на потребе и жеље
младости су Миладинка (моја кума),
сестре Таталовић: Милка, Љуба и Гоца становника који ту живе, који му припадају
(моја кума), Јела, Иванка, Мила, Рада, и који га воле (радна места и услови рада,
Нада…У Дому омладине су се одржа- саобраћајнице и саобраћај, комуналне
вале игранке викендом, а незаборавни услуге, организација здравствене и соцису и скромни дочеци Нове године, у јалне службе, подстицајне мере пољоприкојима смо уживали. Одлазак на даље врених делатности…)
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ПРЕ ПОЛА ВЕКА

ДОЧЕК У ДОМУ ОМЛАДИНЕ
Микица Голуб са појачалом ‘’Искра 10 вати’’,
Текила, Зубец, девојке из интерната...
Провод из снова на олаисаном патосу...
Знају ли ови данашњи момци и девојке како су се
њихове баке и деке незаборавно проводили у некадашњем Дому омладине, који је, иначе, служио и за одржавање седница Већа месних заједница, све јавне скупове
пољопривредника које је организовала Земљорадничка
задруга Уб (ту је имала и своје канцеларије), као и за друге
потребе (праћење ТВ-преноса важних фубалских утакмица и слично)? Уб је увек имао пуно кафана, а данас има
можда и више кафића, али, чини се, оне свечане атмосфере, каква је владала шездесетих година, сада нема и,
вероватно, је никада више неће ни бити. У оно време, пре
50 година, млади су били другачији. Носили су у себи више
снова, више су веровали једни другима били истински
емотивни са често платонским љубавима.
Дочек давне 1968. Улазнице наплаћује Шипа,
истовремено држи шанк и одржава ред. Свира и пева
Микица Стефановић Голуб. Микрофон је онај за конференције, појачало ’’Искра’’ са два звучника од по пет вати,
који су окачени на два зида. Певао је и Драган Тешић
Текила, Дуле Омер (из мало старије генерације) ‘’играо је
улогу саксофонисте’’ у оним деловима композиција које је
умео да изведе...Иначе, повлачио се у сенку, иза Голуба...

Са једног дочека шездесетих
(из албума наставника Мирка Нинковића)

Било је ту и неких момака са хармоником, гитарама, чак је ту био и један бас (Зубец је ‘’затезао’’ колико је
могао). Неко је водио конферансу... Али, најважније је било
оно што није било у програму организатора - девојке из
интерната, које би, за ту прилику, добијале излаз до неких
сати после поноћи. Управник Раја је био строг, али
праведан. Уосталом, да није био строг јавашлука би било
много више. Он је био успешан и поред повремених упада
убских момака у двориште интерната, улазака и излазака
кроз прозоре, као и неких несрећница које су, понекад, биле
пацијенткиње код доктора Боже ‘’бунарџије’’...
Тај дочек за неке је био први излазак, прво такво
искуство, прво пијанство... Тај дочек је остао да живи у
сећању, а многи после су заборављени. Иако је те `68. био
само један прави пољубац, иако је, касније, било пуно тога.
тај доживљај је остао да живи негде у неком делу срца (ако
се сећања чувају на том месту).
За великим конференцијским столом, постављеним уз зид, од девет места (по четири са стране, једно ‘’у
челу’’), на олаисаном поду од дасака (патос), било је осам
девојака и он, осамнаестогодишњак и танкој кошуљи на
цветиће, у панталонама звонцарама (то је била последња
мода) и фризуром са дужим зулуфима и косом која је
стидљиво покривала уши и врат.
Оне су га прихватиле са симпатијама. Погледима
су се договориле да се мало забаве, а после да се посвете
својим момцима који су били ту у сали, али љубави су биле
сакриване, а тек после поноћи се одлазило на ‘’нека тајна
места’’, углавном у парку, на клупу иза Дома здравља и
слично. Луксуза као што је топла соба или аутомобил није
било.Тражило се заклоњено место, а минусне температуре
- игнорисале.
Кад је Голуб објавио да је ‘’откуцало’’ 12 сати, светла су погашена (а то су биле две сијалице од по 200 вати,
које су висиле са плафона), свако је пожурио у загрљај
‘’свом пару’’. Одједном, осамнестогодишњак се нашао у
загрљају будуће учитељице из интерната. Дуг филмски
пољубац... Као добра вила, она га је понела у свет
љубавних снова, који су, изненада постали стварност... И,
остали као најлепша успомена из давних шездесетих...
Милан Миловановић

ВАКЦИНАЦИЈА ЈЕ
ОЗБИЉАН ПОСАО
Слободанка Грујичић је од 1965. до пензије - 2000.
године радила у убском Дому здравља, а на
пословима вакцинисања на терену 25 година
Мало је Убљана који
знају да је право име Мире Слободанка
Грујичић, некада популарне Грујичић
сестре Мире, заправо, Слободанка. Рођена је у Селу Петница
код Ваљева. После средње медицинске школе, давне 1965.
(још није била пунолетна) запослила се у убском Дому здравља и у тој здравственој установи одрадила пун радни век, до
пензије у новембру 2000. године.
Сећања на стара времена у колективу Дома здравља су,
како каже, испуњеена, углавном,
лепим успоменама. Углавном је
зато што позив медицинске сестре подразумева, не само оно
што се ради на шалтеру, него и одговорне, понекад и веома
тешке, послове у којима се, понекад, ради о животу.
- Радила сам преко 25 година на пословима
вакцинације- сећа се и, са сетом у гласу, додаје да јој је у
сећању остало вакцинисање деце у Каленићу.- Ишло се на
терен аутобусом, а радили смо у просторијама школа и
месних заједница. Али, у једној прилици, када сам са
докторком Цветом Јанић стигла пред школу у Каленићу,
врата су била закључана. Нису нас сачекали, а родитељи
са децом су били ту. Започели смо под оближњим
дрветом, липом. Нисмо видели да је иза нас строги
инспектор из Завода за здравствену заштиту... Ипак, био је
коректан и продужио до продавнице ‘’да купи сок за
освежење’’. У међувремену је стигао и кључ за врата на
школи. Инспектор се насмејао, написао у свом из вештају
да је све у реду и вратио се са нама на Уб.
А инспектору Драгану Марковићу, који је важио за
цепидлаку која је била у стању да свакоме нађе ‘’длаку у
јајету’’, приликом једне контроле шалтера, ушао је миш у ногавицу (!). Свима је било смешно, па, и њему.
Сећања навиру, сустижу се, преплићу и маме сетну
сузу у крајичку ока. Разгледамо фотографије и констатујемо да многих више нема међу живима. Драга лица промичу и буде успомене.
- Кад кажемо Слободан Лазић, ретко ко ће се сетити
да је то легендарни Кики,-каже Слободанка. -Уз њега ту је
био и Велибор Тадић са галеријом директора од којих
већина више није међу живима. Треба се сетити Др Боже
Станојловића (гинеколог), Др Предрага Тодоровића, Др
Мирослава Луковића, Др Миланка Јоксовића, Др Веље
Аничића, Др Драгана Андрића, Др Душана Сарића, Др
Милана Павловића... Затим, директори су нам били и Др
Бобан Маринковић, Др Нада Петровић, Др Емина Ракић...
М.М.
Нека ми опросте они којих се нисам сетила...
.
На слици доле: Душан (син Јагоде Петровић), Бранка Рајковић, Снежана Бошковић, Мира Шошкић, Слободанка Грујичић, Јагода Петровић, Гордана Алимпијевић, Др Даринка Вукосављевић,Перуника Петровић, Др Миланко Јоксовић. Чуче: Радоје Јанковић, Нада Јовичић, Др Душан Сарић и Јулијана Веселиновић.
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СТАМЕНА И МИЛАДИН РАКИЋ ПРОСЛАВИЛИ ДИЈАМАНТСКУ СВАДБУ

ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА СКЛАДНОГ ЖИВОТА
Венчали су се после само 19 дана познанства и два сусрета.
- Из њихове љубави родило се троје деце, шесторо унучади и две праунуке.
У време када се бракови све касније склапају и све
краће трају, малобројнима се посрећи да дочекају
дијамантску свадбу. Једни од њих су супружници Стамена
(1934) и Миладин Ракић (1930) из Стубленице, који су
недавно прославили шездесет година складног и срећног
брака, из кога се изродило троје деце, шесторо унучади и
две праунуке. А венчали су се после само 19 дана познанства и два сусрета.
„Ми смо се узели у оно време на брзака, непознати“,
искрен је Миладин, који до најситнијег детаља препричава
како је упознао будућу супругу Стамену звану Цана, родом
од фамилије Љубичић из Врела. Каже да му је девојку
„препоручила“ његова сестра од ујака Негосава. Била је то
љубав на први поглед.
- Пошто нисам знао где јој је кућа, сестра ме је одвела
тамо, ту смо се упознали, оставили су нас мало саме у соби
да проговоримо неку реч. После смо изашли пред кућу и
сестра ме питала да ли ми се свиђа девојка. Рекох, немам
против ништа, а и Цана је исто одговорила. Дође и њен отац,
сестра му каза да смо се свидели једно другом и упита га да
ли хоће да иде да погледа кућу. Он рече потребно би било“,
присећа се Миладин судбоносног новембарског понедељка
1957. године када је упознао животну сапутницу. Када је
после три дана будућа млада са оцем дошла у Стубленицу,
каже да нису богзна шта затекли. „Тек што смо се били овде
доселили и били смо несређени. Имали смо једну кућу са
три одељења и три, четири објекта. Али, у оно време није се
много гледало на тај живот, него се ценила земље, а ми смо
имали 25 хектара.“ Стамена се надовезује да се осим
имовинског стања, гледала и фамилија, а Ракићи су били
угледна породица.

Стамена и Миладин Ракић
са сином и ћеркама
Важно је да се човек и жена око свега договарају, да раде
заједнички, једно другом да помажу, да се слажу, мада је то
мало потеже, јер има у браку много којекаквих проблема, који
могу да сену као варница и да запале. Зато треба бити стрпљен
и талуман“, открива Миладин Ракић свој рецепт за успешан и
складан заједнички живот.
Д.Недељковић

У УБСКОЈ ГАЛЕРИЈИ

ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА
РУКОТВОРИНА
Поставка уникатних предмета и производа
отворена од 27. до 29. децембра

Ракићи са унуцима
Десетак дана касније, стали су пред матичара. Када су
се венчали, Миладин је имао 27, а Цана 23 године.
Истичу да су радили много, нарочито на почетку
заједничког живота. Обрађивали су земљу, гајили стоку,
кућили се, подизали децу и лепо стекли. Уз велико
разумевање, толеранцију и љубав лакше су савлађивали
све животне тегобе и проблеме.
„Како смо се узели, лепо смо се слагали и никада се нисмо
посвађали. Никада није било да нисмо говорили. Ако смо се
некада и споречкали око неке ситнице, брзо бисмо се споразумели. Помажемо се и волимо и даље, све смо старији и
требамо једно другом. Заједно смо проживели леп живот,
деца су нам добра, имају своје породице и сви нас слушају и
помажу“, сумира Стамена Ракић.
За дуговечан и срећан брак најважније је стрпљење и
присебност, сматра њен животни сапутник.
„Ни у чему не треба бити много брз. Ако има проблема,
прво треба размислити о њима, видети може ли да се некако
реше на леп начин. И на језику треба бити мало стрпљенији,
да нешто не излети на брзка, него да се прво размисли.

Поводом предстојећих празника, у Галерији „Свети
Лука“ од 27. до 29. децембра одржава се традиционална
Новогодишња продајна изложба ручних радова, на којој
поред Убљанки, своје производе представљају и излагачи
из околних општина. Поставку, која је отворена у времену од
10 до 19 часова, чини велики избор јединствених, ручно
рађених производа и предмета, као што су природна
козметика, накит и други модни додаци, потом плетени,
везени, хеклани и декупаж програм, средства за хигијену и
за чишћење, али и кондиторије. Штанд са маштовитим
радовима на изложби имају и убски „Малци хуманитарци“,
који заједно са Националним удружење родитеља деце
оболеле од рака (НУРДОР) прикупљају и добровољне
прилоге за лечење болесних малишана.

Организаторке изложбе, Убљанке Зорица Милошевић
Радаковић и Маја Ковачевић, приређују и једно лепо
изненађење за све купце, којима ће бити омогућено да
учествују у лутрији са изузетно вредним наградама.
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УКРАСИ НА УЛИЧНИМ ТЕЗГАМА

МАЛИ ОГЛАСИ

ЗА СВАКОГ ПО НЕШТО
Од честитки, до хелијумских балона. Убљани воле да
украшавају јелке разнобојним украсима.
Куповина украса са уличних тезги,
повећава се тек неколико дана пред
нову годину, јер народ нема довољно
новца и воље, да обнови старе украсе и
унесе свежину у новогодишњу атмосферу. Иако је три недеље пре празника
п ос та вљ е н а ул ичн а те з га ис п р е д
Градске библиотеке, са врло приступа-

(од 50 до 200 динара), украсне кесе и
траке за јелку, обични и хелијумски
балони (од 5 до 500 динара), прскалице
произвођача „Бата“ из Великог Мокрог
Луга (50 динара), играчке...
Последњих година, у свету, па и код
нас, прати се тренд украшавања јелки,
по ком је пожељно јелку украсити са

ПРОДАЈЕМ ЊИВУ
површине 50 ари
градско грађевинско
земљиште,
Локација Вучијак.
Тел. 014/415-066

НА ПРОДАЈУ СТАН
50 квадрата,
у Преком шору на Убу
(4.спрат), нова градња,
Могућност повраћаја
ПДВ-а од 10 посто.
Цена квадрата: 560 евра.
Тел. 060/0-222-789

НА ПРОДАЈУ КУЋА
И 50 АРИ ПЛАЦА

Продаја новогодишњих украса у главној улици на Убу
чним ценама, тек по неки купац потроши
више новца, па му захвални продавци
фирме Милице Марковић из Лукавца,
узврате поклоном у виду украса. Посао
на Убу, започели су пре 20 година. У
зимском периоду продају новогодишњи
програм, а у летњем хелијумске балоне,
углавном када су концерти и вашари.
Овим послом, улични продавци Милица и њен супруг, баве се успешно
доста дуго, чак су и децу одшколовали
захваљујући овом послу. За робу тврде
да није кинеска, већ домаћих и италијанских произвођача, а осим украса, на
тезги се могу наћи честитке (30, 70 и 100
динара музичке честитке), календари

што мање боја, углавном црвеном или у
комбинацији две боје – сребрном и
плавом, или златном и црвеном. Међутим, примећују да Убљани, не обраћају
много пажње на тренд, већ јелке и простор у којем бораве, украшавају по свом
укусу, и то украсима у више боја. Без
оптерећивања модом, тако је шареније
и веселије.
Убљани обнављају куповину јелке
и украса за јелке, сваке три, четири
године, а за оне који се сете да купе
украсе и ситнице уочи нове године,
улична тезга биће постављена до
последњег дана децембра.
Д.Капларевић

(у Степању поред
Ваљевског пута)

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ У АКЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ СОВА УТИНА

ДА ЛИ СОВЕ ИЗУМИРУ?
Dru{tvo za prou~avawe i za{titu
ptica Srbije apeluje na gra|ane
tamnavskog kraja da se ukqu~e u akciju
brojawa sova, koja je pokrenuta како би
се утврдио тачан број јединки утина у
зимским јатима широм Србије.
U Srbiji se brojnost ptice sove
utine proceњuje na 19.000 do 28.000
gnezdeћih parova, sa trendom blagog
porasta. Karakteristiчno postgnezdeћe okupњљaњe u zimska jata ovu
vrstu чini lako dostupnom za prouчavaњe, ali u isto vreme i krajњe raњivom. Ptice poreklom iz Srbije verovatno su zaviчajne i ne pomeraju se
znaчajno, dok se jedinke iz severnih
populacija delimiчno ili potpuno
sele i neke od њih verovatno dolaze
da zimuju. Mnoga zimska jata su у selima
i gradovima gde su, uglavnom, nezaшtiћena i чesto prepuшtena na milost i
nemilost meшtanima.
Istraжivaчima je potrebna pomoћ
da pronaђu jata sova utina u naseљima
u naшem kraju. Ako poznajete mesta gde
se ove sove okupљaju, moжete to javiti na telefon: 021/631-83-43, na e-mail:
centarzasove@gmail.com, ili preko
fejsbuk stranice:
https://www.facebook.com/BirdLifeSerbia

Површина 200 метара
квадратних,
са комплетном
инфраструктуром,
легализована и спремна
за усељење.
Тел за информације:
064/49-29-520

PRODAJA I SERVIS

KLIMA UREĐAJI

OPREMA ZA TV

065/6511-553 014/411-041

LED RASVETA

ОПШТИНА УБ
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УРУЧЕНИ УГОВОРИ

ГРАЂЕВИНСКИ ПАКЕТИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Бесповратну помоћ, у укупном износу од 22 милиона динара, добиле 22 породице
које имају пребивалиште на територији убске општине
Локална самоуправа у понедељак је
закључила уговоре о додели помоћи у
грађевинском материјалу за још 22
породице са избегличким статусом које
имају пребивалиште на територији убске
општине. Укупна вредност додељене
помоћи је 22 милиона динара, а средства
су обезбеђена у сарадњи са републичком
Владом и Комесаријатом за избеглице и
миграције у оквиру Регионалног стамбеног програма, којем се општина Уб прикључила како би породицима избеглих са
своје територије помогла да се стамбено
збрину.
Испред локалне самоуправе уговоре
је потписао заменик председника убске
општине Александар Јовановић Џајић.
„Ово је још једна у низу акција, којом
желимо да помогнемо избеглим лицима и
олакшамо им живот. До сада смо учество-

вали у многим акцијама и максимално
помагали кад год смо могли, како
финансијски, тако и са људством.
Заједно са Владом Србије и Комесаријатом за избеглице и миграције, Општина Уб ће наставити своју активност на
да љем пру ж а њ у помоћи на шим
суграђанима са статусом избеглих и
интерно расељених породица“, поручио је Јовановић Џајић и истакао да је
избегличким породицама са подручја
убске општине до сада подељена помоћ
у износу од око 3,5 милиона евра.
Један од 22 корисника који је
добио грађевински материјал за
завршетак свог стамбеног објекта је
Душко Масловара, пореклом из Крајине,
сада са адресом у Црвеној Јабуци.
„Грађевински материјал у вредности од 9.000 евра много ми значи.

Општина Уб закључила је уговор о додели помоћи у грађевинском
материјалу са 22 породице које имају избеглички статус

Објекат је урађен, али му фали реновирање, подови, спољна и кровна
изолација, санитарни чвор и други
ситнији радови. Од 1995. године живим
у Црвеној Јабуци, где планирам и да
останем. Било је јако тешко, али нам
сада наша општина помаже да би,
колико толико, лакше поднели све што
нам се дешава, због чега велико хвала
оптинском руководству“, рекао је
Масловара.
Његов земљак, Станко Виолов,
нови дом је пронашао у Бањанима. Каже
да ће му донација у грађевинском
материјалу променити живот.
„Овај осећај не може речима да се
опише. Замислите када вам неко
адаптира кућу и догради све што је
потребно за нормалан живот. Једноставно, промени се живот у дану. Ја сам
успео да се скућим, али недостаје
толико тога, јер је све скучено и мало.
Сада ћемо се проширити, захваљујући
овој помоћи и општини Уб која је
показала да брине о нама и није нас
оставила на цедилу“, изјавио је Виолов.
Родитељи и троје деце Киропољац
скућили су се у Лисо пољу. Мајка Нена
каже да тренутно живе у малом и скученом простору, где деца немају своје
собе за учење и одмор, те ће ову помоћ
у грађевинском материјалу искористити
за проширење свог стамбеног објекта.
Регионални стамбени програм
Републике Србије спроводи се уз
подршку ОЕБС-а и УНХЦР-а, а финансиран је средствима Европске уније,
која је највећи донатор.

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА
СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ
Од ове године убска општина први пут стипендирти
академце на специјалистичким и докторским студијама
До 5. јануара отворен је конкурс за
доделу стипендија студентима са територије убске општине за школску
2017/18. годину. Како смо сазнали од
Славице Глишић, заменице председника Комисије за доделу новчаних
накнада дела трошкова студирања, од
ове године примењује се допуњена
општинска Одлука о стипендијама, по
којој ће локална самоуправа од ове
године први пут стипендирати студенте трећег степена студија. Тако,
право на стипендију имају студенти
државних и приватних факултета који
су у текућој школској години први пут
уписани на основне, мастер, специјалистичке или докторске студије, који нису
губили годину током студирања, а
остварили су најмање по 37 ЕСПБ у
свакој школској години. Један од
главних услова за добијање стипендије
је континуитет у школовању, односно
студирању, па се на конкурс могу
пријавити кандидати који су одмах по
завршетку средње школе први пут

уписали основне академске студије,
као и студенти који су по завршетку
основних студија одмах наставили
студије другог (мастер), односно
т р е ћ е г с т е п е н а ( д о к то р с к е и л и
специјали-стичке), уз услов да нико
од њих није имао продужену годину.
Стипендије могу користити студенти
који нису у радном односу, а да притом заједно са својим родитељима
или старатељима имају пребивалиште на територији убске општине
Уб најмање годину дана.
Право на општинску стипендију
могу остварити и бруцоши чија је
просечна оцена у средњој школи
била у распону од 4,5 до 5,00.
Износ стипендије је 6.000 динара
месечно, у трајању од десет месеци.
Право на стипендију може се користити најдуже у дужини трајања
основних, мастер, специјалистичких
и докторских академских студија на
истом или различитом факултету.
Д.Н.

Славица Глишић

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

БОБАНОВ ЕНТУЗИЈАЗАМ
Оснивач и тренер првог женског фудбалског
клуба у убској општини поносан је на девојке
које је научио првим фудбалским корацима
До пре неколико година био је
познат као певач. Али, 7.септембра
2010.године основао је фудбалску
школу за дечаке и девојчице од седам
до 15 година и то у Каленићу, а под
именом Дечији фудбалски клуб ‘’АС
07’’. Од маја 2013-те клуб мења име у
Женски фудбалски клуб са истом
ознаком и започиње тренинге на
Бобан
Спортском центру ‘’Школарац’’ у Убу.
Петровић
Девојчице из околних села превозио је
о свом трошку, а тренинзи су одржавани три пута недељно.
Укупна километража по једном тренингу је износила око 42
километра.
-У августу 2017. године ушли смо у велику породицу
ФК ‘’Јединство’’ и узели то име- каже Бобан, велики фудбалски ентузијаста, са акцентом на женском фудбалу.- Много је
талената међу девојчицама, а тај спорт има будућност и на
плану нежнијег пола. Уосталом, евидентно је да је женски
фудбал у порасту жиром Србије.
Решен је проблем финансирања у договору са
Немањом Матићем, као и простор, термини и све друго у вези
тренинга и такмичења. Од идуће године фудбалерке убског
‘’Јединства’’ такмичиће се у Другој лиги за жене - Запад.

Једна од фотографија из архиве
Бобан Петровић је завршио Вишу тренерску школу у
Београду, а поседује и лиценцу Б категорије. Певањем на
естради бави се већ 34 године, али женски фудбал му је ушао
под кожу и сада каже да су то две његове равноправне
страсти. Посебно када се ради о младим талентованим
спортисткињама и њиховим првим корацима у спорту о којем
су, некада, могле само да сањају.
- Сада имамо добре услове и верујем да ћемо
постизати све боље резултате- додао је у краткој изјави за
‘’Глас Тамнаве.’’- Само инај ко је радио са децом зна колико је
задовољство кад његов тим постигне победу. То је осећање
које испуњава душу, можда и више од оног када се изађе пред
публику са микрофоном.
На Фејсу се често појављују обавештења о трензима
или путовањима на пријатељске утакмице. Уб је богатији, то
је већ очигледно, за још један спорт- женски фудбал. Идуће
године навијачи ће имати прилику да навијају и за убске
фудбалерке, а мало по мало, то неће бити никаква атракција
какве је била пре седам година, када су се, на терену у
Каленићу, појавиле крхке девојчице које су шутирале фудбал
са, понекад, подсмешљивим коментарима публике. Сада је
М.М.
то озбиљна прича јер јој је претходио и - озбиљан рад.

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА УБ

УСПЕШНА ГОДИНА
На Годишњој скупштини Удружења пензионера
све тачке дневног реда усвојене су без примедби.
Једногласно је усвојен Извештај о раду и
Програм рада за наредни период, које је поднео
председник Удружења Драгослав Јовановић Фуља.
Недавно одржана Годишња скупштина Удружења
пензионера била је карактеристична баш по том једногласју и добром вољом да се о свакој одлуци постигне
консензус у гласању.

Председништво Удружења пензионера Уба
Договорено је и да чланарина за идућу годину
буде 400,оо динара, уз уважавање слабог материјалног
стања великог броја пензионера у убској општини.
Што се тиче цена угља, за чију набавку је увек
заинтересован велики број чланова овог удружења,
најављено је да ће се сиров угаљ плаћати 3.459,42, а
сушени 8.430,54 динара, док ће се превоз до крајњег
корисника плаћати 1.900,оо динара по тони. Цене су
аконтативне, а почетак уплате чланарине и првих рата
за набавку угља ће бити 3.јануара 2018.године. Код
‘’Колубаре’’ је наручено 2.000 тона сировог и 700 тона
сућеног угља.
Иначе, чланови Удружења ће и ове године
имати могућност да плате уговорене количине угља на
шест месечних рата.
На овој седници је кооптирано шест нових
чланова у Скуштину, као и један члан у Извршни одбор
Удружења.

ОСВРТ
- У ПРОЛАЗУ

ПАЗИ,
СНИМА СЕ!

Навикли смо да, на пар минута, зауставимо
аутомобил негде у главној улици, или петком пред
улазом у пијац. Минут-два, док не купимо нешто у
продавници, узмемо новац са рачуна у банци, лек у
апотеци... И то је трајало дуго после обележавања
места за паркирање. Повремено смо добијали
опомене. Казне - ретко. Али, то време је прошло. Неки
Убљани сада су изненађени ‘’честитком’’ на којој је
слика њиховог аутомобила уз коју је стиже и позив да
се јаве у полицијску станицу, у собу ‘’ту и ту’’. Треба
дати изјаву, преузети уплатницу и... уплатити казну
за неправилно паркирање. Ако се плати у датом року,
то кошта 2.500 динара, иначе - дупло. Дакле, нема на
минут-два. Фотоапарат бележи немилосрдно.
Ако сте пензионер, а већина таквих има аутомобиле чија вредност једва да
прелази износ од пар стотина
евра, лако је израчунати да ће,
ако се мало опусте и сваког
месеца једном или два пута буду
‘’усликани’’, за годину дана, само
за казне и регистрацију, да плате
укупну вредност аутомобила.
Зато, боље да не возе. А, ако нису
способни да пешаче - нека седе у
кући...
Уосталом, ово је град у
Снимак актуелних постава ЖФК ‘’Јединство’’ Уб
којем има паркинга. Довољно?

НАШЕ ТЕМЕ
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СПЕЦИЈАЛНИ ПОПУСТИ
ЗА СВА ЧЛАНОВЕ ПУПС-а НА УБУ

СЕНИОР
КАРТИЦА
Убске фирме радо прихватиле ову акцију.
У припреми списак многобројих
погодности за убске пензионере.
Сви чланови ОО ПУПС Уб, након новогодишњих
празника, моћи ће да пазаре у убским радњама по знатно
нижим ценама путем својеврсне СЕНИОР КАРТИЦЕ, која је у
припреми. Велики број фирми на Убу изашао је у сусрет
општинском одбору, који окупља убске пензионере,
одобривши им примамљиве попусте за куповину робе и
коришћење њихових услуга.

Милета Миливојевић,
председник ОО ПУПС Уб

Према речима Милете Миливојевића, председника ОО
ПУПС Уб, сви чланови ове странке ускоро ће добити картице,
уз које, при куповини, могу остварити попусте од десет до,
чак, 50 посто.
- Већина убских предузетника и предузећа, којима смо
се обратили, радо је прихватила ову идеју. Списак фирми се
полако шири и мислим да смо направили једну велику ствар
за наше чланове. Знате и сами да је пензионерима сваки
динар драгоцен и да се од пензије тешко живи. На овај начин
моћи ћемо нешто да уштедимо. Позивам и друге убске
фирме, са којима још нисмо били у контакту, да се прикључе
овој акцији на обострано задовољство- поручује Миливојевић, уз констатацију да је ово још једна у низу помоћи
убским пензионерима, попут бесплатног превоза и разних
екскурзија које је обезбедила општина Уб.
Чланови ПУПС-а, од Нове године, моћи ће, између
осталог, да у пола цене иду у позориште и биоскоп, изваде
здравствене резултате са 20 посто попуста, имају бесплатан
технички преглед возила и пазаре у убским трговинама са
бар десет посто попуста. Ипак, списак се полако шири... М.М.М.

Идеју о попусту за пензиорере, за сада, радо су
прихватиле фирме: Фарбара „Мина Мат” (од пет до десет
посто), Апотека „Мила 3” (девет %), Трговина „Краљ”
(десет посто), Елелектроматеријал „Краљ-електро” (десет
посто), „Аладин-турс” (десет посто), Оптика „Лела” (десет
посто), Мушки фризер „Шишко” (10 посто), СЗР „Радијатор” (десет посто), Цвећара „Ашковић” (десет посто),
Мушко-женски фризер Милица Илић (20 посто), „Хемикал”
(20 посто), Градска библиотека (30 посто), Установа за
културу и спорт- позориште и биоскоп (50 посто),
„Поштанска штедионица” (посебне погодносто), Технички
преглед „Милошевић” (бесплатан технички преглед)...
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У СУСРЕТ ПРАЗНИЦИМА

ПОСТАВЉЕНА НОВОГОДИШЊА ДЕКОРАЦИЈА

УБ У ПРАЗНИЧНОМ ИЗДАЊУ
И ове године малишани Предшколске
установе учествовали у кићењу јелке
на Градском тргу
У сусрет предстојећим празницима, Уб је добио ново
рухо. Као и претходних година, најпре је засијао центар града,
потом и улице у ужој градској зони, где су радници Комуналног
јавног предузећа „Ђунис“ поставили декоративну расвету.
Осим старих и стандардних елемената, за украшавање су
коришћени и украси које је „Ђунис“ добио од београдских
колега. Радови на празничном уређењу града завршени су
прошлонедељним постављањем новогодишње јелке на
Градском тргу, високе шест метара. „Ђунис“ је другу годину
заредом организовао заједничко кићење јелке, а овога пута
убским комуналцима су у том послу помагале три
предшколске групе из Вртића.
„Ове године први пут је купљена вештачка
јелка, која ће Градски трг красити током празника.
Кићење јелке је употпуњено постављањем
новогодишњих украса, које су припремили
малишани из Предшколске установе и ученици
нижих разреда основне школе „Милан Муњас“.
За те потребе су обезбеђене посебне кугле, које
су малишани ручно осликали“, каже Јелена
Маринковић, ПР менаџер КЈП „Ђунис“. Уз алеп
суграђанима да јелку и украсе не уништавају,
напомиње да је из предострожности јелка ипак
под видео надзором. Такође додаје да је ове
године Уб богатије окићен захваљујући Граду
Београду, који је комуналном предузећу уступио
део својих старих новогодишњих украса
(самостојеће фигуре цвета, металне украсне
јелке, Ice Light и Spark Light). Захваљује се и
убском предузећу „Декор Луx“, уз чију је помоћ
организован транспорт комплетне новогодишње
украсне расвете.
Д.Н.

Убски предшколци окитили су новогодишњу јелку
на Градском тргу

У СУСРЕТ ПРАЗНИЦИМА
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НОВОГОДИШЊА
ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ
И пред крај ове године, Позориште „Раша Плаовић“
припремило је разиграну и занимљиву новогодишњу
представу за најмлађу публику. Овога пута, реч је о комаду
„Муке Деда Мраза“, који су убски глумци играли и пре десетак
година, али у нешто другачијем саставу. У обновљеној
представи улоге су поверене Мирјани Симић, Александру
Тадићу, Воји Раонићу и Владимиру Тадићу, док је за музику и
светло задужен Немања Јовановић. Представа се изводи од
25. децембра и до сада су у слатким „Мукама Деда Мраза“
уживали убски основци, ученици из Радљева и Каленића и
малишани из Предшколске установе. У четвртак и петак (28. и
29. децембар) имаће прилику да је виде и деца запослених у
КЈП „Ђунис“, као и мали Лајковчани.

Детаљ из новогодишње представе
убског Позоришта „Раша Плаовић”
Након Нове године, Позориште „Раша Плаовић“
наставља даље, а прво што се налази на списку будућих
активности је постављање две нове представе- једне дечије
и друге намењене вечерњој сцени. Поред тога, у циљу подмлађивања ансамбла позоришта, крајем јануара биће организована аудиција за школу глуме.
Д.Н.

VO]E I POVR]E

MILOSAVLJEVI]
065/47-20-699

Sre}ni
praznici !

BRUSHALTERI
DONJI VE[ (`enski i mu{ki)
PID@AME - SPAVA]ICE
BADE MANTILI - @ENSKE MAJICE
@ENSKI KOMPLETI - MU[KE MAJICE
^ARAPE - TORBE - NOV^ANICI...

Vuka Karad`i}a 41/5, Ub

Kralja Petra Prvog br.12, Ub
064/90-71-715

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

Sre}ni novogodi{nji
i bo`i}ni praznici !
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ОБРАЗОВАЊЕ
РАДИОНИЦЕ ЗА ВРЕЉАНСКЕ ЂАКЕ

„БИРАМ ФРАНЦУСКИ”
Основна школа „Рајко Михаиловић“ успоставила
сарадњу са Француским институтом у Србији
Тим Француског института у Србији одржао је две
радионице за врељанске ђаке у склопу пројекта „Бирам
француски“, чија је основна сврха унапређење учења
француског језика у основним школама.У радионицама су
учествовали ученици четвртог, петог, седмог и осмог
разреда, који су имали јединствену прилику да чују изворне
говорнике француског језика. Осим вежбања изговора са
ђацима, обнављања познатих и учења нових речи и фраза,
представници Института су се трудили да их и кроз друге
активности, пуне игре и утемељене на комуникацији, што
више заинтересују за даље учење француског језика.

`ele Vam
SRE]NE PRAZNIKE !

Радионица на француском
у врељанској школи
Сарадња са Француским институтом успостављена је
на иницијативу Весне Васић, директорке ОШ „Рајко
Михаиловић“ Бањани и наставнице француског језика
Марије Петровић. Матична школа, а поготово Издвојено
одељење у Туларима може да се похвли дугом традицијом
учења француског језика, што је један од основних разлога
организовања радионица.
„У Врелу је француски језик одувек био заступљен и
због тога је веома битно што су ученици имали прилику да
разговарају са изворним француским говорницима. Ми смо
средина која нема додира са изворним француским
говорницима, мислим да деца не користе ни предности
интернета како би ступила у неку комуникацију са људима
који изворно говоре француски, а ја као филолог по струци
врло добро знам колико је важно и колико се језик може
научити када га користите у неформалној конверзацији. Због
тога су овакве радионице корисне и значајне и морам истаћи
да смо ми прва сеоска школа коју су представници Француског института посетили, тако да ми је са те стране част
што су прихватили да дођу. Наши ученици су им приредили
изненађење, научили су и отпевали новогодишњу песму на
француском, и они су, заиста, били одушевљени“, каже о
одржаним радионицама директорка бањанске школе Весна
Васић, уз најаву даље сарадње са Француским институтом у
Србији.
Д.Недељковић

ОБРАЗОВАЊЕ
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ДАН ШКОЛЕ „МИЛАН МУЊАС“

РАД И УСПЕСИ ШКОЛЕ
У октобру је рад убске школе оцењен
највишом могућом оценом. Представу „Школа
у пубертету“ извели ученици драмске секције
уз подршку хора школе.
У суботу, 23. децембра, обележен је Дан школе „Милан
Муњас“ свечаном приредбом драмске и хорске секције на којој је
изведена представа „Школа у пубертету“.
Приредби су
присуствовали многобројни гости, међу којима је била и
начелница школске управе Ваљево Зорица Јоцић, представници
локалне самоуправе, родбина народног хероја Милана Муњаса,

Детља из представе
„Школа у пубертету”

Приредба поводом Дана школе „Милан Муњас” Уб
свештенство убске цркве, чланови Школског одбора и
Савета школе, МУП-а, локалних медија, директори
установа и других школа, запослени, пензионери,
родитељи и ученици школе.
У програму је учествовало око 70 ученика, од тога
30 ученика драмске секције и 40 певача у хорској
секцији, а са њима су радили наставници српског језика
Мирјана Дудић, Сандра Трбовић, Веран Мијатовић, док
је са хор, солисте и инструменталисте водила
наставница музичке културе Дуња Капларевић. За
сценографију су били задужени наставници ликовне
културе Јелена Чупић и Владимир Церовић, а за
озвучење наставник информатике Немања Драгићевић.
Солисти у композицијама, које су многи високо
оценили, били су ученици петог, седмог и осмог
разреда: Милица Адамовић, Горана Перишић, Јован
Симеуновић и Петар Адамовић.
Пре почетка програма, присутнима се обратила
директорка школе Живана Баратовић, која је истакла
успехе у раду школе, који је у октобру месецу оцењен
највишом оценом (четири) од стране десет просветних
инспектора, кроз спољашње вредновање рада.
Д.К.

Sugra|anima, saradnicima, u~enicima i
wihovim roditeqima uspe{nu 2018.godinu
i sre}ne bo`i}ne praznike,
`eli kolektiv O.[. “Milan Muwas” Ub
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НАЈВЕЋИ ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“

У СУСРЕТ
БОЖИЋУ

НОВОГОДИШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ
ЗА НАЈМЛАЂЕ

Вечерње Богослужење у суботу 6. јануара
почиње у 17, a освећење бадњака у 17,30
часова. Свечана Божићна литургија
одржаће се у недељу,7. јануара, у пет
часова ујутру.

Малишани и њихови родитељи уживали
у новогодишњим активностима. Прављене капе, честитке,
украси. Ове године у вртићу било три Деда Мраза..

Највећи и најзначајнији хришћански празник
Божић, српска и руска црква, по јулијанском календару, прослављају у недељу 7. јануара. Бадњи дан и
Бадње вече, када се сече и пали бадњак, традиционално се прославља уочи Божића, у породичном
окружењу или у православним храмовима.

Новогодишњим активностима у Вртићу, радују се и деца и одрасли,
јер се у свим васпитним групама осећа празнично расположење осликано
маштовитошћу и креативношћу. У Предшколској установи „Уб“, последњих
недеља децембра, осмишљено је низ интересантних „Новогодишњих
радионица“ на којима су уз васпитаче и малишане, узели учешће и
родитељи.
Прављене су честитке, капе и украси, окићене јелке и просторије
вртића. Родитељи су се одазвали у великом броју, па су резултати убрзо
били видљиви, што употпуњује пријатну атмосферу саме Предшколске
установе, као и домове деце која су после фотографисања, направљене
украсе носила кућама.
Свака васпитна група, на свој начин, потпомогнут занимљивим
активностима васпитача, обележила је прелазак из старе у нову годину. Све
активности протекле су у ведрој и веселој атмосфери, па се на уласку у
сваку собу, уочавају занимљиве новогодишње креације: украшене јелке,
капе, маске, украси, поклончићи и честитке са жељама за Деда Мраза.

Храм Христа Спаситеља на Убу
У порти убске цркве „Храма Христа Спаситеља“,
биће организовано вечерње Богослужење у суботу, 6.
јануара 2018. године, с почетком у 17 часова. Обред
освећења и паљења бадњака почеће у 17,30 часова.
Након традиционалног паљења бадњака биће изведен културно-уметнички програм чланова црквеног
хора „Пресвета Богородица Тројеручица“ и ученика
веронауке ОШ „Милан Муњас“, са којима је радио
вероучитељ Растко Алимпијевић - рецитал, вертеп и
Божићни обичаји.
Након програма, за најмлађе су обезбеђени пригодни поклони у импровизованој пећини, а старији ће
се послужити увек добрим чајем, куваним вином и
ракијом и, уз позитивне мисли, пре породичне вечере,
разговарати са пријатељима и познаницима.
Свечана Божићна литургија, у недељу 7. јануара,
почиње у пет часова, у раним јутарњим сатима.
Наредних дана, 8. јануара, Литургија ће почети у
седам часова, а 9. јануара, на трећи дан Божића, када
се прославља Свети првомученик и архиђакон
Стефан, јутрење почиње у шест, а Литургија у 7,30
часова ујутру.
Д.К.

Деда Мраз у убском Вртићу
Млађа васпитна група, васпитачица Мирјане Симић и Марине
Маријановић Ранисављевић извела је, 22. децембра приредбу „Покажи
шта знаш“. У уторак, 26. децембра, малишани Предшколске установе „Уб“ и
њихови вршњаци са терена, погледали су новогодишњу представу „Муке
Деда Мраза“. Највећу радост, измамила су три Деда Мраза, која су у среду
27. децембра поделила слаткише, које је за 430 малишана донирао КЈП
„Ђунис“.
У оквиру новогодишњих активности, најзанимљивије је било
украшавање јелке, смештене на почетку Градског трга, куглама које су сами
бојили.

ПРЕДНОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ У СПОРТСКОЈ ХАЛИ

ЏЕНАН ЛОНЧАРЕВИЋ ПЕВА ЗА УБЉАНЕ
Дружење са популарним певачем заказано за 29. децембар у 21 час
Са доласком новогодишњих празника, на Убу је један
догађај постао незаобилазан. То је предновогодишњи концерт у
Спортској хали. Oвога пута за Убљане ће певати Џенан
Лончаревић. Наступ једног од наших најпознатијих поп певача
заказан је за петак, 29. децембра са почетком у 21 час, a улаз је
слободан.
Пре наступа власника хитова „Никоме ни реч“, „Казино“,
„Лауфер“, „Два су корака“, „Добро је то“, „Кап у мору“, „Лоше су
године“, „Мирно море“, „Да си ту“ и многих других, публику ће
загрејати ДЈ Кумба.
Подсећамо, популарни певач на Убу је имао концерт и 2014.
године, у оквиру културног лета, када је, уз импозантан број
његових фанова на Градском тргу, направио сјајну атмосферу.
Концерт Џенана Лончаревића организује општина Уб која
већ трећу годину узастопно уочи најлуђе ноћи својим
суграђанима поклања прави музички спектакл. Прошле године
Убљане је забаваљaо Аца Лукас, а претпрошле Амадеус бенд.
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ЧЕСТИТКЕ

Nastavimo i u Novoj godini zajedni~kim snagama
da gradimo lep{e i boqe mesto za `ivot na{e dece.
Neka se Nova 2018.godina pamti
po sre}i, zdravqu i uspesima.
Sre}ni Vam novogodi{wi praznici i Bo`i} !

СРПСКА
НАПРЕДНА
СТРАНКА
ОПШТИНСКИ ОДБОР УБ

ПРАЗНИЦИ НАМ СТИЖУ
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ОО СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ ИЗ УБА НАСТАВЉА ТРАДИЦИЈУ

ПАКЕТИЋИ ЗА НАЈМЛАЂЕ
Већ пету годину за редом, ОО СНС Уб
организује поделу новогодишњих
пакетића деци широм убске општине. У
жељи да најмлађим житељима Тамнаве
улепша предстојеће празнике, акцију
спроводи лично председник општине Уб
Дарко Глишић, који истиче да је ове године
обезбеђен рекордан број од 1.500 пакетића.
- Једна од ствари на коју сам најпоноснији управо је ова подела пакетића,
која се сваке године повећава. Ућићемо
буквално у свако село и лично сматрам да
сви који се баве овим послом, тачније
учествују у политичком животу, треба да
нађу времена, простора и новца, да уложе
мали напор и обезбеде пакетић или нешто
слично, како би малишане развеселили и
ставили им осмех на лице у време
новогодишњих и божићних празника- каже
Глишић, и додаје да је задовољан и срећан
јер у сваком селу види пуно деце.
- Видљиво је колико то њима значи, колико се радују и
колико су срећни. То је традиција за коју ћу се борити докле
год сам у могућности. Ово је мали јубилеј, пет година од како
делимо пакетиће, а искрено се надам да ћемо и убудуће то
успоставити као стандард. Жеља нам је да у времену које
долази, свако ко буде учесник јавног живота, да ли као
председник општине или председник највеће странке на Убу,
ово схвати као своју обавезу и дужност, да свим малишанима широм наше општне обезбеди овако лепе тренутке и
увесели их, као што смо ми то данас урадили. Једном речју,
дечији осмех нема цену- закључује први човек општине Уб.
Према његовим речима, приликом поделе пакетића не
поставља се питање старосне доби детета. Углавном се та
граница раније кретала негде до четвртог разреда основне
школе, али је то ограничење укинуто- јер пакетића има за све.

Калиновац

Sre}ni
praznici !

Врело

Бањани

Тулари
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ИНТЕРНАЦИОНАЛА ПОЛИЦИЈСКА АСОЦИЈАЦИЈА

ПРИЗНАЊЕ ЗА СРБИЈУ
Мирослав Пантелић је познат у убској општини и
Колубарском округу, али га знају и широм Европе
као функционера Интернационалне струковне
полицијске организације - ИПА
Почетком децембра у Загребу је одржан свечани скуп
поводом 17 година од оснивања Интернационалне полицијске асоцијације (ИПА), на којем је један од важних гостију био и Убљанин Мирослав Мика Пантелић (члан од оснивања 2006.године), други потпредседник, који је, заједно
са колегама из Новог Сада, Суботице и Сремске Каменице,
представљао Србију. Популарни Мика је примио и захвалницу за успешан рад Секције ИПА Србији.
- У Загребу смо добро дочекани,каже Пантелић.
-Организована је посета Криминалистичком сектору и
Полицијској академији, а председник ИПА у Хрватској
Миленко Видак, најавио је своју посету и присуство на
свечаности поводом Дана полиције у Србији.

Мирослав Пантелић,
десно
Председник ИПА Дарко Нимковић је организовао
пријем и доделу признања. На фотографији је тренутак
када је Пантелић примио захвалницу.

ПОДЕЛА ПАКЕТИЋА У КК УБ

ДЕДА МРАЗ ДОНЕО ПОБЕДУ
Да ли због присуства Деда Мраза, или је у питању
нека друга виша сила, тек, кошаркаши Уба савладали су
лидера на табели Лозницу, након невероватног, готово
филмски режираног преокрета. У прилог овој сумњи иде и
чињеница да су Убљани на полувремену губили са 16
поена разлике. Ипак, у паузи између два периода игре на
паркет је истрачао Деда Мраз, који је деци из КК Уб поделио
пакетиће, а оним старијима (изгледа) дао снагу да у другом
полувремену сустигну велику предност и направе подвиг,
који је мало ко очекивао.

Пакетићи за најмлађе: КК Уб

НАШЕ ТЕМЕ
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Убљани одговарају на питање:

Где ће и са ким бити у
„Најлуђој ноћи“ и од чега
то зависи ?
Ана Лазаревић, економски техничар из Уба:
- Новогодишња ноћ је свакако посебна ноћ и
углавном јој се сви радујемо, али моја породица и ја
много више значаја дајемо Божићу. Увек сам то вече
излазила, али сада се ситуација знатно променила,
јер имам бебу и морам максимално да се посветим
њој. Нисам никада сматрала да за ту ноћ треба дати
неку велику суму новца за провод, гледала сам да то
буде скромно и примерено тренутку.
Катарина Луго Ордаз, наставница виолине:
- Ја највише волим за дочек Нове године да
будем код куће, у кругу својих најближих, и то ме
некако чини најсрећнијом. Није пресудан финансијски моменат, напросто волим кућни амбијент. Већ
сутрадан одлазимо у улицу „Отвореног срца” у
Београду, где се нађемо и дружимо са пријатељима.
Тек када дође Божић, највећи хришћански празник,
онда имам утисак да почиње Нова година и њега
прослављамо у посебном расположењу.
Михаило Лазић, грађ. инжењер из Уба:
- Новогодишњој ноћи се свакако радујем, као и
сви у мом окружењу. Пошто је ситуација таква да
имам малу децу, највероватније ћемо је провести у
кругу породице и славити је исто као и протеклих
неколико година. Искрено, на Убу и нема места за
излазак, где је организован дочек, да би смо радо
изашли, као некада. Пошто за време празника нећу
радити, опустићу се у кућном амбијенту и тако
дочекати Божић који је празник број један за нас.
Ивана Нешић, дипл. економиста из Уба:
- Од како сам се удала и добила бебу, најлепши
провод ми је поред ње и у кругу породице. То вече је
резервисано само за најближе а већ сутрадан, за
репризу, изађемо са пријатељима и мало се
дружимо. Подразумева се, уз добру трпезу и музику.
Волим када погледам цео град окићен и то некако
код мене буди посебан адреналин. Само недостаје
снег да употпуни доживљај.
Лидија Јеремић, трговац из Уба:
- Код мене се никад не зна где и са ким ћу
провести Новогодишњу ноћ. Ту одлуку доносим у
последњем тренутку, што је напросто постала
традиција. Биће то сигурно неки ресторан. а да ли ће
то бити на Златибору, Дивчибарама, или у самом
граду, то још увек не знам. Једно је извесно, бићу у
друштву дечка и своје сестре. Волим добру музику,
лепо расположење је ту, тако да је провод
загарантован. Ипак, више се радујем Божићу и њега
славим у кругу породице.
Милан Капетановић, маш.инж. из Памбуковице:
- Најлуђу ноћ славим са својом лепшом
половином и пар другара у Хоботници у Коцељеви,
где смо већ узели резервације. Музика је проверено
добра, уз пригодан мени, ми добро расположени и
шта још пожелети. За добар провод само треба бити
у друштву људи који те воле и те ноћи заборавити
све проблеме које евентуално имаш, или их, пак,
оставити у години која је за нама. То је уједно и мој
савет младима за Новогодишњу ноћ.
Марија Нешовановић – финан.техничар из Уба:
- Ову новогодишњу ноћ ћу провести са својим
дечком и нашим друштвом у једном ресторану. Већ
смо узели резервације и полако се спремамо за
најлуђу ноћ. Дешавало се раније да прослављамо
Нову годину у кућном амбијенту, уз роштиљ и добро
вино. Битно је да будете окружени позитивним
особама и провод је неизбежан. И ове године музика
је уживо и проверени бенд ће нас забављати те
ноћи, тако да се надамо незаборавном проводу.
Никола Игњатијевић - Бригел, бивши фудбалер
Јединства и Црвене звезде:
- Ову Новогодишњу ноћ ћу провести у кругу
породице са својом ћеркицом, која има само две и по
године, јер желим да будем окружен људима који ме
највише воле и којима сам најпотребнији те ноћи. За
мене лично та ноћ је као и свака друга и просто је то,
за мене, само начин живота, док Божић као празник
који тек долази, представља нешто посебно и њему,
као и сваки верник, придајем посебан значај и на
посебан начин га славим.

8.marta br.20,
Ub

014/411-975
062/1391-519

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

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ

ОДРЖАНА 30. СЕДНИЦА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА У ЛАЈКОВЦУ

УСВОЈЕН БУЏЕТ
ЗА 2018-ту
Прошлог петка одржана 50. седница Општинског већа
Лајковац, на којој је усвојена Одлука о буџету за 2018.
годину и низ других одлука, које су дате на усвајање
одборницима Скупштине општине, одржаној у уторак, 26.
децембар. Пројектовани буџет за наредну годину је
1.270.535.810 динара, што је четири милиона више него на
почетку 2017. године. Од тог износа пренета неутрошена
средства су 300.232.810. динара, што је такође на прошлогодишњем нивоу. Председник Андрија Живковић још једном
је подвукао да су сви послови планирани за 2017.
уговорени (разлог за кашњење су различите дозволе од
републичких јавних предузећа), тако да ће пренета средства бити потрошена у првој половини године. Планирани
текући приходи износе 860.303.000 динара, од чега су приходи ренте 340 милиона, а приходи екологије 96,4 милиона.
Програм пољопривреде повећан је за шест милиона
у односу на 2017. годину и износи 16,3 милиона, при чему се
уводи нова мера подршке за инвестиције младих
пољопривредника у износу од 9,2 милиона. Увећава се
износ за финансирање Програма спорта, док се смањују
дотације удружењима, НВО и верским заједницама у
односу на 2017. годину.
Финансирање социјалне заштите, подршке породици
и деци наставиће се и у 2018. години: помоћ пензионерима,
породиљама, вантелесна оплодња, превоз деце у средњу
школу, регресирање боравка деце у предшколској
установи, регресирање цена комуналних услуга, превоз и
смештај деце ометене у развоју итд. За сваку незапослену
породиљу издваја се 120 хиљада, за програм вантелесне
оплодње пет милиона динара. Најстарији угрожени
суграђани квартално добијају по 4.000 динара. За превоз
ученика издвојиће се око 35 милиона динара. Ученичке и
студентске стипендије биће 40 одсто веће него прошле
године, на основу донетих одлука о ученичким и студентским стипендијама у 2017. години. Цена коштања боравка

Општинско веће Лајковац
деце у вртићу увећава се за 20 %, повећање за родитеље
износиће 560 динара што је 4.536 динара месечно по детету.
Биће повећане и плате запослених у 2018. години: органима
и службама локалне власти за пет одсто, предшколским
установама и установама културе за 10 одсто, осталим
јавним службама за пет одсто.
Буџет се у највећој мери заснива на Програму
уређивања грађевинског земљишта чија ће реализација
бити финансирана из средстава од накнада за коришћење
минералних сировина и заштиту животне средине.
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КОШАРКАШИ ЖЕЛЕЗНИЧАРА ИГРАЛИ ЗАПАЖЕНУ
УЛОГУ У ДРУГОЈ РЕГИОНАЛНОЈ ЛИГИ "ЗАПАД"

ОДЛАЗАК ЈОКИЋА
ПОРЕМЕТИО ПЛАНОВЕ
Без неке помпе и превеликих амбиција, кошаркаши
Железничара ушли су у нову сезону са уиграним саставом и
тренером Небојшом Миросавићем који је већ пету годину на
кормилу "дизелке", а повратак сјајног бека Предрага Јокића
утицао је да се промене и аспирације клуба. Потпуно
оправдано, јер је бивши играч Колубаре донео "квалитет
више", па су Лајковчани фуриозно кренули са скором 7-0, од
чега су две победе биле на комшијском убском паркету.
Ипак, без "плеја" Јовчића нису биле велике шансе на
паркету "Лагатора", лидер је стекао велики капитал пред
реванш у другом делу сезоне, али је много тежи ударац стигао
пред меч са Шапцем. Јокић, чије се бројке крећу око 17 поена и
8 асистенција по мечу, се одлучио за повратак у дрес
Колубаре, а већ у трећем минуту утакмице са главним ривалом
у борби за 2. место, теже се повредио и бек Ђурђевић. Био је то
ненадокнадив хендикеп за спољну линију, брзи и спремни
момци из Шапца су претрчали Лајковчане и нанели им други
пораз у сезони са прилично убедљивих 18 разлике.

КК Железничар (Лајковац)
Међутим, не мења то ствар да су Лајковчани играли
одличну кошарку ове јесени, а победа на "мишиће" у
последњем колу против Микса 65:61 довела их је до врло
респектабилног скора 9-2. У кошгетерском смислу одскочио је
искусни центар Далибор Илић са просеком од близу 21-ог
поена по мечу, а велики допринос под таблом дао је и други
центар Лазић, Јовчић и Ђурђевић су већ дуго адути "дизелке",
а од играча из другог плана вреди истаћи учинак
Лазаревчанина Немање Петровића, "икс" фактора у победи
против екипе Уба. Капитен Радовановић и искусни Радовић су
увек били спремни за "рударски" посао под таблом, пред крај
првог дела стигла су и два појачања из редова Младостикрилни центар Лазаревић и "плеј" Ковачевић, а пробаће
Миросавић да попуни и још једно упражњено место у
"ростеру":
- Штета је што нисмо имали Јокића у дербију са Шапцем,
његови планови су били другачији, али свакако заслужује
честитке за огроман допринос. Ово је екипа са доминантном
лајковачком етикетом, осетило се то на паркету где су дисали
као један, а сигурно је да су две победе на Убу наши
највреднији тријумфи. Тренирали смо три пута недељно,
после Лознице мало пали у тренингу што се осетило на
паркету. Да смо имали "дужу" клупу, потпуно равноправно
бисмо се борили за 1. место, овако ћемо пробати да поновимо
добре игре и у наставку сезоне и изборимо пласман у
доигравње за виши ранг- каже Небојша Миросавић, лазаревачки стручњак на клупи Лајковчана.
Б.Матић

32

28.децембар 2017.г.

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ

Новогодишњи интервју: АНДРИЈА ЖИВКОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

РЕШАВАМО ВИШЕДЕЦЕНИЈСКЕ ПРОБЛЕМЕ
- Приоритет у 2018.години јесте наставак радова на капиталним пројектима, завршетак
започетих и почетак реализације нових. У првом плану су радови на решавању проблема
водоснабдевања, завршетак изградње базена и отварање новог објекта ПУ „Лептирић“.
У години за нама лајковачка општина покренула је велики
број инвестиција чија се круна реализације тек очекује. Ипак,
велики део пројеката реализован је у протеклој грађевинској
сезони. По којим инвестицијама ћемо памтити протеклу
годину?
- Општина Лајковац се може похвалити годином успешног
рада, а у прилог томе говоре лепши изглед нашег малог места и
реализација инфраструктурних пројеката који ће унапредити живот
наших грађана. Један од таквих пројеката оставиће печат овог
времена на самом лицу Лајковца. У питању је комплетно уређење
улице Војводе Мишића које је обухватило поплочавање бехатон
плочама, постављање јавне расвете и мобилијара, засаде дрвореда. Уз све то уклоњене су тезге, фрижидери, летње баште са
тротоара, што је допринело много савременијем и урбанијем
изгледу главне улице у Лајковцу.
Осим поменутог у 2017.години акценат је стављен на
решавање проблема водоснабдевања, изградњу канализационе
мреже, унапређење путне инфраструктуре, реализацију
капиталних пројеката, унапређење услова рада образовних,
васпитних, културних и других установа на територији општине
Лајковац. Од свега тога бих издвојио отварање школе у Јабучју,
пуштање у рад погона за пречишћавање отпадних вода, уређење
корита реке Колубаре, радове на изградњи базена, завршетак
фекалне канализације у Јабучју – Шеринка и фекалног колектора
у Индустријској зони 1, изградња артерских бунара у Врачевићу засеок Костевац и Јабучју - Горњи крај, изградња хлорног
постројења у порти црккве у Јабучју, асфалтирање сеоских путева,
реновирање биоскопске сале Културног центра, реконструкција
амбуланте у Боговађи, изградња свлачионица у Бајевцу... Посебна
пажња у овој години посвећена је унапређењу безбедности
саобраћаја на територији општине Лајковац и с тим у вези
регулисано улично паркирање, постављени стационирани радари
за регулисање брзине, настављени радови на изградњи пешачке
ограде од Рубрибрезе до Лајковца. Све ово говори да Општина
Лајковац није узалуд трошила дане у овој години.
Актуално општинско руководство покренуло је
многобројна питања која су већ деценијама била само тема
разговора. Који су то најважнији пројекти планирани за
наредну 2018.годину?
- Приоритет у 2018.години јесте наставак радова на
капиталним пројектима, завршетак започетих и почетак
реализације нових. У првом плану су радови на решавању
проблема водоснабдевања, завршетак изградње базена и
отварање новог објекта ПУ „Лептирић“. У наредној години
настављамо са радовима који ће Лајковац учинити лепшим и
привлачнијим како за наше грађане, тако и за потенцијалне
инвеститоре, за садашње и будуће генерације, за људе који одлуче
овде да живе. Посебну пажњу посветићемо наставку радова на
уређењу обала реке Колубаре која постаје омиљена локација
грађанима Лајковца, пролазницима, туристима, грађанима
суседних општина. Настављамо да побољшавамо услове рада
установа који су од великог значаја за свакодневни живот наших
грађана, пре свега деце и младих. У том смислу, у 2018.години
издвојио бих реконструкцију средње школе „17.септембар“
Лајковац и основне школе у Бајевцу, а нова година донеће и нова
улагања у објекат Културног центра „Хаџи Рувим“. Уз све то,
нећемо дозволити да наша села поново постану „задња рупа на
свирали“.Када је реч о сеоским подручјима на територији општине
Лајковац, неке од већих инвестиција у наредној години су
изградња погона за пречишћавање отпадних вода у у МЗ
Боговађа,у износу од 30 милиона динара и изградња фекалне
канализационе мреже и црпне станице у МЗ Словац, у износу од
око 20 милиона динара.
Велики део средстава општина Лајковац уложиће у
комуналну инфрастрултуру, која је у претходном периоду
била запостављена. Да ли се у скорије време може очекивати
коначно решавање питања водоснабдевања у Лајковцу и
околним селима?
- Проблеми водоснабдевања са којима се годинама суочавају
грађани Лајковца су недопустиви у 21. веку, тако да ће 2018. година
првенствено бити у знаку решавања овог егзистенцијалног питања.
С тим у вези Општина Лајковац је већ направила конкретне кораке
који ће бити настављени и у наредној години. У Ратковцу је

Андрија Живковић,
председник општине Лајковац
изграђен резервоар тако да ће то бити прво село које ће добити
дуго очекивану воду из регионалног водоводног система Стубо
Ровни. Даље ширења дистрибутивне мреже очекује се у Месној
заједници Јабучје, уз финансијску подршку Електропривреде
Србије. У питању је деоница дуга 20 км, вредност радова је 35
милиона а за потребе пројектовања исте Општина Лајковац је
издвојила 10 милиона динара. Након тога, вода из Стубо – Ровни
стићи ће мештанима села Придворица, Стрмово и Пепељевац.
Настојећи да у потпуности реши проблем водоснабдевања,
Општина Лајковац у сарадњи са Канцеларијом за управљање
јавним улагањима и суседним општинама Лазаревац и Уб
учествује у финансирању техничке документације за изградњу
регионалних цевовода у КРС Стубо Ровни.
Значајна средства из буџета општине Лајковац за
наредну годину биће издвојена и за изградњу локалних
путева. Које деонице, односно села, могу очекивати нову
асфалтну подлогу?
- За асфалтирање 7 км локалних некатегорисаних путева у
Општини Лајковац, у наредној години издвојено је 30 милиона
динара. Највише асфалтираних путева добиће месне заједнице
које су биле запостављене претходних пет година а то су Бајевац,
Степање, Ратковац, Маркова црква, Пепељевац, Врачевић,
Ћелије, Доњи Лајковац, Рубрибреза и периферни делови самог
Лајковца.
Поред главне улице која је реконструисана током ове
године, у плану је и комплетно уређење строгог центра
Лајковца, које подразумева и измештање зелене пијаце.
Читав потез око зграде локалне самоуправе добиће потпуно
нови изглед. Колико је то захтеван посао и када се може
очекивати његова реализација?
- Сваки посао је захтеван ако се тежи најбољим резултатима.
Изглед самог центра Лајковца биће у потпуности промењен
измештањем зелене пијаце, уређењем тог дела трга са
парковским елементима, уређењем простора испред главног
улаза Општине са поплочавањем, зеленим и воденим
површинама. Уместо старе, Лајковац ће добити нову затворену
пијацу. Завршетак наведених радова очекује се током наредне
године, у зависности од динамике издавања потребних
грађевинских дозвола.
Изградња затвореног градског базена представља
највреднију инвестицију у вашој општини. Докле се стигло са
његовом изградњом?
- Изградња самог базена је у завршној фази, а након тога ће
почети изградња котларнице, трафостанице и партера.
Завршетак радова очекујемо до краја године како би исти био
стављен у употребу 2019. године.

АКТУЕЛНО

28.децембар 2017.г.

33

Панорама Лајковца из авиона
Када ће лајковачки малишани коначно моћи да уживају у
новом објекту Предшколске установе "Лептирић"?
- На конкурсу под називом „Градимо заједно“ који је расписало
Министарство привреде у 2017. години, Општина Лајковац је, као
суфинансијер пројекта, добила је средства у износу од 18 милиона
динара за завршетак радова на новом вртићу. Изабрани извођач
радова почеће са извођењем завршних радова на овом објекту
након новогодишњих и божићних празника, како би наши
малишани нову предшколску/наставну годину започели у новим
просторијама.
У току је реконструкција сале Културног центра "Хаџи
Рувим". Које су то новине које могу очекивати посетиоци
културних дешавања у Лајковацу?
- У Културном центру ове године је реновирана сала
намењена активностима секција које раде под окриљем ове
установе а почели су и интезивни радови на реновирању
биоскопске сале, који су обухватили кречење и глетовање зидова,
прилагођавање грејних инсталација и постављање новог
епоксидног пода. У овој години настављамо радове који ће
допринети развоју културног живота наших грађана. У наредном
периоду предстоји куповина нових столица за биоскопску салу,
кречење и глетовање унутрашњости зграде, сређивање бинских
просторија, комплетно уређење два тоалета и проширивање
грејних инсталација у холу биоскопа, који се користи као изложбени
простор.
Недавно сте најавили постављање камера које је пратити
саобраћај у Лајковцу. Шта то заправо значи?
- Нажалост „црне статистике“ о броју изгинулих на путевима,
нас свакодневно опомињу да као локална самоуправа која у
сваком сегменту треба да брине о својим грађанима посебну
пажњу посветимо повећању безбедности саобраћаја
на
територији општини Лајковац. То смо урадили у овој а о томе
настављамо да бринемо и у наредној години. Једна од планираних
активности у том циљу јесте постављање камера које ће пратити и
регистровати недозвољену брзину свих учесника у саобраћају у
Лајковцу. Подаци ће бити достављени СУП-у, а на основу тога сви
учесници у саобраћају, који су прекорачилчи брзину, бити
санкционисани.
Лајковачка оаза мира поред реке Колубаре полако добија
нове обрисе. Да ли сте задовољни динамоком радова на овом
пројекту?
- Шеталишна зона у Лајковцу, са засађеним дрворедима,
надовезује се на недавну урађену пешачку и бициклистичку стазу
која Лајковчане води до реке Колубаре. Веома смо задовољни
динамиком извођења текућих радова на уређењу корита реке
Колубаре која подразумева поплочавање самог корита од зиданог
камена, у делу од Јолића воденице до Старог гвозедног моста, чије
ћемо радове, у сарадњи са „Србијаводама“ , наставити и у 2018.
години. Након тога планирамо уређење модерног шеталиште по
банкини, изнад саме обале реке Колубаре, између два моста у

дужини од 1 км, чиме ћемо реку Колубару учинити још
атрактивнијом локацијом за све посетиоце.
Све више се говори о обилазници која би требала да
споји петљу у Непричави са Ибраском магистралом, а која је
изостављена из главног пројекта изградње ауто-пута. Докле
се стигло у преговорима о изградњи ове за Лајковчане
изузетно важне деонице?
- У периоду израде техничке документације за ауто пут е 763
(Беогерад – Јужни Јадран), држава је пропустила да уврсти и везу
Ибарске магистрале са будућом петљом у Непричави. Стога је
руководство Општине у сарадњи“ са „Коридорима Србије“
направила инвестициону процену која обухвата радове у износу
од 550 милиона динара, експропријацију имовине у износу од 65
милиона и израду саме техничке документације у износу од 20
милиона динара. У наредном периоду наш задатак је да
пронађемо могућности за израду техничке документације како би
заједно са „Коридорима“ и „Путевима Србија”
кренули у
реализацију самог пројекта који је поред питања водоснабдевања
кључан за будући развитак општине Лајковац.
Мере социјалне политике које спроводи општина
Лајковац јединствене су у Србији. Да ли ће, и у наредној
години, остати препознатљиви по посебној бризи о
младима, породиљама и пензионерима?
- Општина Лајковац у наредној години наставља са
значајним буџетским издвајањима за социјално осетљиве
категорије становништва.
Наши најстарији суграђани, са
најнижим пензијама, квартално добијају по 4.000 динара.
Значајан подстрек рађању, Општина Лајковац пружа
финансирањем сваког покушаја вантелесне оплодње брачним
паровима. Уз то, свака породиља која има пребивалиште на
територији општине Лајковац ,за свако новорођено дете добија
120. 000 динара , а родитељи возачи могу добити и аутоседиште
за своје принове. Фонд за стипендије је увећан у 2018. години на
10 милиона динара а лепа вест је да ће стипендије, од наредне
године, примати и ученици средњих школа. Истовремену
подршку школама и ученицима, Општина Лајковац пружа
финансирањем превоза за основце и средњошколце за шта се на
годишњем нивоу издваја преко 30 милиона динара
Како гласи ваша новогодишња честитка упућена
грађанима Лајковца и Тамнаве?
- Поштовани суграђани у години која нам предстоји желим
вам много успеха на свим животним пољима и испуњење личних
и професионалних циљева у духу здравља и оптимизма. Заједно
ћемо наставити наш Лајковац да чинимо бољим, сигурнијим и
лепшим местом за живот. Сигуран сам да ће то свима нама дати
додатни мотив јер све што урадимо остављамо нашим младима
који представљају главну покретачку снагу. Драги суграђани
желим вам срећну и успешну 2018 годину.
Разговор водио Милован Миловановић
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ИМАЋЕМО И БАЊУ
- Ако добијемо обећана средства у 2018.години
ћемо започети истраге нових бушотина за ‘’воду
живота’’ (pH око 7,4), каже Милорад Милинковић,
председник општине Владимирци
Разговор са председником општине Владимирци
Милорадом Милинковићем увек је пријатан, а у последњој
недељи децембра, после успешне године, био је испуњен
и задовољством. Јер подаци о изградњи и асфалтирању
путева (уграђено 20.000 кубика камена и 2,5 километра
асфалта сопственим средствима), нове електромреже
(пет трафостаница, 250 бетонских стубова), решавању
водоводних објеката (бунар у Сувом Селу, потисни цевовод, резервоари, пумпе..) које је смо бележили, заиста заслужују честитке. Не, само, новогодишње.

Милорад Милинковић
-Владимирачка општина има проблема са водоснабдевањем већ прилично дуго, па смо у протеклој
години суфинансирали бушење дубинских бунара са 30
евра по метру,-каже Милинковић.-У Сувом селу дубина
бунара је 180 метара, а у Риђакама 150.
Дом ученика, који је пред завршетком, је посебна
тема коју ћемо детаљније обрадити у једном од наредних
бројева Гласа Тамнаве. За срећну Нову, сада напомињемо
да су завршени и радови на трафо станици и да је у току
опремање, па се свечано отварање очекује до јуна ове
године. А од планова за изградњу бање није се одустало...
Вредна помена је и донација Новака Ђоковића за
Предшколаску установу у Јаловику. У јулу ове године
Вртић је пуштен у рад, а капацитет му је 60-оро деце.
У протеклој години, на задовољство клијената,
почела је радом и пословница Поштанске штедионице, из
Београда се фирма ‘’Ив-лајн’’ преселила у Владимирце, па
је власнику Маринку Ивановићу уручена Плакета Општине. Ово приватно предузеће, које се бави прерадом
пластичног отпада (у грануле - око 2.000 тона за аутоиндустрију „БМВ”), запослило је 35 радника са тенденцијом даљег развоја и могућностима да се склопи
десетогодишњи уговор са познатим произвођачем.
-Наставићемо са привлачењем нових инвеститора,-истиче Милинковић.-У плану је наставак изградње
индустријске зоне на самом улазу и Владимирце. Ту је
терен нижи од трупа пута па га насипамо са, чак, 1,5 метар
квалитетног материјала. Спремни смо да уступимо
(бесплатно) 50-60 ари плаца, уз услов да се отвории 40
нових радних места.
-Овој општини је потребна хладњача, сушара,
капацитет за прераду воћа и поврћа... Очекујемо сарадњу
са околним општинама, а надамо се и неком заједничком
пројекту са општином Уб.
Владимирци имају скромне привредне капацитете (у односу на околне општине). О фабрици обуће.
млину у Крнићу, италијанском предузећу за производњу
бензинских пумпи, Задрузи у сточарству... У 2018.години
ће бити посебни текстови. А што се тиче аерозагађења,
које је последица близине електроенергетских постројења у Обреновцу (ТЕНТ), свакако, већ у наредном броју.
Али, упозорили смо и председника: неопходан је
мониторинг - јасни и измерени докази...
М.М.

ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
НОВОГОДИШЊИ ИНТЕРВЈУ- РАДЕ КОВАЧЕВИЋ,
ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

УРАДИЋЕМО
ОБЕЋАНО
Раде Ковачевић је рођен 3. јула
1969. године у Шапцу, живи у Владимирцима, ожењен је и има ћерку.
Раде Ковачевић
Радио је од 1991. до 2000. године у
МУП-у Србије, а затим, шест месеци
у приватној фирми као економиста. У Српској напредној
странци је од 2011. године. Члан је Главног одбора СНС,
председник ОО СНС Владимирци и помоћник председника општине Владимирци, задужен за економски развој.
То је довољно разлога за кратак новогодишњи интервју.
Питали смо:
Шта је у протеклој години било главно обележје у
активностима владајуће коалиције на локалном нивоу?
- Базирали смо се на отварање нових радних
места, а томе тежи свака локална самоуправа из више разлога. Активно се радило на завршетку радова на ученичком дому који су при крају, затим на завршетку пројеката
индустријске зоне и на уређењу атарских путева како би се
пољопривредницима обезбедило да неометано обављају
радове.
Шта је потребно да се предузме у наредном периоду
да би се побољшао живот грађана у Владимирачкој општини?
- Пре свега, мора да се ради на отварању нових
радних места у привреди, затим, да покушамо да на нашу
и н д ус т р и ј с к у зо н у д о ве д емо и н вес т и то р е ко ј и ћ е
запослити људе из самих Владимираца као и из наше
општине.Само кроз такве мере, сматрам, свака локална
заједница може да доживи просперитет. По узору на
политику нашег председника Александра Вучића, који
свакодневно путује по Србији и отвара нова радна места,
и ми ћемо као локална заједница, свакако,то ставити на
прво место.
Какава је сарадња странака у оквиру коалиције, а
какви су контакти са опозицијом?
-Ми смо у коалицији са СПС И ЈС. У нашем парламенту има 25 одборника, од тога СНС 14, СПС-ЈС-4, ДС-3,
ГГ Небојша Петронић -3, ГГ Јанко Ђурић-1. Комуникација
са коалиционим партнерима је, могу слободно да кажем,
коректна и мислим да ће тако и остати. Као наш председник Александар Вучић, који је изабрао коалиционе партнере на државном нивоу, тако смо и ми урадили у нашој
локалној самоуправи. Што се тиче опозиције, ту припадају
одборници ГГ - Јанко Ђурић и ГГ –Небојша Петронић, нема
превелике сарадње са њима из више разлога. Политика
ДС је државу Србију, а и нашу локалну самоуправу, где су
они били на власти од 2004. године, повела у суноврат.
Буџет општине је усвојен, које су му главне ставке и по
чему је карактеристичан?
- Највише средстава одвојено је за инвестиције у
привреди и пољопривреди и, као сви, ми морамо повести
рачуна о трошењу тих средстава. Надам се да ће тако и
бити и да ће у 2018. години општина Владимирци запослити доста младих људи, што и јесте политика Српске
напредне странке.
Дом ученика је, коначно завршен. Шта даље? Има ли
шансе да се започне изградња бање? Као и капацитета за
флаширање природне минералне воде са дубине од око 1,000
метара?
-Ученички дом је при крају, сада смо у процесу
сакупљања документације за употребну дозволу и на томе
се убрзано ради. Што се тиче изградње бање, буџетом су
опредељена средства за истражне бушотине и уз помоћ
Владе Републике Србије и министарстава, који су нам у
више случајева излазили у сусрет, надам се да ће нам
помоћи и у овим плановима.
Ваша новогодишња порука?
-Пожелео бих свим грађанима општине
Владимирци, као и свима у нашој Србији, пре свега,
здравља и среће у Новој години и потврдио бих да ће у
току 2018. године све оно што смо обећали бити испуњено.
М.М.

МИОНИЦА
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МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ ПОСЕТИО МИОНИЧКЕ ШКОЛЕ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
ДА ПРАТЕ ПОТРЕБЕ ПРИВРЕДЕ
Министар просвете, науке и технолошког развоја
Младен Шарчевић посетио је 20. децембра Мионицу и са
председником Привременог органа мионичке општине
Бобаном Јанковићем обишао основне школе ”Војвода
Живојин Мишић” и ”Милан Ракић”, образовне установе за
чију је реконструкцију издвојено скоро 30 милиона динара.

ност 535 хиљада динара. Пројектом обнове вредним око 4,4
милиона динара обухваћена је реконструкција и санација
издвојеног четвороразредног одељења Основне школе
''Милан Ракић'' у селу Дучићу.
Мионичка локална самоуправа је отворила Центар за
образовање и развој Мионица чиме је учињен велики помак у
стицању формалних и неформалних знања, те су тако бројни
бесплатни програми на располагању свим сегментима становништва, а посебно деци. У Центру се уче страни језици,
информатика и програмирање, на располагању је музичко
забавиште, школа плеса, фолклор, ускоро почиње са радом и
школа фотографије,а бесплатни курсеви и обуке груписани у
неколико програмских целина.
А.Ковачевић

МИНИСТАР СПОРТА ПРИСУСТВОВАО
ЈАВНОМ ЧАСУ У РАЈКОВАЧКОЈ ШКОЛИ

ПОДРШКА ПРОГРАМУ
''СПОРТ У ШКОЛЕ''
Удовичић уручио спортске реквизите
Министар Шарчевић у посети Мионици
Шарчевић је рекао да су Министарство и представници
локалне самоуправе започели сарадњу на планирању
развоја образовања у Мионици, како би се најпре сагледале
потребе привреде и евентуалног увођења нових образовних
профила. Посебна пажња биће усмерена на нове начине и
моделе учења, нагласио је министар и додао да укупна
реформа образовања подразумева промену у начину рада.
Да би дошло до квалитативне промене раде се обуке директора и наставника, јер је циљ да деца науче да примењују
стечена знања, а не само да их репродукују, поручио је
Шарчевић.
Јанковић је изразио захвалност Министарству на
подршци коју пружа општинама као што је Мионица, пре
свега када је реч о улагању у школске објекте.
- Улагање у образовање наших најмлађих је једина
права инвестиција, јер стечено знање је кључна ствар и
фундаментална за будућност наше државе - рекао је Јанковић и додао да само кроз образовање младих генерација
можемо поспешити развој општина и државе.
За реконструкцију Основне школе „Војвода Живојин
Мишић“ у Рајковићу држава је издвојила око 27 милиона
динара, док је Министарство просвете, науке и технолошког
развоја опремило салу за физичко, по пројекту чија је вред-

Министар омладине и спорта Владе Србије Вања
Удовичић је половином месеца са председником Привременог
органа општине Мионица Бобаном Јанковићем посетио
Основну школу ''Војвода Живојин Мишић'' у Рајковићу, где је са
државним секретаром за спорт Предрагом Перуничићем
присуствовао јавном часу у оквиру програма ''Спорт у школе''
и свечано уручио спортске реквизите.
- Највећу пажњу смо посветили најмлађим становницима
Општине, кроз бројне пројекте и програме који су заживели у
циљу стицања формалних и неформалних знања и већег
интересовања деце за спортске активности. Захваљујући
подршци Министарства омладине и спорта свако дете у нашој
општини је сада добило могућност да се бави спортом и
услове за правилан раст и развој – рекао је први човек
мионичке општине Бобан Јанковић.

Јавни час у Рајковићу

УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2018. ГОДИНУ

РАСХОДИ
825 МИЛИОНА ДИНАРА
Привремени орган општине Мионица је на седници
одржаној 20. децембра усвојио Одлуку о буџету Општине
за 2018. годину. Према овој одлуци, планирани су расходи
у износу од 825,06 милиона динара кроз финансирање 17
програмских активности. Новим буџетом је планирано 10
капиталних пројеката у вредности од 310,98 милиона
динара од којих је реализација неких, попут завршетка
хале спортова у Мионици и реконструкције и доградње
сале Културног центра, већ у току. На овој седници су
усвојени и Програм расподеле средстава из буџета
намењених унапређењу безбедности саобраћаја на
путевима Општине за наредну годину за чију реализацију
су планирана средства у износу од 7,7 милиона динара,
Кадровски план Општинске управе Мионица за 2018.
годину, као и Решење о постављењу Горана Рангелова на
функцију вршиоца дужности начелника Општинске управе
Мионица.

Програм "Спорт у школе" ће се на подручју општине Мионица одвијати најмање 4 године. Спроводе га професори
физичког васпитања кроз часове тренинга и рада са децом у
школским фискултурним салама у оквиру ваннаставних
активности два пута недељно у трајању од по два школска
часа.
''Спорт у школе'' је пројекат намењен деци узраста од
првог до четвртог разреда основне школе који финансира
Министарство омладине и спорта под пуном подршком
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
спроводи га Савез за школски спорт Србије.
-Данас смо овде да промовишемо пројекат ''Спорт у
школе'' који се бави физичком културом наших најмлађих.
Трудимо се да овај пројекат заживи у целој Србији, како би
повећали фонд часова физичке културе и промовисали
здрави стилове живота – рекао је министар Удовичић.
Након посете образовној установи у Рајковићу, Удовичић
и Јанковић су обишли радове на завршетку спортске хале у
Мионици.
А.Ковачевић
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13.12.2017. г. навршило се 44
године од смрти мог брата

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
Последњи поздрав драгом
супругу, оцу, свекру и деди

РАЈКУ
НИНКОВИЋУ
(1949 – 2017)

ЖИВОРАДА
ФИЛИПОВИЋА
(СЛОБОДАНА)

Поносни и захвални што смо
те имали, вечно ћемо те
памтити, волети и чувати
успомену на тебе.

из Мургаша
Време пролази,
а љубав и сећање
остаје вечно...
Твој брат Србољуб

С Е Ћ А Њ Е

Супруга Љиљана, син Сретен,
снаха Ведрана, унуци
Анастасија, Филип,
Маја и Далибор
31.12.2017.г. навршава се седам
тужних година од смрти
моје ћерке

СВЕТЛАНЕ – ЦЕЦЕ
ИЛИЋ
(1974 – 2010)

МАШИНКА
МИЛОВАНОВИЋ
(1926 - 1978)
Време и догађаји су удаљили и
мало замаглили лик, али никада
неће избрисати сећање на м а ј к у
Син Мишко са децом

Цецо, срећо моја! Прође седам
година од како си оставила
твоју мајку тужну и болесну.
У мени је утихнуо живот јер
више немам никаквог
радовања, јер си ти била
једино срце. Кажу, време лечи
све, а то није истина, јер је
мени све теже и теже. Једва
чекам да дођем код тебе,
овако више не могу.
Твоја несрећна мајка Мара
и тетке Милева и Драгица

СРБОЉУБ - СРБА
ИЛИЋ
из Црвене Јабуке
Ускоро се навршава 28 година
од твоје, за нас, преране
смрти. Али, пошто си ми
одвео моје - наше једино дете,
нашу лепотицу и срећу,
на тебе сам много љута.
Одузео си ми моје срце и моју
срећу, а одвео је код тебе, док
ја сада сама венем и тугујем...

Твоја супруга Мара

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

28.децембар 2017.г.

3.01.2018. г. навршава се тужна
година од како није са нама наш
драги

31.12.2017. г. навршава се 40
дана од упокојења Господу
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СЛОБОДАНА
БОЈЕ СИМИЋА
(електричара)
(8.10.1944. – 21.11.2017)

РАДОЈЕ БАКИЋ
(1954 – 2017)

С љубављу и поштовањем

Отишао си прерано од нас
без речи, тихо,
као што си и живео.
Заувек ће твоје место
бити у срцима твојих:

Његови најмилији:
супруга Рада, ћерка Даниела
и син Дарко са породицама

Драгице, Бранка и Биљане
11.01.2018.г. навршиће се
година од смрти мога брата

ЗОРАНА
ЖИВКОВИЋА
ГОНЗАЛЕСА

29.децембра 2017. г.навршава
се година од смрти моје мајке

21.јануара2018. г. навршило се
18 година од смрти мога оца

ВИДЕ ЈОВАНОВИЋ МИРКА ЈОВАНОВИЋА
учитељице
(1932 - 2016)

учитеља
(1934 - 2000)

(1958 – 2017)
Увек ћемо те се радо сећати
и чувати успомену на твој драги
лик...
Твоја сестра Зорица, зет Гаги,
Вуле и Дејан са породицама

11.01.2018.г. навршиће се
година од смрти нашег драгог

Знали сте колико Вас волим,
али не знате колико ми недостајете
Ваша ћерка Љиља
са породицом
2.02.2018. г. навршава се
година од како нас је прерано
напустио наш вољени
син и брат

ДРАГАН
НЕНАДОВИЋ
(1988 – 2017)
Утехе

ЗОРАНА
ЖИВКОВИЋА
ГОНЗАЛЕСА
(1958 – 2017)
Отишао си у вечност,
али не и у заборав.
Вечно ћеш живети у срцима
Твојих најмилијих...

нема, заборав не
постоји за оне који те искрено
воле... За нас постоје само
сузе, туга и неизбрисив бол.
Докле год смо живи и ти ћеш
живети са нама, a време не
може да избрише нашу
неизмерну бол, јер ти си увек
био део нашег живота и
вечно ћеш остати у нашим
срцима...
Воле те твоји најмилији
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ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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21.12.2017. г. навршило се 40
дана од смрти нашег драгог

МИЛАНА
ЈОСИПОВИЋА
(1936 – 2017)
Увек ћемо те се радо сећати
и чувати успомену на твој
драги лик...
Захвална породица
СЕЋАЊЕ

МАРИЈА НИКОЛИЋ
(7.12.2015. – 7.12.2017)
Неизговорене речи,
недовршена дела
и начето срце...
Породица Николић

31.12.2017. г. навршава се 13
година од када није са нама
наш драги

СВЕТИСЛАВ
ПЕТРОВИЋ
(1928 - 2004)
Време пролази, а љубав
и сећање трајаће вечно...
Син Томислав и кћерке
Душанка и Радмила

26.12. 2017.г. навршава се шест
месеци од смрти наше
вољене мајке

ЖИВАНЕ
СТАНОЈЛОВИЋ
(1938 - 2017)
Отишла је заувек, али ће
наставити да живи у нашим
срцима
Твоја деца: синови Милета и
Слободан са породицама, ћерка
Клара са породицом и унука
Кристина са породицом

МАРКЕТИНГ

28.децембар 2017.г.
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У СУСРЕТ ПРАЗНИЦИМА
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ХУМАНИТАРНА ПРЕДСТАВА У ОРГАНИЗАЦИЈИ НУРДОРА

ПЕЂОЛИНО ШОУ
Хуманошћу Убљана, деци оболелој од рака,
на хематоонколошким одељењима у Београду, однето 250 пакетића
Још једном успешном акцијом
убског НУРДОР-а, за дечја хематоонколошка одељења у Београду, обезбеђено је преко 250 пакетића намењених
деци оболелој од рака, која новогодишње и божићне празнике проводе у
болничкој постељи. На хуманитарној
представи „Пеђолино шоу“, одржаној у
четвртак 21. децембра, у Дому културе
Уб, којој је присуствовало преко 200 деце
и њихових родитеља, још једном је Уб
показао да има велико срце.
Шоу је изводио познати аниматор и
водитељ дечјих емисија Предраг Вуковић Пеђолино, који је раздрагано ћаскао
са децом која су спонтано реаговала у
интерактивном комуницирању, кроз глуму и песму. Улазница за представу није се
плаћала, већ је улаз био омогућен доношењем слаткиша или пакетића. На хуманитарној представи прикупљено је преко
350 пакетића, различите садржине и
величине, па су неки од поклона морали
да се препакују, како би се квалитет уједначио. Већ почетком последње недеље
децембра, свих пакетићи предато је хематоонколошким
одељењима у београдским клиникама.
Иницијатор и један од организатора хуманитарне
представе Ивана Станојловић, захвалила се присутним
родитељима и деци, који су помогли да се, бар на тренутак,
малишани оболели од рака обрадују и подсете да нису сами и
заборављени. Ивана се захвалила и „Петол Костићу”, „РР Ауто

Лепо и корисно: Атмосфера за памћење

Интерактивна представа
у којој су учествовали и убски малишани
Лајковац”, ПП „Леон“, Предшколској установи „Уб“, ОШ „Милан Муњас“, ОШ „Рајко Михаиловић“, Установи за културу и
спорт Уб, РТВ „Сити“, уз поруку:
- Драга децо, угледајте се на своје родитеље, који су вас
вечерас довели. Будите хумани кад порастете, немојте заборавити да, ово што вечерас радите, и ви сутра пренесете
вашој деци.
У оквиру ове акције, у Галерији „Свети Лука“, од 27. до
29. децембра, организована је продаја дечјих рукотворина и
Д.К.
украса. Сав приход уплаћен је на рачун НУРДОРА.
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МЛАДИ УБЉАНИН ВУК МИЛЕНКОВИЋ БРИЉИРА У ДРЕСУ РК ПАРТИЗАН

А ОД ДЕДА МРАЗА - "А" РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА!
- Одлични пивот носио дрес кадетске и јуниорске селекције Србије, сада је на списку репрезентације за
Медитеранске игре у Италији. - Играјући у Партизану израстао у најбољег "линијаша" лиге, покретљивост
и "читање" игре најјачи адути. - Рукомету посвећен без остатка, породица најјачи ослонац.
У блиставој традицији убског рукомета имали смо
сијасет играча који су пленили талентом и квалитетом, али
ниједном се нису склопиле коцкице да обуче дрес са
најдражим грбом. Ако је судити по пролазном времену, Вук
Миленковић је са 19 година на правом путу да у догледно
време оствари сан сваког момка који се бави спортом.
Можда нам неко оспори право да својатамо Вука,
будући да је завичај напустио са 8 година и да није никада
био члан РК Уба, али његови корени и пре свега његово срце
говоре да ће овде увек бити његов дом. После кратког
флерта са фудбалом код покојног тренера Николе
Милковића, одлазак у Београд је донео сасвим логичан
избор- његов отац, некада одлично лево крило Уба, МиланЗека Миленковић одвео га је у храм рукомета на Бањицу где
је приступио надалеко познатој школи РК Вождовца. Сусрет
са тренером Андрејом Вукојевићем био је пресудан да се
убски дечак заљуби у рукомет, после кратке епизоде на беку,
млади тренер му је нашао место на линији од 6 метара и
одшкринуо му врата ка највећим рукометним дометима.
После 5 година сарадње растали су се на врло кратко време,
само месец дана након Вукојевићевог одласка у Партизан и
Миленковић је обукао црно-бели дрес. Уследиле су године
доминације у млађим категоријама, а већ са 17 година Вук је
промовисан у првотимца. После прве сезоне адаптације на
сениорски рукомет, млади пивот је постао важан шраф у чети
Ненада Максића, а у овој је састав Партизана незамислив без
Миленковића који неретко проведе и свих 60 минута на
паркету.
- Рукомет је мој животни избор, нешто чему сам се посветио
без остатка и сматрам да само такав приступ може да
омогући врхунски резултат. Када нисам на паркету, онда сам
у теретани, не штедим себе, а оно мало слободног времена
посвећујем девојци и пријатељима. Наравно, на првом месту
изнад свих је моја породица, од оца сам наследио рукометни
генетски код, али су и мајка Биљана и сестра Дуња уз мене на
сваком кораку моје каријере. Иако ме обавезе све више
спречавају да долазим на Уб, не заборављам одакле сам
потекао и с поносом истичем своје корене- прича овај
изузетно скромни и културни младић, тренутно са
пребивалиштем у насељу Браће Јерковић, а чије је срце већ
скоро две године у власништву симпатичне Београђанке
Маје.

Вук Миленковић
Неизбежна тема за момка који стреловито напредује на
рукометним паркетима јесте репрезентација. Миленковић је
био на ЕП у Хрватској са кадетима, а на СП у Грузији добро су
га запамтили Шпанци којима је "спаковао" 5 комада и изнудио
пет "седмераца"! Партизанов пивот се налази на списку
селекције за Медитеранске игре у Италији наредног лета, а
селектор Јовица Цветковић већ одавно у нотесу има снажног
Убљанина:
- И поред поодмаклих година, Растко Стојковић је и дање
неприкосновен на линији, а ту су и интернационалци
Марсенић и Бељански. Из домаће лиге пажњу завређују и
Дејан Бабић из Звезде, Ратковић из Војводине и Јевтић из
Железничара, а моје је да се у догледно време наметнем
тренеру "А" селекције. Не журим нигде, идем корак по корак, а
знам само да су поштен рад и много одрицања рецепт за успех.
Наравно, постоји и фактор среће, пре свега везан за повреде,
али је прави тренинг начин да се тај ризик сведе на минимум.
Спорт ми је помогао у формирању личности, пуно сам му
вратио кроз одрицања која нису баш лака за младог човека,
али ниједног секунда се нисам покајао због свог изборазвршава причу Вук Миленковић, младић чија је људска
зрелост далеко премашила његове још увек тинејџерске
године.
Б.Матић

ОФК ТАКОВО ИМАЛО НАЈУСПЕШНИЈУ ЈЕСЕН ОД ОСНИВАЊА

ИЗ СЕНКЕ ДО ВРХА ТАБЕЛЕ
Помало неочекивано, млађи фудбалски клуб из Такова
(основан 2014.) умешао се у борбу за пласман у
Међуопштинску лигу Колубаре. Иако је ОФК Таково
претрпело чак три пораза у првих пет кола, у другом делу
јесени момци које предводи тренер Зоран Максимовић
подигли су форму, а полусезону окончали са 4 узастопна
тријумфа. Тако су се нашли уз раме јесењем прваку
Памбуковици, а утисак је да их је одлично пролазно време
натерало да промене планове:
- Због нагомиланих обавеза, тренер Максимовић ће на
пролеће обављати улогу асистента, а кормило је преузео
искусни Миодраг- Мија Велимировић који је са Трлићем два
пута улазио у виши ранг. У плану су и појачања, првенствено
нас занима да решимо питање голмана, а потребан нам је и
један играч у шпицу. Користили смо 19 играча у јесењем делу,
ретко смо били комплетни, па с те стране играчи заслужују
комплименте за одличне резултате. Пробаћемо на пролеће
да се још боље организујемо и нападнемо виши ранг
такмичења- каже председник клуба Горан Јовановић.
Улогу лидера екипе преузео је Немања Максимовић, са
6 погодака први стрелац екипе, а испратили су га Немања
Милићевић са 4 и Срећко Николић са три гол. Занимљиво је
да су Милићевић и Милан Илић мењали између статива
одсутног голмана Ивановића, а вреди истаћи и учинак
дефанзивца Милана Петковића који је успут стигао два пута
да се упише у стрелце. Импоновао је борбеношћу капитен

ОФК Таково
Драган Глишић, пратили су га Тодоровић, Слободан Илић,
Јеремић, Танасић..., али је најисправније рећи да је Таковчане
ка деоби прве позиције гурала колективна игра. Посебно је то
дошло до изражаја у послледњем мечу са Колубаром, у
најбољем сусрету јесени домаћи су преокренули резултат и
стигли до осме победе, уз један "реми" и три пораза.
Вредни секретар Драган Петковић истиче да имају
одличну сарадњу са комшијама из Полета на чијем терену
играју, да се играчи потпуно аматерски боре за боје клуба, а
тренутно су им на располагању две колекције дресова- једна
поклон од Пекаре Јаковљевић, а друга од Александра
Радовановића- Бече, председника Полета.
Б.Матић

БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ
ЏУДО КЛУБ „13.МАЈ”

ТРЕНИНЗИ
ТЕЛА И ДУХА
Место на ком ваша деца
постају бољи људи
У време када се сумирају резултати такмичарске године,
када се подвачи црта и резимира учињено, након једног од
многобројних тренинга Џудо клуба „13.мај”, разговарали смо
са Драганом Јелићем, алфом и омегом убског џудоа већ више
од деценију. Бројне медаље освојене на турнирима широм
земље (Београд, Рума, Каћ, Велико Градиште, Вршац...) престали су да броје. Пехаре за најбољу екипу, у разним узрасним
категоријама, освајали су на Трофеју Вршца у хали Хемофарм,
затим у Руми, као и на Отвореном првенству Београда. Успеси
полазника убске школе џудоа готово да се подразумевају, јер
свака нова генерација доприноси очувању традиције и доноси
неки нови квалитет у раду са млађим категоријама.
- Наш највећи успех, и у овој години, је велики број
полазника на тренинзима, као и афирмисање нових тренера
који су изузетно посвећени раду, што доводи до знатно већег
интересовања деце. За добре резултате нашег клуба широм
Србије највише су заслушни управо млади тренери Никола
Марковић, Тања Стаменковић, Никола Митровић и Маја Продановић. Све су то образовани људи и некадашњи врло успешни
такмичари џудо клуба, који су освојили велики број државних
медаља на турнирима, тако да своје знање, на мало другачији
начин у односу на претходне тренере, примењују у раду са
децом. Све то доводи до разноврснијег рада у клубу и већег
броја секција, попут оне у Бањанима у коју долазе и деца из
суседних села Калиновца, Тулара, Кожуара, као и из суседних
општина- са поносом истиче Јелић.

Детаљ са тренинга на Убу
Бањани тренутно окупљају око 35 полазника, док школа
џудоа на Убу броји педесетак деце.
- Услови нису најидеалнији, сналазимо се како знамо.
Можда се мало мучимо, јер радимо на бини спортске сале која
је уједно и просторија бивше мензе у бањанској школи. И
поред тога ми смо задовољни, секција у Бањанима траје и
ради већ четврту годину за редом и у њој је доста деце која су
од самог почетка полазници- наглашава председник убског
џудо клуба.
Да је организација ЏК „13.мај” на највишем нивоу сведоче
и традиционалне припреме на Митровцу (Тара), које Убљани
практикују сваког августа. Ове године су заједно тренирали са
ЏК „Партизан” и ЏК „Рекорд” из Београда, а исто планирају и
наредне сезоне.
Милован Миловановић
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СЈАЈАН КРАЈ ГОДИНЕ
ЗА УБСКЕ КИК-БОКСЕРЕ

ДВЕ МЕЂУНАРОДНЕ
МЕДАЉЕ
У нишком "Чаиру" почетком децембра одржан је
престижни турнир "Balkans Best Fighters", незванично
првенство Балкана у организацији КБК "Ниш", а под
покровитељством Кик-бокс савеза Србије. На такмичењу
се појавило 548 такмичара из 9 земаља, а КБК "Соко" са Уба
представио се са своја два талентована борца.

КБК „Соко” на турниру у нишком „Чаиру”
Дарко Бошковић је, у дисциплини К1- категорија до 67
килограма, освојио сребрну медаљу, прву међународну за
све успешнији убски клуб. У неизвесном финалу, савладао
га је на поене борац из Бугарске, а и други наш такмичар
Игор Павловић (рођен 2002. године) представио се у
одличном светлу. У категорији до 47 кг, експресно је у
полуфиналу прекидом у првој рунди савладао борца из
Хрватске, а повреда палца десне ноге вероватно га је
коштала злата које је припало његовом вршњаку из
Београда.
- Сјајна година је иза нас, учествовали смо на
првенствима Европе, Балкана, Србије, Београда..., а укупно
6 такмичара борило се у тврдим дисциплинама- фул
контакту. Можемо се похвалити јуниорским репрезентативцем Србије, двојицом шампиона државе, тројицом
првака Београда и освојених 17 медаља и два пехара за
најбоље такмичаре. Осим сјајних резултата, поносан сам
што су наши борци корисни заједници и пример другима
вршњацима у моделу понашања, а крај године је права
прилика да се захвалимо Општини Уб, КЈП "Ђунис" и свим
члановима клуба који плаћањем чланарине омогућују
несметано функционисање клуба. Надам се да настављамо
сарадњу и у наредној години јер планирамо да свој град и
клуб достојно репрезентујемо широм континента- не
мањкају амбиције председнику КБК "Соко" Александру
Кандићу.
Б.Матић

Џудо клуб „13.мај”
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УБСКЕ ФУДБАЛСКЕ СУДИЈЕ ОРГАНИЗОВАЛЕ
ДРУЖЕЊЕ СА СВОЈИМ КОЛЕГАМА

ЛАЈКОВАЦ - НОВОГОДИШЊИ ТУРНИР
У МАЛОМ ФУДБАЛУ

УЖИЧКА ПИШТАЉКА
НАЈЈАЧЕ СЕ ЧУЛА

ПОБЕДНИКУ
400.000 ДИНАРА

Већ по традицији, убске судије на челу са новим
председником Владимиром Благојевићем угостиле су своје
колеге, а позиву су се одазвале судије из ужичког и ваљевског
краја. Штета је што су лознички арбитри били спречени, али је
и овако у убској Хали спортова одигран занимљив триагонал
у којем су највише успеха имали Ужичани.
Убска екипа предвођена Благојевићем, Ћургузом,
голманом Михајловићем, Ђурићем...успела је да савлада
своје колеге из Ваљева минималним резултатом, а стрелац је
био новопечени предсдник Благојевић. Сјајан меч кога се не
би постидели ни професионални играчи одигран је у режији
Убљана и Ужичана, "ере" су славиле са 4:3 и по први пут
савладали своје убске колеге. Бриљирали су нашој публици
добро познати Милош Витић и Предраг Симић, искористили
крупне грешке домаће екипе, а потом и "ремијем" 4:4 против
Ваљеваца обезбедили прво место.
Са паркета убске хале, судије и делегати из три региона
преселили су се у Клуб Дома културе, у пријатној атмосфери
евоцирали успомене на годину која се приближила крају, а
подељене су и бројне захвалнице. Нису домаћини пропустили да се захвале на доласку Ваљевцу Слободану Веселиновићу, не тако давно најбољем судији Србије, а сада
посматрача на Српској лиги "Запад". Судије је поздравио и
председник ФС Колубарског округа Александар ЈовановићЏајић, па је председник убске струковне организације био
више него задовољан:
- Лепо дружење које се организује већ четири године,
била је прилика са судије добију и понеки аплауз са трибина, а
честитке упућујем колегама из Ужица који су прекинули нашу
доминацију. Битније од свега било је дружење које је свима
пријало, пуно људи нам је помогло у организацији на чему им
се искрено захваљујем- рекао је Владимир Благојевић,
тренутно на челу убске судијске организације.

Четврти новогодишњи турнир у малом фудбалу
„Лајковац 2018“ одржава се од 29. децембра ове до 14.
јануара 2018. године, у Спортској хали. Организатор је
општински Спортски савез, а покровитељ Општина Лајковац. Играће се у конкуренцијама петлића, пионира, кадета,
омладинаца, сениора и ветерана. Награда за победника у
сениорској конкуренцији је 400.000 динара, а за све остале
категорије 60 одсто од укупне уплате у тој категорији.

Информације и пријаве су до 28. децембра на телефоне: 064 2555 921 и 062 8369 777. Извлачење група истог
дана у 19 часова у кафеу Хале спортова.

Котизације и категорије:
- петлићи (2005. и 2006.годиште) - 5.000 дин.
- пионири (2003. и 2004.годиште) - 5.000 дин.
- кадети (2001. и 2002.годиште) - 7.000 дин.
- омладинци (1999. и 2000.годиште) - 7.000 дин.
- сениори - 12.000 дин.
- ветерани (1980. и старији) - 8.000 дин.

Добра сарадња судијских организација:
Убљани и Ваљевци

ОДБОЈКА
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ОДБОЈКАШИЦЕ УБА ОКОНЧАЛЕ ПРВИ ДЕО СЕЗОНЕ

ЛИДЕР „ИЗГОРЕО”
У ПАКЛУ УБСКЕ ХАЛЕ
- Убљанке нанеле први пораз Новосађанкама уз феноменалну
подршку са трибина. - Лакши тренинг против Роде за друго
место на табели.
Убске одбојкашице настављају да
померају границе, савладале су екипу
која није осетила горчину пораза у
девет претходних кола и потпуно
равноправно се упустиле у борбу за
сам врх табеле. Одавно убска хала није
била овако пуна, утисак је да екипа из
Новог Сада није била спремна за
ужарену атмосферу што су домаће
одлично искористиле за највреднију
победу у сезони.
Први сет је донео резултатску
клацкалицу, ривали су се смењивали у
вођству, а код резултата 25:25, на
сервис-линију стала је домаћи коректор Ана Марија Митровић. Прва лопта
је слетела на девети метар поља гошћи,
још се није ни стишала радост због сетлопте, а Митровићева је послала још
један теледириговани пројектил ван
домашаја примача ФОК-а. Та предност
је одвела меч у жељеном правцу за
Убљанке, показало се касније можда
била и кључна за коначан исход.

У другом сету, равноправна борба се
водила до техничког тајм-аута, а онда су
домаће стигле до првог опипиљивијег
вођства- 17:11. Одлично су у тим
тренуцима играле примачи Мартиновић
и Дробњак, Соња Каришик је са два
блока угасила сваку наду лидера, па је
прилично убедљиво дуплирана предност. Према очекивањима, много
спремнија екипа из Новог Сада је дошла
до свог ритма, а тренер Дејан Стојковић
исправно проценио да је тренутак да
"жртвује" сет и одмори екипу за финиш
меча. Свих 12 играчица је било на
паркету у том сету, праве борбе није
било, али су се домаће освежиле пред
четврти сет.
Свесне да им у тај-брејку шансе нису
велике, домаће су почеле жестоко и
повеле са 10:5. Чак 5 "асова" стигло је са
сервиса, предњачила је техничар Ана
Поповић, а последњи трзај гошће су
направиле стигавши до минималног
заостатка 13:14. Није било панике у

Година проткана историјским успесима:
Славље након победе над највећим ривалом- новосадским ФОК-ом
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Прва лига Србије, 11. коло

Рода- Уб 0:3
(10:25, 11:25, 14:25)
Сала ОШ "Милан Ђ. Милићевић" у
Београду. Гледалаца: 50. Судије:
П.Баланџић, А.Баланџић (Београд).
УБ: Лазић (либеро), Драшковић,
Дробњак, Петровић, Николић,
Мартиновић, Јелић, Митровић,
Каришик, Поповић, Вуловић, Јаблан
Прва лига Србије, 10. коло

Уб- ФОК (Нови Сад) 3:1
(27:25, 25:16, 10:25, 25:19)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 400.
Судије: Градински, Милинковић
(Београд).
УБ: Лазић (либеро), Драшковић,
Дробњак, Петровић, Николић,
Мартиновић, Јелић, Митровић,
Каришик, Поповић, Вуловић, Јаблан

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
10
FOK
9
Ub
9
Beograd
7
Takovo
5
Vrawe
6
Smederevo
Omladinac 6
5
Vaqevo
Jedinstvo(U) 4
4
Roda
Gimnazijalac 1
0
Futog

1
2
2
4
6
5
5
6
7
7
10
11

31:11
30:11
30:12
25:14
26:21
20:20
19:23
22:24
16:23
18:26
10:30
1:33

29
27
26
21
19
18
15
15
13
11
4
0

редовима Уба, серијом 3:0 одбијен је
напад ФОК-а, а Ана Марији Митровић
припала је егзекуција последњег поена
који је донео делиријум у хали:
- Сигурно наша најбоља партија у сезони,
играли смо срцем и са јаким емоцијама, а
било је нереално да у том ритму издржимо три сета. Узели смо предах, вратили
сигурност у четвртом сету и уз велику
помоћ феноменалне публике посао привели крају. Не мењају се наше амбиције,
настављамо без притиска са жељом да
будемо битан фактор у кројењу врха
табеле- смирен је остао после велике
победе тренер Дејан Стојковић.
Рода је претходног викенда послала
опомену Убљанкама савладавши Београд, а пуленке Дејана Стојковића озбиљно су схватиле последњи меч првог
дела сезоне. За нешто више од 50 минута,
без иједног тајм-аута, одбојкашице Уба су
лако надиграле традиционално неугодног ривала и на најлеши могући начин
окончали годину која остаје златним
словима уписана у историји клуба... Б.М.
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ФАНТАСТИЧНА ПАРТИЈА КК УБА НА КРАЈУ ГОДИНЕ

ЛИДЕР СРУШЕН СЕНЗАЦИОНАЛНИМ ПРЕОКРЕТОМ !
Мелем на рану за турбулентну 2017. годину, кошаркашима Уба стигао је у последњем овогодишњем мечу- лидер
из Лознице је имао 16 поена предности на паузи, али су домаћи
одиграли полувреме из снова и забележили сензационалан
тријумф.
Ништа није наговештавало такав расплет, Лозничани су
махом поенима из транзиције градили предност, а Иван
Поповић имао силне муке да ухвати свој ритам. Добре роле
Јагодића и Драксимовића донеле су Убљанима какав-такав
прикључак, али тешко да је ико на паузи, укључујући и Деда
Мраза који је деци поделио пакетиће, веровао у чудо...
А оно се ипак десило- по ко зна који пут кошарка је
демонстрирала своју непредвидивост. Покретљивом и
ангажованом зоном домаћи су успорили напад Лознице,
схватили да морају много више да трче ако желе бољи
резултат, а одлична секвенца Пуљезевића при крају трећег
периода донела је прихватљивих -12. А онда је кренула
филмска прича...
"Двојка" Андрије Пантелића била је позивница за Ивана
Поповића да се још једном обруши на кош Лозничана, а он је то
учинио са 5 "тројки" у незапамћеној серији од 21:0! Седам и по
минута требало је лидеру да постигне поен у последњој
четвртини, у том периоду феноменалну подршку чудесном
Поповићу пружили су убски клинци- Драксимовић је пробијао,
погађао и асистирао, Миливојевић загосподарио под таблама
Друга регионална лига "Запад", 12. коло

Уб - Лозница 85:73 (18:23, 16:27, 19:15, 32:8)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 100. Судије: Ристић, Јелић
(Чачак).

УБ: Пантелић 5 (3 ас., 2 ск.), Ћирковић 3 (4 ск.), Марковић,
Поповић 42 (12 ск.), Јагодић 6 (3 ск.), Јанковић, Драксимовић
12 (3 ас., 3 ск., 2 ол.), Миливојевић 8 (7 ск., 2 ол.), Гагић (3 ск.),
Обрадовић (6 ск.), Пуљезевић 9 (5 ск.), Милутиновић

Иван Поповић
у акцији
и при том "украо" две лопте, а Пантелић фантастичном
одбраном и пожртвованошћу мучио бекове гостију. Нису
знали Лозничани шта их је снашло, убска екипа је одиграла
као у трансу, а Поповић "тројком" у последњој секунди
ставио тачку на блиставо вече Росићеве екипе:
- Чак и на паузи, имао сам осећај да можемо до победе,
а друго полувреме је показатељ колико може ова екипа.
Играли смо одличну зонску одбрану, извукли последње
атоме снаге и заслужено победили. Сви момци који су били
на паркету играли су фантастично, Иван Поповић је
потврдио да је чудесан играч, али ништа не бисмо урадили
без фанатичне борбености на сваком делу паркета. Остаје
нам да жалимо за неколико несрећних пораза, са бар још две
победе били бисмо у игри за друго место- рекао је после
меча тренер Уба Марко Росић.
Претходног викенда, кошаркаши Уба доживели су
прилично убедљив пораз на Студентовом терену, а резултат
(105:88) не пружа реалну слику о дешавањима на паркету. Б.М.

МЛАДОСТ 014 ОДЛИЧНА У ФИНИШУ ПОЛУСЕЗОНЕ

ТРИЈУМФАЛАН КРАЈ ГОДИНЕ
Кошаркаши убске Младости ухватили су праву форму
пред крај првог дела сезоне, победа у градском дербију била је
талас самопоуздања на којем су пулени Владимира
Урошевића везали још три победе, уз очекиван пораз у
Лозници. "Младосташи" су на одмор отишли викенд раније од
ривала, будући да су у 12. колу били слободни, са скором од 55 који је апсолутно задовољио апетите управе и навијача.
Меч против екипе из горњег дела табеле М-015
обележила је равноправна борба и константна предност
домаћих, а отпор Шапчана сломљен је у последњој четвртини.
Дириговао је на паркету Марко Љубојевић, бивши
интернационалац се поигравао са много млађим ривалима, а
при том одлично разиграо и Анђелковића и Васиљевића.
- Пролазно време даје нам за право да кажемо да смо
летос направили добру процену, направили смо широк
"ростер" од неколицине ветерана и сијасет дечака из наше
школе, а укупно је 29 играча било на паркету у званичним

Друга регионална лига "Запад", 11 . коло

Младост 014- М-015 (Шабац) 90:76
(22:19, 31:29, 18:16, 19:12)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 100. Судије: Станић,
Јовановић (Ваљево).
МЛАДОСТ 014: Мишић, Нешић, Митровић, Васиљевић
15, Ивковић 9, Стевановић 11, Милошевић, Анђелковић
10, Љубојевић 37, Марјановић 8
мечевима. Захваљујући искуству и квалитету Ђорђића,
Танасковића, Љубојевића, Мрђе...резултати нису трпели, а
гостујуће утакмице искористили смо за велику минутажу
млађим играчима- каже тренер Владимир Урошевић на крају
још једне сјајне године за најмлађи убски клуб.
Б.М.

