Наредни број излази:
21.фебруара 2019.

цена: 60 динара

Година XXVIII / БРОЈ 234 / 7.фебруар 2019. / Излази сваког другог четвртка

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ КУД-а „ТАМНАВА“

ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ

TADING

1.maja br.27, Ub
014/411-628
ODLOŽENO PLAĆANJE !!!

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

PRODAVNICA
RESTORAN
MESARA

KUVANA JELA - RO[TIQ
SALA ZA SAHRANE I DA]E
(NA UBSKOM GROBQU)
014/412-212

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA

Уб

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !

2

АКТУЕЛНО

7.фебруар 2019.г.

АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ

КРОЗ СТУБЛЕНИЦУ
ПРЕКО ПАЉУВА
Иако је деоница регионалног пута Р270, који пролази
поред будуће петље ауто-пута у Стубленици, већ више од
годину дана уређена, асфалтирана и приведена намени,
аутобуски саобраћај, којим се превозе радници површинских копова “Колубаре“, и дан данас заобилази овај крај и
одвија се измењеном трасом која води преко Паљува. Због
тога велики број запослених, који користи аутобуски превоз, до посла путује неколико километара дужом трасом
која им свакодневно одузима бар 40 минута времена у оба
правца. И тако још од септембра 2017.године линије
радничких аутобуса, према речима наших читалаца који
желе да истакну овај проблем, путује са Уба до Ракића прелаза у Стубленици, затим се окреће и враћа до Липњака и
свој пут наставља преко Паљува и даље преко Економије у
Стубленици.

Наиме, знакови о забрани саобраћаја на овој деоници
и даље су постављени јер овај пут још није добио
употребну дозволу, која се може очекивати тек пуштањем у
саобраћај ауто-пута од Обреновца до Уба. Аутомобили,
како смо имали прилике да видимо, слободно пролазе
овом деоницом, али су званичне аутобуске линије
обустављене.
Да ли баш мора овако, питају се радници “Колубаре“,
и позивају надлежне институције да реагују и коначно им
олакшају путовање до својих радних места.
М.М.М.

У ЗВИЗДАРУ И ВРХОВИНАМА

ТЕРОР ПАСА ЛУТАЛИЦА
По ко зна који пут пси луталице наносе огромну
материјалну штету сеоским домаћинствима широм убске
општине нападајући ситну стоку и живину. Према
сведочењу Зорана Петковића из Звиздара, који нам се
обратио са молбом да још једном скренемо пажњу на овај
проблем, последњи такав напад десио се у његовом
комшилуку, као и у суседном селу Врховине, када су пси
ушли у објекте и подавили неколико десетина оваца. Како
каже, пострадали домаћини су немоћни, као и ловци,
којима је забрањен одстрел паса и у оваквим случајевима могу само немо да посматрају “терор напуштених
луталица“ који се одвија пред њиховим очима.
Овај проблем посебно је изражен у зимским
месецима, када напуштени пси у потрази за храном не
презају ни од тога да уђу и у саме објекте домаћинстава.
Ипак, у целој овој причи треба истаћи и људски фактор,
јер до оваквих појава долази због небриге и неодговорности поједних власника паса, јер све те луталице, које
нападају потичу управо из домаћинстава која су их се
одрекла. У убском Азилу за псе и даље је на снази
бесплатна стерилизација власничких паса, која би умногоме, у наредним годинама, могла да реши овај проблем.

ПРОТЕСТИ

С

редином деведесетих прошлог века,
у Београду, удружена опозиција (ДЕПОС, разни савези за промене и, коначно, ДОС) организовала је мирне протесте,
шетње са такозваним лупањем у шерпе, дувањем у
пиштаљке и са запаљивим говорима глумаца, књижевника, уметника и неких научника... Медији су били
подељени: неки за владајући режим, а неки за опозицију.
Парола ‘’Зрело је’’ појавила се прве године овог века и,
чини се, остала актуелна све до данашњих дана.
Е, сад! Опет се ‘’шета’’ на београдским улицама. Међу
вођама ове опозиције су и неки који су, у међувремену
били на власти - после обарања Милошевићевог
режима. Они су допустили, као тадашњи носиоци
високих јавних функција, да Млађан Динкић обави
пљачку столећa преко уништавања домаћих банака, пре
свега, Беобанке, али и платног промета који је водила,
деведесетих година, врло ефикасна Служба друштвеног
књиговодства. Довео је стране банке, ‘’затурио’’(?)
фамозне паре са Кипра, основао неке ‘’удружене
регионе’’, обећавао по свим општинама, ако се гласа за
његову листу, куле и градове и, кад је пропао, нашао
неко прибежиште код стране моћне силе и... Сада живи
склоњен од јавности. Не би ме изненадило да, у неком
будућем времену, измили из неке рупе са причом да је
био противник ‘’омраженог Вучићевог режима’’ јер, за
паре, које је он стекао мутним радњама са банкама, све
може да се купи, па, и нова биографија. Уосталом Србија
је напредовала на листи земаља на којој се мери степен
корумпираности (?).
Протести расту. Телевизија и писани медији их све мање
игноришу, кажу, има и тамо сендвича и нека кинта на
касама странака учесника (лично искуство из ДОС-а који
је, пред само освајање власти 2000-те године, делио
паре у МЗ ‘’Липов `лад’’ на Булевару, у згради на
Ташмајдану, у Сегедину, улици Змаја од ноћаја...).
Река грађана, која свакодневно долази на протесте,
подсећа на ону из деведесетих. Тада смо веровали да
‘’тај корумпирани режим није добар’’, да мора да буде
срушен и да је ‘’огромна већина народа за опозицију’’...
Али, ако ћемо поштено, сетићемо се да је признање
крађе септембарских избора 2000.-те године изнуђено
после паљења Скупштине и, благо речено, Легијиног
договора са вођама ДОС-а. Број гласовa које је добио
Коштуница није достигао 50 процената, а резултат
другог круга није био, баш, известан. И сада, намеће се
питање: Да ли и ове опозиционе вође рачунају на такав
преврат? Да ли иду на уличне протесте са више хиљада
учесника - а народ, неких пар милиона, седи код куће,
али, кад буде ‘’зрело’’, крене и иде уз сваку победу, па и
ону која се добија на улицама.
Зато, са овим професионалним искуством (пола века),
уверен сам да није решење у уличним протестним шетњама него у чишћењу сопствених редова. Како
позиције (ових дана се показало да се то и догађа), тако и
опозиције! Да, опозиције! Почев од Ђиласа, Душана
Петровића, Тадића... Да дођу нови, поштенији...
Ухапшен је председник једне општине. Верујем да их
има још који ‘’чекају на ред’’. Па, богами, и неки министри
би требало да се нађу на тапету... Зато, избори јесу решење. Ако Вучић опет добије, то ће значити да ни погрешни
потези, које је, можда, учинио, имају циљ и смисао.
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У ФОКУСУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА УБ

РЕАЛИЗАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ
- Креће изградња паркинга иза “Тодоровића зграде“. - Омогућено надзиђивање старих
стамбених објеката у центру града, без услова о обезбеђивању паркинг места.
Општинско веће општине Уб усвојило је дванаест
тачака дневног реда на другој овогодишњој седници
одржаној последњег дана јануара. Већина усвојених одлука
односила се на закључивање уговора за реализацију јавних
набавки, међу којима се посебно истиче изградња паркинга
иза “Тодоровића зграде“. Овај посао, вредан нешто више од
пет милиона динара, додељен је убском предузећу “Леон“,
док је рок за завршетак радова три месеца.
Превоз каменог материјала за одржавање макадамских
коловозних застора додељен је најповољнијем понуђачу
СЗГАР “Трно-коп“ Уб (вредност овог уговора износи два
милиона динара), док ће за набавку каменог материјала бити
задужено предузеће “Нискоградња-Уб“ у вредности од 3,6
Председавајући Александар Јовановић Џајић
милиона динара. Посао рушења објеката и сече обала, као и
рушења бесправно изграђених објеката на територији
и секретар Драган Радојичић
општине Уб добила је молерска радња “Урош 2016“ по
процењеној вредности од пет милиона динара за сваку од Уб вршиће ПД “АБА- Геодетска кућа“ из Београда по
ове две набавке. Геодетске услуге за потребе органа општине процењеној вредности предметне набавке у износу од 1,2
милиона динара.
Међу осталим тачкама дневног реда усвојени су
ТРАДИЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ ЛОВАЦА
финансијски планови Установе за културу и спорт и Црвеног
крста Уб, а на самом почетку седнице секретар општине Уб
Драган Радојичић обавестио је већнике да је Министарство
дало сагласност за промену Статута општине Уб, који ће, уз
мање корекције, бити дат на усвајање на следећој седници
Скупштине општине Уб у марту месецу.
На крају, донета је још једна одлука која се односи на
Одстрељено пет лисица
стамбене објекте старе градње у центру града. Наиме, како је
саопштио Радојичић образлажући овај предлог, комисија за
Шеста хајка на предаторе у Памбуковици окупила је,
планове је донела закључак којим се омогућује надзиђавање
у недељу, 3.фебруара, око 280 тамнавских ловаца и
зграда у центру града, уз брисање услова да додатне
њихових пријатеља из других општина (Чачка, Горњег
површине имају обезбеђено паркинг место, јер у време
Милоновца, Владимираца, Коцељеве, Лазаревца, Шапца,
њихове градње није постојао услов да сваки стан има
Косјерића, Руме и др), који су током ове акције успели да
обезбеђено бар једно место за паркирање.
одстреле пет лисица. Рекордан број учесника је, након
- У закључку се предлаже да начин реализације буде
доручка и пријављивања у кухињи основне школе,
утврђен одговарајућом изменом Плана генералне регулације,
кренуо у лов на штеточине, које су, према показатељима
односно доношењем планова детаљне регулације за сваку
са терена, све бројније.
зграду, о начину на који ће то бити урађено, док пре тога
- Данашња хајка је првенствено посвећена, шакалу,
општинска управа треба да утврди шта је најсврсисходније за
куни и лисици, којих има највише од свих штеточина у
тај проблем. Суштина је да се омогући надзиђавање и
овом крају. Шакала до ове године и није било пуно, а сада
решавање проблема код прокишњавања равних кровова на
се њихов број знатно повећао, па смо приморани да им
зградама где је тај проблем евидентиран. У закључку се такође
станемо на пут, јер смо добили информације да праве
предлаже да се за објекте који се налазе на локацији Трга
ненадокнадиве штете мештанима, не само Памбуковице,
Ослобођења, задржи постојећа висина, односно да сви ти
већ и околних села Докмира, Чучуга и Такова- каже Иван
објекти имају највећу могућу висину или венац постојеће
Васиљевић, груповођа из Памбуковачке секције- ревир 4,
галерије, да би се очувала та амбијентална целина која
која броји преко 60 старих чланова уз неколико
тренутно постоји у том делу града- казао је Радојичић. M.M.M.
приправника- младих ловаца, који тек почињу да лове. - У
време ових хладних дана морали смо да прехрањуемо
дивљач, износили смо кабасту храну за крупну дивљач,
пшеницу и кукуруз у зрну за фазане и другу ситнију
дивљач. Све хранилице су морале да буду пуне, доста
смо хране потрошили у време овог снега јер дивљач мора
У петак 15. фебруара, с почетком у 12 часова, у органида се храни.
зацији убског НУРДОР-а биће одржано низ активности у
Била је ово још једна прилика да се сумирају
Дому културе, у циљу обележавања Светског дана деце
резултати, учврсте и започну нова пријатељства, јер то је,
оболеле од рака.
понекад, важније од испаљеног метка у лукавог предаПозивају се сви родитељи, али они који би на овај
тора, који се ове зиме у тамнавском крају, баш, намножио.
начин да се прикључе подршци оболелој деци и свим оним
Током „трећег полувремена“ госте су забављали
људима оболелим од карцинома, да дођу и доведу своју
Оркестар „Палма“ и певач Веља. Следећа потера за
децу у Дом културе, где ће их чекати разне интересантне
штеточинама заказана је за недељу, 10.фебруар, а
активности, сувенири и остали пратећи садржаји.
одржаће се у Докмиру.

ХАЈКА НА ПРЕДАТОРЕ
У ПАМБУКОВИЦИ

СВЕТСКИ ДАН ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА
– 15. ФЕБРУАР

Хајка на предаторе у Памбуковици окупила је 280 ловаца (фото: Драган Миливојевић)
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ПОЛУГОДИШЊИ КОНЦЕРТ БС „АТЕНА“

БАЛЕТСКИ
ЧАРОБЊАЦИ
Наступало 65 балерина, у оквиру 20 кореографија
Мале и велике, убске балерине показале су, на
Полугодишњем концерту одржаном 2. фебруара у сали Дома
културе, да су балетски чаробњаци. Покретима, мимиком,
шминком, музиком, и за сваку нумеру посебно скројеним
костимима, увели су нас у радњу сваке приче, групним или
појединачним кореографијама, припреманим у претходном
периоду. Наступало је 65 балерина, у оквиру 20 кореографија.
Прве су наступале балерине у наранџастим костимима
(група Пчелица), одигравши „Дечију игру“, а затим су се
низале различите нумере свих балетских група – „Give me
love“, „Господари рата“, „Сликари“, „Бубамарац“, „Иза дуге“,
„Олуја у тишини“ и многе друге. Кроз балетске покрете,
потпомогнуте актуелним музичким хитовима, филмском и
класичном музиком, публика се селила из дечије маште,
животних прича, преко париског сликарског атељеа, до
ратних бојишта и то све осмишљених „Атениним“ кореографима Јеленом Благојевић, Јасмином Станчић Костић,
Ружицом Ракић, Луком Мијатовићем и Јеленом Старчевић.
У појединим нумерама недостајали су поједини играчи,
највише због актуелних вирусних инфекција, испитног рока и
одласка на зимовање у току распуста, али најављено је да ће
великим јунским Годишњим концертом, којим БС „Атена“
обележава 20 година постојања, све бити спектакуларније.
- Четворо деце није успело да дође на концерт, више од
шесторо се разболело, тако да смо правили измене у последњем тренутку. Срећа што су деца навикла да брзо реагују у
тим променама, па је тако Невена Станојловић заменила вечерас Луку Мијатовића у његовим кореографијама – објаснила је Јелена Благојевић, кореограф и балетски педагог БС
„Атена“.
Д.Капларевић

Кореографије које су одушевиле убску публику

“Бубамарци“

Поздрав за публику, по завршетку концерта

Убске балерине 21. фебруара очекује пут у Беч
на Међународно такмичење, а након тога
и Међународно такмичење у Сремској Митровици

НАШЕ ТЕМЕ
У ДОКМИРУ

ОДРСТРЕЉЕНА
ДИВЉА СВИЊА
Пратећи траг дивље свиње у снегу, Горан Перишић
из Совљака успео је, након опсежне потере, средином
јануара, да оствари своју дугогодишњу жељу и кући
донесе трофеј тежак око 90 килограма. Дивљу свињу је
одстрелио у Докмиру, у реону рибњака број три, а у
целој овој акцији имао је помоћ својих колега ловаца
Душана Перића, Младена Нинковића, младог ловачког
приправника Ивана Јовића и Симеуна Симеуновића са
псима гоничима.
- На том потезу доминира ниско растиње, где
дивљач у овом периоду године често обитава. Иако смо
ловили лисицу, наишли смо на трагове пет дивљих
свиња које смо пратили и у једном моменту сустигли.

24.јануар 2019.г.
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„BRAUEREI GROUP“ ПРОГЛАШЕН
ЗА КУПЦА “ВАЉЕВСКЕ ПИВАРЕ“

УБЉАНИ УЛАЖУ
У МОДЕРНИЗАЦИЈУ
Ваљевска пивара продата jе за више од 3,5
милиона евра београдскоj "Брауереи групи", а
Mилоjе Близанац, jедан од оснивача предузећа
коjе jе нови власник, наjавио jе да ће у наредне
две године бити уложено пет милиона евра у
модернизациjу овог предузећа.
У Министарству привреде је, средином јануара, отворена
коверта са финансијском понудом коју је компанија „Brauerei
Group“ д.о.о. Београд – Стари град доставила за приватизацију
„Ваљевске пиваре“. Комисија за спровођење поступка је
утврдила да је понуда у складу са правилима поступка, а
Министарство привреде је, на предлог Комисије, прогласило
Привредно друштво „Brauerei Group“ за купца „Ваљевске
пиваре“. Ова компанија је дала понуду вишу за 101 евро од
почетне цене која је износила 3.523.630 евра. Закључење
купопродајног уговора се очекује у наредном периоду, након
што Управа за спречавање прања новца достави Министарству
привреде обавештење да за то не постоје сметње.

Горан Перишић (лево)
са пријатељима и уловом тешким 90 кг
Одмах смо обавестили наше ловачко удружење и од
њих добили дозволу да можемо да пуцамо. Једну смо
ранили, а другу сам успео да одстрелим са неких
петнаест метара. Рањену свињу смо покушали сутрадан
да нађемо, али су је вероватно предатори већ појели.
Ово ми није прва дивља свиња коју сам одстрелио,
често ловим широм Србије. Ипак, овај трофеј за мене
има посебну драж јер је уловљен на нашем терену у
убској општини - са задовољством истиче Горан
Перишић, иначе, председник Савета МЗ Совљак.
Према његовим речима, након обављених
прегледа меса групи је припала четвртина улова, док је
остатак додељен ловачком удружењу.
М.М.М.

ПРОБЛЕМИ У НАЈАВИ

РИЗЛА НА КОЛОВОЗУ
Колико је пожељна током снежних падавина,
толико ствара проблеме по сувом...
Обилне снежне падавине током јануара оставиле су за
собом и велике количине ризле на путевима, како у граду,
тако и на регионалним и сеоским путевима. Овај камени
агрегат се, код нас, највише користи јер обезбеђује боље
пријањање точкова на леду. Ипак, када се снег и лед отопе
стварају се нови проблеми у виду њеног сливања у
канализацију, што доводи до запушавања и сталних
интервенција комуналног предузећа на канализационој
мрежи. Са друге стране, ризла је и кривац за разна
оштећења на лимарији аутомобила, а ових дана веома су
чести и удари ризле о ветробране возила, што неретко
доводи до пуцања истих.
И док у Европи користе разне савременије методе
чишћења и одржавања путева током зимског периода, нама
преостаје да се боримо са заосталом ризлом. Фотографија у
прилогу је доказ да зимска служба за одржавање путева,
ипак, није седела скрштених руку, иако су нашој редакцији
стизале одређене притужбе грађана. Ипак, о томе можда
неком другом приликом, сада се треба изборити са
М.М.М.
заосталом ризлом.

Седиште “Ваљевске пиваре“
Милоје Близањац, један од оснивача предузећа, које је
нови власник, најавио је да ће у наредне две године бити
уложено пет милиона евра у модернизацију овог предузећа.
"Наставићемо да производимо пиво. У модернизацију
ћемо уложити пет милиона евра у следеће две године. Пивара
сада држи тржиште око Уба, Ваљева, Бајине Баште, Лознице и
Шапца, а планови су да простор за наше пиво проширимо на
већи део Србије", изјавио је за “Тањуг“ Милоје Близањац.
Ваљевска пивара је најстарије предузеће у том граду и
тренутно има око 200 запослених.
Компанију "Brauerei Group" основали су Живојин
Јовановић и Милоје Близањац, из Трлића код Уба и Зоран
Костић из Брзећа код Бруса.

Заостала ризла у улици Браће Ненадовића
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ХАПШЕЊА У ЛАЈКОВЦУ

УХАПШЕНО ОСАМ
ОСОБА ОСУМЉИЧЕНИХ
ЗА КОРУПЦИЈУ
Припадници Одељења за борбу против корупције
МУП Србије, у сарадњи са БИА и Посебним одељењем за
сузбијање корупције Вишег тужилаштва у Београду
ухапсили су члана Општинског већа Лајковца В. К. (60) и
још седам особа осумњичених за више коруптивних
кривичних дела.
Члан Општинског већа је осумњичен за злоупотребу службеног положаја
и трговину утицајем. Он је
директор лајковачког погона ЕПС-а "Елмонт" а био је
и председник Општинског
одбора СНС. Према сазнањима "Гласа Тамнаве" из
више извора, В. К. је пре
две недеље изненада смењен са места председника
ОО СНС Лајковац.
Како се наводи у
саопштењу МУП Србије, ухапшен је и представник
Грађевинске аутопревозничке радње "Драган Марковић"
из Лајковца Г. Б. (44) због сумње да је починио трговину
утицајем подстрекавањем и злоупотребом службеног
положаја у помагању. Због основане сумње да су починили злоупотребу у вези са јавном набавком ухапшени су
Љ. Н. (52), одговорно лице Општинске управе, службеници
Општине Лајковац и чланови Комисије за јавне набавке Д.
К. (61), М. Т. (47), Ж. Ј. (32), М. П. (37) и Б. П. (30).

ФОРУМ ЖЕНА ОО СНС УБ

ОСУДА ВЕРБАЛНОГ
НАСИЉА НА ЖЕНАМА
Убљанке послале јасну поруку да увреде и претње
према свим женама, које обављају своје функције
и поштено раде свој посао, треба да стану
Чланице ОО Српске напредне странке Уб најоштрије су
осудиле увреде и претње које су, ових дана, упућене женама
од стране неколико лидера опозиције, што су и изнеле на
конференцији за медије у страначким просторијама,
23.јануара. Била је то, заправо, реакција на вербално насиље
над свим женама које су, пре свега, у вршењу својих
функција и посла биле изложене увредама.
Испред убског Форума жена Српске напредне странке
из Уба изјаву (који вам преносимо у целости) дала је народна
посланица Ивана Николић:
"Данас, моје колегинице из ОО СНС Уб и ја као ћерке,
мајке и жене имамо потребу да пружимо подршку свим
женама у Србији и да осудимо сваку врсту насиља над
женама које раде свој посао најбоље што умеју, а онда их
вређају, прете им, називају их фуксама и слично.
Насиље у друштву и над женама је деловање које
проистиче из програма Савеза за Србију и ми овом приликом
позивамо и цивилни сектор и све оне који се баве јавним
послом да осуде прогон од стране тог савеза. Свакодневно се
сусрећемо са разноразним облицима насиља од стране
лидера Савеза за Србију – Ђиласа, Јеремића, Обрадовића и
Трифуновића. Они буквално сваки дан вређају, прете и
омаловажавају жене.

Члану Општинског већа Лајковца В. К. (60) и
представнику Грађевинске аутопревозничке радње
"Драган Марковић" Г. Б. (44) одређен је притвор до 30
дана, док су начелница Општинске управе, пет
службеника и чланова Комисије за јавне набавке
општине Лајковац пуштени на слободу.
Постоји основана сумња да је В. К. током марта
прошле године, по претходном договору са Г. Б, утицао на
одговорно лице у Општинској управи Љ. Н, а она на
чланове Комисије за јавне набавке, да прихвате скупљу
понуду Грађевинске аутопревозничке радње "Драган
Марковић" за куповину цеви. Тиме је Општини Лајковац
причињена штета од 462.850 динара.
Такође, В. К. и Г. Б. сумњиче се да су у истом периоду
злоупотребом службеног положаја, приликом набавке
камена, неовлашћено договорили са потенцијалним
понуђачима да одустану од учешћа на тендеру, како би
посао добила фирма "Драган Марковић", са којом је и
закључен уговор вредан око 6.286.000 динара, наводи се у
саопштењу МУП.

Форум жена ОО СНС Уб
Напади на жене које обављају јавне функције почели су
нападом на премијерку Србије, госпођу Ану Брнабић, када је
Веселиновић позивао на њено силовање и даље настављено када је Трифуновић промовисао идеју да је председница Народне скупштине Републике Србије, госпођа Маја
Гојковић фукса. Зашто? Зато што имају другачије мишљење
од њих, зато што подржавају рад и деловање председника,
господина Александра Вучића.
Овом приликом упозоравамо и жене које обављају
јавне и важне послове да не треба да подстичу овако
понашање и насиље над женама које се не слажу са
политиком Савеза за Србију, и да осуде њихово деловање,
јер свака од нас је њихова мета. Нажалост, ми се и овде на
локалу суочавамо са агресивним и примитивним понашањем
наших суграђана, који то промовишу путем друштвених
мрежа према женама које подржавају СНС.
Ми најоштрије осуђујемо сваки вид насиља, вербалног
или физичког и позивамо све актере друштва да реагују.
Желимо да насиље представника Савеза за Србију стане.
Понављам, не смемо дозволити да жене које подржавају
политику господина Александра Вучића буду жртве само
зато што Ђилас, Јеремић, Обрадовић, Трифуновић и остали
из тог савеза хоће да се дочепају фотеља и да дођу на власт и
да они представљају модел новог друштвеног уређења.
Одавде шаљемо јасну и недвосмислену поруку
грађанима који желе пристојну Србију – нулта толеранција
према сваком облику насиља", истакла је Николић у свом
обраћању локалним медијима.

ОКО НАС
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА ОРУЖНИХ ЛИСТОВА

ПРОДУЖЕН РОК
ЈОШ ГОДИНУ ДАНА
До сада је од укупног броја оружних листова на
територији општине Уб, пререгистровано само
20 одсто. Због обимне процедуре, не треба
чекати последњи моменат за пререгистрацију.
Законом о оружју и муницији, који је почео да се примењује од марта 2016. године, а који је требало да истекне 5.
марта 2019. године, предвиђена је и обавезна замена старих
оружних листова, новим биометријским исправама. У медијима је, ових дана, објављено да је рок за подношење захтева
продужен до 5. марта 2020. године, што је потврдио и министар Небојша Стефановић.
До сада је од укупног броја оружних листова са територије општине Уб, пререгистровано само 20 одсто, а сличан
проценат власника, углавном оружја за личну безбедност,
већином купованих деведесетих година, определио се да
своје оружје преда у Полицијску станицу Уб, јер су пореске
таксе високе, а камате за неплаћање такси, више од осталих.
Ако се узме у обзир и обимна процедура приликом замене оружног листа, која се односи на: доношење оружја на
увид и старих исправа, као и лекарског уверења о способности за држање и ношење оружја, онда није тешко закључити зашто су се многи определили да предају своје оружје у
полицијске станице. Потребно је навести и оправдан разлог
за поседовање оружја (лична безбедност, конвертибилно
оружје, ловачко, спортско и колекционарско оружје).

7.фебруар 2019.г.
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СРНЕЋА ДИВЉАЧ У ТАМНАВИ

ПОРАСТ
ПОПУЛАЦИЈЕ
Према проценама ЛУ “Тамнава“, на територији
општине Уб обитава око1.600 срна и срндаћа
Општина Уб богата је ловништима, а чланови Ловачког
удружења „Тамнава“ законски су обавезни да воде рачуна о
заштити, управљању, коришћењу и популацији дивљачи у
ловишту, као и о очувању и унапређењу станишта дивљачи,
које су природно богатство и имовина Србије. Док неки
уживају у комерцијалном лову, други се боре да се животи
ових племенитих, плашљивих животиња сачувају.
- На површини од 46.000 хектара, колико нам је ловиште,
имамо 154 хранилишта за пернату или ситну дивљач, којој
уредно износимо храну. То контролише наша стручна

Три срне усликане у Брезовици

Рок за подношење захтева за пререгистрацију
оружја продужен је до 5.марта 2020.године
Издавање новог оружног листа кошта 1.500 динара,
републичка такса за поседовање пиштоља, револвера и
карабина је 5.420 динара. Уз ове трошкове, потребно је
урачунати и трошкове плаћања лекарског уверења, тако
да су укупни трошкови око 100 евра.
Највећи број пријављених власника оружја на територији општине Уб су чланови Ловачког удружења Тамнава
„Уб“, којих има око хиљаду. Потребно је напоменути, да власници оружја морају оружје држати у месту пребивалишта
власника, добро обезбеђено и закључано (дрвени ормари,
касе, сефови) и да полицијски службеници врше безбедоносну проверу на терену, у циљу утврђивања постојања или
непостојања безбедносних сметњи за посед оружја. У случају
да оружје преносите, потребно је да га обезбедите прописно,
у противном ће лица која то непоштују, бити санкционисана.
Особе чији су блиски сродници преминули, а у свом
поседу су имали пријављено оружје, дужне су да у року од 45
дана, од смрти власника оружја, предају оружје надлежном
органу, јер у противном врше прекршај за који је предвиђена
новчана казна.
Услови које физичка лица морају да испуне да би поседовала оружје, између осталог су: да нису кажњавани у
последње четири године за прекршаје из јавног реда и мира,
својим понашањем не указују да ће представљати опасност
за себе и друге, да су ишла на обуку за руковање ватреним
оружјем, да имају оправдан разлог за то, да поседују уверење
о здравственој способности.
Власник оружја, у сваком тренутку, може предати оружје
надлежном органу, без накнаде, у власништво Републике
Србије. Радно време шалтер сале Управних послова Полицијске станице Уб је од 7,30 до 15 часова, сваког радног дана.
Д.Капларевић

служба, наши ловочувари и управник ловишта. Имамо и 12
хранилишта за високу дивљач, углавном срнећу дивљач и
једно хранилиште за дивље свиње у нашим брдским
пределима. Храна се износи континуирано, нарочито у овом
периоду кад су неповољни временски услови – изложио је
стање са терена Зоран Марковић Ћефта, председник
Ловачког удружења „Тамнава“.
Срнећа дивљач се храни кукурузом и балама луцерке
које се спремају у току године. Износи се у зимском периоду,
јер је тада храна мање доступна. Годишње се врши и
осољавање дивљачи, односно износи се со.
- Постоје хранилишта у којима се ставља камена со, коју
они лижу. Пуна је минерала, што помаже срнећој дивљачи,
срндаћима мужјацима за формирање роговља – додаје
Зоран Марковић.
Градском становништву је можда необично да се у
природи сретну лицем у лице са срнама и срндаћима, али
се, зато, мештани многих села широм Тамнаве, у последње
време, често сусрећу са овим лепим животињама. У
Паљувима, учитељица Милица Мушоња и њени ђаци, били
су одушевљени када су, на само неколико метара од
школског дворишта, угледали неколико „Бамбија“.
- Нису ретка појава, а мештани Паљува кажу да их често
виђају. Нисмо имали прилику да их хранимо, видимо их
једино када протрчавају. Не задржавају се, а деца и ја смо
били срећни када сам успела да сликам једну срну. Застала
је иза свог крда, а обично их буде по пет, шест у крду –
одушевљено каже учитељица Милица Пушоња.
Према проценама ЛУ “Тамнава“, на територији општине
Уб обитава око1.600 срна и срндаћа. Можемо бити срећни
што их има на нашој територији, јер су у многим земљама,
као што су Ирска, Грчка и неки делови Италије, истребљени.
У Америци се често кажњавају ловокрадице, па је прошлог
месеца један од њих одлуком суда осуђен на 15 месеци
затвора. У оквиру казне, приморан је да једном месечно
гледа анимирани филм „Бамби“.
Д.Капларевић

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?
Јавите нам на: 064/2180-588 и 064/484-20-50
e-mail: glastamnave@gmail.com
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ГОДИШЊА СКУПШТИНА ПОЗОРИШТА „РАША ПЛАОВИЋ”

ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО
На чело позоришне куће стао је глумац Владимир Тадић, након што је досадашњи директор
Александар Тадић поднео оставку на ту функцију из личних разлога
На првој овогодишњој седници
Скупштине Позоришта „Раша Плаовић”,
одржаној 24. јануара, изабрано је ново
руководство јединог аматерског театра
на територији убске општине. На чело
позоришне куће стао је глумац Владимир
Тадић, након што је досадашњи директор
и његов колега Александар Тадић поднео
неопозиву оставку на ту функцију из
личних разлога. На седници је усвојена и
Одлука о изменама и допунама Статута,
којом је предвиђено да директор има
заменика и на то место именована је глумица Мирјана Симић.
Уз напомену да позоришни аматеризам на Убу има традицију дугу 146 година,
новоизабрани директор Владимир Тадић
истиче да бити на челу Позоришта „Раша
Плаовић” представља велику част, али и
обавезу.
- Ми смо свој самостални живот
започели 26. октобра 2017. године, када је
Позориште изашло из окриља Установе
за културу и спорт. Тада је званично основано као удружење грађана у култури и
први пут регистровано као правно лице. У
периоду од оснивања до данас, успели
смо много тога да завршимо, што потврђује и извештај о раду између две Скупштине, који је такође прихваћен на седници, а за добре резултате најзаслужнији је
мој претходник Александар Тадић. У
поменутом периоду, добили смо и опремили своје просторије, покренули Школу

глуме, започели рад на „Представи
Хамлета у селу Мрдуша Доња”, за чију
припрему смо добили и новац из општинског буџета. Поред тога, са репертоарским представама успели смо да
остваримо шест гостовања, између
осталог и у Штутгарту, освојили неколико награда на фестивалима у земљи
и региону и на Убу угостили неколико
аматерских позоришта, сумира резултате Владимир Тадић.
Један од сегмената којем ће у
наредном периоду посветити посебну
пажњу је омасовљење и подмлађивање позоришне дружине. Због тога
је, непосредно по преузимању функције, први Тадићев потез био формирање Омладинског ансамбла, који ће
водити Сања Лалић, професорка српског језика и књижевности у Техничкој
школи. Према његовим речима, нови
ансамбл представља будућност на коју
ово позориште озбиљно рачуна, баш
као и на полазнике Школе глуме, под
руководством Душка Ашковића.
„После дуго година, Позориште ће
поново имати дечји, омладински и први
извођачки ансамбл, а у овој години
планирано је да сва три ансамбла имају
премијеру својих представа”, најављује
Тадић, који се позоришним аматеризмом активно бави последњих десетак
година остваривши низ запажених
улога.

Владимир Тадић
Додаје да се рад на „Представи
Хамлета у селу Мрдуша Доња” приводи
крају и да се премијера овог комада Иве
Б р е ш а н а може оч е к и ва т и к р а ј ем
фебруара.
Д.Недељковић

ПОКЛОН ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ УБСКИМ ОСНОВЦИМА

ДРУЖЕЊЕ СА ВЕСНОМ АЛЕКСИЋ
У опуштеној и пријатној атмосфери, ученици трећег разреда су равноправно учествовали
у разговор са познатом и многобројним признањима овенчаном списатељицом
Поводом 147 година постојања,
Градска библиотека „Божидар Кнежевић“
је уочи Савиндана поклонила убским
основцима сусрет са Весном Алексић.
Прилику да се упознају и друже са познатом и многобројним признањима овенчаном списатељицом за децу и младе,
ауторком позоришних комада, радио
драма и ТВ серија за најмлађе, имали су
ученици трећег разреда ОШ „Милан
Муњас“. Током сусрета, који је протекао у
опуштеној и пријатној атмосфери, ђаци су
равноправно учествовали у разговор са
књижевницом и међусобно разменили
своја лична искуства о томе шта и колико
читају и да ли су књиге у моди.
„Први пут сам на Убу, али често
гостујем у школама по Србији и иностранству и мој мото је - ако сам заинтересовала једно једино дете да после сусрета са мном узме књигу да чита, то није
било узалуд. Читање је један приватни
доживљај, који није масован. Не могу сви
да буду читаоци и не морају. Читаоци су,
ипак, неки изабрани људи“, рекла је
Алексић која сматра да је подела на дечју
и литературу за одрасле вештачка.
„Постоји само подела на добру и
мање добру књигу. Ја мислим да су моје
књиге универзалне и да мирне душе могу
да их прочитају и родитељи, чак неке су

Весна Алексић и Јелка Панић у посети ОШ “Милан Муњас“
група су читаоци од седам до 107 година“, истакла је позната списатељица,
уз објашњење да у свим својим књигама пресликава и помало улепшава
живот, чији смо сви посматрачи, а
писци и преписивачи.
К њ и же в н и с ус р ет с а В ес н ом
Алексић само је први у низу догађаја
којима ће Градска библиотека обележити 147. рођендан. Подсећајући да је

Тамнави настала на темељима Читаонице убске, која је отворена 27. јануара
1872. године, директорка Градске
библиотеке Јелка Панић каже да ће
током 2019. организовати још неколико
књижевних сусрета са актуелним домаћим писцима, потом промоције књига,
тибине, креативне радионице за основце и средњошколце и друге занимљиве и едукативне садржаје.

ПОЉОПРИВРЕДА
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N-MIN МЕТОДА ЗА ПРИХРАНУ СТРНИХ ЖИТА

РАЦИОНАЛНО ЂУБРЕЊЕ
ОЗИМЕ ПШЕНИЦЕ
Ова мeтода полази од планираног приноса и потрeбнe
количинe азота за остварeњe тога приноса
Прихрана ратарских култура јe
врло важна агротeхничка мeра која има
вeлики утицај на висину приноса који ћe
сe остварити. Чeсто сe у широкој
производњи прихрана олако схвата и
вeликe количинe ђубрива сe бацају
напамeт, што за послeдицу можe имати
потхрањeност или прeхрањeност усeва.
У оба случаја послeдица јe губитак
приноса, а у случају растурања вишe
ђубрива од потрeбног, јавља сe и
финансијски губитак и потeнцијална
опасност од испирања нитрата у
подзeмнe и површинскe водe. Због тога
јe за потрeбe рационалног ђубрeња
озимe пшeницe азотом у пролeћној
прихрани, у лабораторији Пољопривредне саветодавне и стручне службе
Ваљево развијeна N-min мeтода, којом
се одређује лакоприступачног азота у
земљишту.
Ова мeтода полази од планираног
приноса и потрeбнe количинe азота за

остварeњe тога приноса. Принос јe
потрeбно планирати у зависности од
плодности парцeлe, употрeбљeних
основних ђубрива и климатских услова
рeгиона.
Прихрана ратарских култура на
основу тачно одређеног садржаја лакоприступачног азота у земљишту довела
би до значајног повећања приноса
ратарских култура, квалитета зрна,
смањења опасности од полегања,
повећања отпорности усева, економичности саме производње, смањења
испирања нитрата у подземне и
површинске воде чиме се смањује
опасност од загађења екосистема.
Узорци земљишта узимају се 7 до
10 дана пре прихране стрних жита.
Са сваке парцеле узима се један
просечан узорак, и то са две дубине, 030 cm и 30-60 cm (1. и 2. ашов).
Узорци се у лабораторију доносе у
свежем стању (без претходног суше-

НОВИ ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ТОВ СТОКЕ

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
ОД 1. ФЕБРУАРА
Подстицаји могу да се остваре ако се захтев поднесе од 1.
фебруара до 31. јула за сва грла предата кланици или извезена
у периоду од 1. октобра прошле до 30. јуна ове године
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде објавило је
нови Правилник о подстицајима у сточарству, који прописује нови рок за
подношење захтева, а дошло је и до
измене услова и начина коришћења
ових средстава.
Подстицаји могу да се остваре ако
се захтев поднесе од 1. фебруара до 31.
јула за сва грла која су предата кланици
или извезена у периоду од 1. октобра
прошле до 30. јуна ове године. За тов
јунади потребна су најмање три грла по
једном захтеву, док је за тов јагњади,
свиња и јаради минимални број грла по
захтеву остао исти, односно десет.
Правилником о расподели подстицаја у
сточарству за 2019. годину за тов јунади
средства су повећана са досадашњих
10.000 динара на 15.000 динара по грлу.
Оно што је веома важно напоменути јесте да је за сваку врсту животиња
могуће поднети највише три захтева у
горенаведеном периоду. За стоку
предату кланици, уз захтев се подноси
пријемница за откупљена грла са спецификацијом, оверена од стране кланице
и надлежног ветеринарског инспектора.
Пољопривреднике ће обрадовати
и значајно повећање подстицаја за
краве које дају телад за тов. Наиме, за ту
меру подстицаји су повећани дупло,
односно са прошлогодишњих десет
хиљада динара на двадесет хиљада
динара по грлу. Ово се односи на краве
које нису у матичном запату и за њих пољопривредна газдинства не остварују

ња), најбоље исти дан када је узорак узет.
Ако за то не постоји могућност, узорак
чувати на хладном месту или у фрижидеру, у добро затвореној најлонској кеси.
Дипл. инг. Светлана Јеринић

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
јед.мере

- Црни лук
- Бели лук
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Зеље
- Спанаћ
- Кромпир
- Блитва
- Празилук
- Рен
- Печурке
- Јаја
- Карфиол
- Ротква
- Келераба
- Зелена салата
- Црни лук млади
- Јабуке домаће
- Крушке
- Поморанџе
- Банане
- Ораси очишћени
- Суве шљиве
- Суве крушке
- Мандарине

цене

кг
70, 80, 100
кг 300,400,500
кг
60, 80
ком
20, 30
кг
200
кг
50, 60
кг
50 - 70
веза
20
кг
200
кг
60, 70
веза
30
ком
40
кг
400, 500
кг
240
ком
10, 15
кг
200
кг
60 - 70
ком
50
ком
40 - 50
веза
40
кг
35, 50
кг
80, 100
кг
80
кг
90 - 120
кг
900, 1000
кг
200 - 300
кг
200
кг
100 - 120

Приредила: Љ.Симановић, 1.фебруара 2019.

За тов јунади потребна су најмање
три грла по једном захтеву
25.000 динара по грлу, а отелиле су се у
пери-оду од 1. јула прошле године до
30. јуна текуће године.
Новина је и да су подстицаји за
осигурање за Колубарски округ повећани на 70 посто од укупно плаћене премије осигурања.
Очекује се да у наредном периоду
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донесе нове правилнике или допуне и измене постојећих, којима се дефинишу подстицаји
за поједине мере, па се позивају пољопривредни произвођачи да се јаве
Одељењу за пољопривреду Општине
Уб или саветодавцима у Пољопривредно саветодавној и стручној служби
Ваљево, како би добили тачне и проверене информације.

PRODAJA I SERVIS

065/6511-553
014/411-041
KLIMA UREĐAJI

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV
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ХИПОДРОМ У ВРЕЛУ

ОТВОРЕНА ПИТАЊА
Статус врељанског хиподрома, на којем су трке одржаване још од почетка осамдесетих
прошлог века, је недефинисан у последње време, а стање још нејасније, после расписане,
а неодржане наводне лицитације за продају плацева и тркачке стазе... Уз то, гложење између
разних струја блокира даљи развој.
На Огњену Марију, у августу, на коњичке трке и
вашар у организацији КК’’Света Поповић’’ у Врелу, сјати се на
хиљаде гостију. Тада се одржава једна од најпрестижнијих
трка са грлима која су се већ овенчала славом на многим
тркама широм Србије. Убски Коњички клуб ‘’Света Поповић’’,
већ дуги низ година, бележи завидне разултате. Тренутно је у
боксовима смештено преко 30 пунокрвних грла која се
такмиче на свим хиподромима у земљи.
Покушали смо да дођемо до одговора на
питање:’’Где је зашкрипало када није одржана наводна
лицитација, која је најављивана као велика шанса за развој
туризма, а посебно коњичког спорта у овом делу Србије?’’
Показало се, међутим, да је то компликованији посао него
што се на почетку чинило. Показало се да, као прво, на истој
адреси овог хиподрома постоје два регистрована коњичка
клуба јер је, у међувремену, регистрован још један на истој
адреси. Али, уз то, показало се да у Клубу ‘’Света Поповић’’,
који је основао давних осамдесетих година покојни
ентузијаста Степа Максимовић, постоји више фракција које
се не слажу по разним питањима и да се ствари не смирују
већ се сукоби продубљују.

Трке на Хиподрому у Врелу

У суштини проблем је почео са, својевремено,
усвојеним урбанистичким планом, којим је предвиђена
парцелација и својеврсна приватизација тркачке стазе.
Показало се да се бизнис умешао и у овај племенити спорт.
Неко је добио идеју да купи хиподром, неко му је, у тадашњој
власти, очигледно, помогао, и проблеми су почели. Одустало
се, у првој деценији овог века, од идеје да се доведе канадски
партнер који је био спреман да уложи знатна средства, али уз
добијене гаранције да га, наредна власт неће, просто
отерати, са објашњењем да претходници нису донели
одлуке у складу са важећим одлукама и прописима (?).

OBU}AR "[uca"
na Gradskom trgu
Ub
064/25-69-951
- Све врсте поправки
- Израда нове обуће
по наруџбини
Радно време:
радним данима 7-15 h
суботом 7-12 h

На Божић ове године почеле су припреме за наредну
сезону, али, по речима боље упућених у ову проблематику,
постоје међусобна трвења и неслагања међу корисницима тог
простора намењеног за држање и тренинг тркачких грла у која
су уложена прилична средства... А, јасно је да хиподром
заостаје за сличним спортским теренима у земљи.
Питали смо неке од власника тркачких коња, као и
људе који су својевременои били укључени у рад врељанског
хиподрома: О чему се ради? Зид ћутања - макар код оних
којима смо се обратили. Ипак, сви се слажу да је на потезу
Установа за спорт или Спортски савез Уб који би, као кровне
организације у области спорта у општини, требало да донесу
кућни ред који би био обавезан за све, а којим би се
регулисале све обавезе чланова и корисника на хиподрому.
Канађани су, својевремено, били спремни да, по
потписивању уговора о куповини или закупу, прошире
смештрајне капацитете за грла на 80 боксова. То је писало у
њиховој понуди, као и да је у плану откуп нових 20 хектара уз
хиподром или преко пута. Било би запослено око 50 стручних
радника , а на повременим пословима би радило и до 200
сваког тркачког дана. Тај план је обухватао и изградњу хотела
са свим пратећим садржајима (кладионице и слично), а главна
годишња међународна трка би имла прву награду од 100.000
евра. Улаз би увек био бесплатан. Све ово би знатно
допринело развоју коњарства у Србији. На пример, за потребе
хиподрома у Врелу било је планирано 700 грла, а цела Србија
је, тада, имала свега 260 пунокрвних тркачких коња...
Међутим, сарадња са канадским и америчким
партнерима није успела јер убска општина није могла да
обезбеди гаранције да ће уговори бити испоштовани. У
тражење узрока за овакву ситуацију није упутно улазити јер је
општинска администрација увек била солидарна и умела да
сачува стечене позиције. Интерес општине, за разлику од
данашње ситуације, није увек био на првом месту.
Да ли ће и ове сезоне врељански хиподром, са врло
успешним коњичким клубовима, тренерима и јахачима и,
наравно, грлима изузетног квалитета и вредности, имати
недефинисано стање? Коме то одговара и да ли је могуће
решити несугласице, а да сви буду задовољни, покушаћемо,
за наредни број, да сазнамо од актера на самом хиподрому,
као и од одговорних у локалној самоуправи?
У међувремену неколико заљубљеника, заједно са
својим љубимцима - тркачким грлима која су постизала завидне успехе, напустили су врељански хиподром. Нису били
спремни да се опредељују за неку од страна. Потражили су
сигурније и мирније место - макар и на већој удаљености.
Закључак је једноставан. Истина је увек негде на
средини, али, ако се ова држава определила за приватну
својину, а ако, опет, има заинтересованих за куповину
хиподрома, уз гаранцију да ће задржати досадашњу намену јасно је шта треба чинити. Неко мора да буде, такозвани,
титулар и то - што пре.
М.М

ОКО НАС

7.фебруар 2019.г.
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САВИНДАН - БЕОГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

НА СКУПУ ПАРЛАМЕНТАРАЦА ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕУ

СА ПАТРИЈАРХОМ
СРПСКИМ ИРИНЕЈОМ

ИВАНА НИКОЛИЋ ШЕФ
СРПСКЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ

Патријарх је, по први пут, био гост на слави
општине Врачар
У беседи, на слави општине Врачар, Савиндану,
Његова светост Патријарх српски Иринеј је, поред осталог,
нагласио личну захвалност за напоре које руководство
ове општине чини за Храм Светог Саве на проширивању
порте храма, организацији манифестација “Божићно
сеоце“ и “Васкршње сеоце“ које се одржавају поред
храма, уз све друго што се чинило и даље чини.
Домаћин славе, председник ГО Врачар Проф. др
Милан Недељковић, захвалио се Патријарху на подршци, а
у свом обраћању истакао је и низ значајних послова и
инвестиција које је покренуло актуелно општинско руководство, док је Горан Весић, заменик градоначелника
Београда упутио низ пригодних честитики уз речи подршке за планове у даљем развоју ове најгушће насељене
градске општине.

У Букрешту, народна посланица из Уба
истакла снажно опредељење Србије за
чланство у Европској унији
Народна посланица из Уба Ивана Николић учествовала
је на састанку председавајућих одбора за европске послове
парламената држава чланица ЕУ – КОСАК, који је недавно
организован у Букурешту, у оквиру румунског председавања
Савету ЕУ. Као шеф делегације Народне скупштине (НС),
Николић је на скупу изразила уверење да ће Република
Србија и ЕУ одржати континуитет добрих односа, међусобне
сарадње и подршке на путу наше земље ка чланству у ЕУ.
Истакла је снажно опредељење Србије за чланство у Европској унији, посвећеност реформским процесима и усаглашавању законодавства са правом ЕУ, као и допринос постојећим иницијативама, политикама и мисијама ЕУ. Иако је
несумњиво да процес придруживања и чланство у ЕУ
представља стратешко опредељење свих земаља региона,
она је нагласила да интеграција западног Балкана доприноси
миру и безбедности, али и просперитету, а да је принцип
солидарности кључан у развоју политике проширења.

Срдачан дочек: Проф.Др Милан Недељковић
са Његовом светошћу Патријархом Иринејом

Светосавска химна, а затим, резање славског колача
Беседу Матије Бећковића о Светом Сави и
Хиландару говорио је глумац Слободан Ћустић, управник
Београдског драмског позоришта, а узвишеној атмосфери, која је владала током целог славског обреда,
допринели су хор Храма Светог Саве и Мр Тања Андријић,
оперска и концертна уметница.
На свечаном ручку председник Недељковић је
посебне речи похвале и своје привржености упутио својим
Убљанима који су му, како је рекао, били међу најдражим
гостима.

Ивана Николић
Поред посланице Иване Николић, у делегацији Народне
скупштине била је и Гордана Чомић, потпредседница НС и
чланица Одбора за европске интеграције.
На КОСАК-у су учествовале делегације парламената
држава чланица ЕУ, потом парламената Албаније, Србије,
Црне Горе, Македоније и Турске, као држава кандидата за
чланство у ЕУ, делегације парламената Норвешке, Исланда,
Швајцарске и Грузије у статусу специјалног госта и представници Европске комисије и Европског парламента.

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
У делегацији за недавни дочек руског председника
Путина у порти Храма Светог Саве, по одлуци Патријарха,
био је и Проф.др Милан Недељковић, председник ГО Врачар

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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ДРАГАН ЂЕРМАНОВИЋ:
У КОМШИЈСКОМ СЕЋАЊУ
ОРБ ‘’МИЛАН МУЊАС’’- 1977.ГОДИНЕ

КАД СЕ МЛАДИ
НИСУ БОЈАЛИ РАДА
Те далеке 1977 године, од прве велике Савезне
омладинске радне акције прошло је 30 година (пруга
Шамац-Сарајево) и овај јубилеј је искоришћен за повод формирања заједничке бригаде од акцијаша Уба и
Коцељеве. У тој години одржане су 23 Савезне радне
акције са 500 омладинских бригада и 27.000 бригадира.
ОРБ“Милан Муњас“ је бројала 50 бригадира, а
25 младих је било из Коцељеве на челу са Бранимиром
Баном Ђурићем и Јовом Димитријевићем. Они су
организовали припреме тако што је 30 омладинаца из
Коцељеве радило на локалном путу Свилеува-Коцељева (11.07.1977 - 1.08.1977) заједно са војницима
који су служили војни рок у касарни ‘’Мика Митровић’’
у Шапцу (командант Миловановић). Убљане су
предводили Душан Радишић и Ранко Миливојевић.
Ова бригада је била на радној акцији“Сарајево
77’’која је, те године, први пут организована као
савезна акција. Радило се на пројектима заштите
човекове средине, уређењу водозаштитне зоне широког локалитета, пројекту изградње објеката за 14-те
Зимске олимпијске игре (1984 г).

УБ - КОЦЕЉЕВА - ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ - СРЕДСТВИМА ЕУ ЗАПОЧИЊЕ СЕ

ПОПИС ДРЖАВНЕ
ИМОВИНЕ
Општина Владимирци, заједно за Богатићем
и Малим Зворником, добила је на конкурсу
Европске уније, средства за попис и
евидентирање државне имовине
Министарство држ авне управе и локалне
самоуправе, Министарство финансија – Сектор за
уговарање и финансирање програма Европске уније и
Стална конфeренција градова и општина – Савез градова
општина (СКГО) организовали су 22. јануара 2019. године, у
Клубу посланика у Београду, церемонију свечаног
потписивања уговора o реализацији пројекaта у области
управљања имовином који су одобрени у оквиру грант
шеме Exchange 5 – Подршка локалним самоуправама.
Међу одобреним пројектима је и пројекат ”Ефикасно
управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју
наших локалних самоуправа” који општина Владимирци
реализује заједно са општинама Богатић и Мали Зворник.

ОРБ “Милан Муњас“
Милорад Милинковић (десно)
са председницима партнерских општина

Најбоља, од осам бригада, је била ОРБ“Јосип
Мажар-Шоша“, а друга је била заједничка бригада
Убљана и Коцељеваца - ОРБ ‘’Милан Муњас’’.
Повратак је био 1.септембра 1977.године, а
дочек испред Дома културе у Коцељеви . Остала су сећања на свечани говор Добросава Марковића испред
Партије и Општине. Остала су сећања и на легенде :
Миодрага Митровића из Врела,који је тада имао са 33
године, већ 17 ударничких значака, па на старог
акцијаша још из 1947 године, Чеду Радовановића из
Коцељеве са тадашњих 18 значака и причом да је на
акцију водио унучад, Соњу и Сашу (основна школа).
Исте године, међуопштинска конференција
омладине састављена од представника омладинаца
14 општина Подриња и Колубаре(регион), организовала је Другу Подрињско-Колубарску радну бригаду
и 55 бригадира упутила у трећу смену Савезне радне
акције“Аутопут братства и јединства“ у Умчаре (36 км
од Београда). Покровитељ је био „Крушик“ из Ваљева.
Од омладинаца Уба на тој акцији су учествовали: Звонко Минић и Драган Шипчић, а од омладинаца
Коцељеве:Ђермановић Драган (аутор овог текста),
Атанацковић Драган, Ераковић Горан, Васић Милош,
Богићевић Драган, Ранковић Живомир, Ђаковић
Душица и Гавриловић Миливој. На тој акцији су биле
бригаде из: Београда, Загреба, Сопота, Мајданпека,
Трстеника, Оџака, Параћина, Александровца, Сребреника и Градачца.
Од 1990. године нема радних акција, нема ни
омладинске организације, али има у срцима и главама
акцијаша песма: ‘’Другарска се песма ори, песма која
слави рад, срце громко нек нам збори, да нам живи,
живи рад’’... па, она :’’Иде, наступа, не боји се рада,
Мииилан Муњас, најбоља бригада...

- Заједно са општинама Богатић (носилац израде
документације за Конкурс) и Мали Зворник, добили смо
укупно 193.000 евра од ЕУ, наменски, за обављање
послова пописа, евидентирања и уноса у катастар
државне имовине, рекао је за “Глас Тамнаве“ Милорад
Милинковић, председник општине Владимирци. - Ове
године ће бити завршен већи део посла, а биће ангажован
један координатор и четири пописивача.
Општинама Владимирци и Мали Зворник је
припало по 30 процената, а Богатићу 40 посто од укупног
износа.

СТРЕЉАШТВО - “САВА -МЕСАРЦИ“

УСПЕШАН РАД
Златомир Марковић понео је титулу најбољег
кадета у прошлој години

Тренер Љубиша Јовановић
и најбољи кадет Златомир Марковић
Стрељачки савез Србије организовао је проглашење најбољих стрелаца у Србији за 2018. годину, а ССУ
“Сава Месарци“ (Владимирци) је имала свог представника
у свим такмичењима- Златомира Марковића, који је проглашен за најбољег кадета у прошлој години у дисциплини
‘’Стандардни ваздушни пиштољ’’.
-Добро смо радили, а Златомир је једини освојио
три признања. Бити на овако великом догађају је
привилегија најбољих стрелаца- каже тренер Љубиша
Јовановић из Новог Села.

КУЛТУРА

7.фебруар 2019.г.
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ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ КУД-а „ТАМНАВА“

ЗАЈЕДНО У „ДУБОЧКИМ КРАЉИЦАМА“
- Гости Годишњег концерта били су ФА „Свети Ђорђе“ са Бановог Брда. - Концерт одржан пред препуном салом.
Ако је судећи по великој посети Годишњем концерту
КУД-а „Тамнава“, одржаном у петак, 1. фебруара, у сали
убског Дома културе, онда слободно можемо рећи, да Убљани воле да уживају у тактовима српских игара, које осликавају традицију и обичаје нашег народа, поготово када их
изводи убско фолклорно друштво. Не само да се тражила
карта више, већ је у једном моменту сала постала премала.
Родитељи најмлађих чланова КУД-а „Тамнава“, пријатељи, гости и обожаваоци српског фолклора, уживали су у
старим и новим кореографијама изведеним на Годишњем
концерту, који је трајао нешто више од сат времена. Концерт
је започео најмлађи дечији ансамбл игром „Дивна, Дивна“,
наставио га први ансамбл сплетом народних игара, након
чега су се ређале игре из свих крајева Србије. Посебну пажњу, изазвали су гости концерта Фолклорни ансамбл „Свети
Ђорђе“ са Бановог Брда, који је извео игре из југоисточне
Србије, а нешто касније и атрактивну нумеру „Керемеле“.
- Сарадњу смо започели 2014. године, прво због костима, а сада је сарадња прерасла у озбиљно пријатељство и

Лепота дечјег фолклора

КУД "Тамнава": Чувари традиције
могућност да се заједно нађемо на сцени и да поделимо овако
лепе моменте са вашом публиком - рекао је Лука Тешановић из
ФА „Свети Ђорђе“ са којим је дошао извођачки ансамбл и део
омладинског ансамбла.
Играле су се и игре из Баната, Биначке Мораве, Тамнаве,
Лесковца, Црноречја, а за крај концерта велики аплауз измамио је наступ Саре Илић која је аутентичним извођењем
отпевала стару српску традиционалну песму „Засп'о Јанко“,
након чега је оркестар извео сплет народних песама. Концерт
је завршен истакнутом кореографијом „Дубочке краљице“, у
којој је солисткиња била Милица Ракић и која је изведена
заједничком сарадњом гостујућег и домаћег фолклорног ансамбла, што је изазвало овације међу публиком.
- Концерт смо завршили 'Дубочким краљицама', које смо
одиграли у комбинацији са ФА „Свети Ђорђе“, што је до сада
први пут на Убу виђено. Домаћини и гости играли су исту
кореографију на једном концерту – истакао је Аца Станојевић,
уметнички руководилац првог ансамбла. Са ансамблима су
радили Александар Станојевић, Немања Јовановић, Бојана
Сарић, Милица Ракић, а оркестром је руководио Стефан
Адамовић (хармоника).
Д.Капларевић

TRETMANI LICA
-

Higijenski (le~enje upalnih procesa)
Enzimski
Biolo{ki
Vo}ne kiseline (otklanjanje o`iljaka)
Radio talasi (zatezanje lica)
Ub, ulica Du{ana Danilovi}a
I sprat, stan broj 2

060 39 59 333
JAPANSKO
ISCRTAVANJE OBRVA

-

TRAJNI ALAJNER
TRAJNA [MINKA USANA
NADOGRADNJA NOKTIJU
PEDIKIR (ESTETSKI)
DEPILACIJA
PROFESIONALNO [MINKANJE
NADOGRADNJA TREPAVICA
^UPANJE I FARBANJE OBRVA
SOLARIJUM

Novo ! KAVITACIJA
(SKIDANJE MASNIH NASLAGA)
RF TELA (PODMLA\IVANJE)
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ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ У УБСКИМ ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА

ПОЈТЕ МУ ПЕСМУ И УТРОЈТЕ
У ОШ „Милан Муњас“ Светосавске награде добили су: 71 ученик и 20 наставника, што је највећи
број награђених у историји школе. Прослављало се и у средњим школама и вртићу.

Представа “Гора преображења“
у извођењу ученика Техничке школе “Уб“

У недељу, 27. јануара, у свим тамнавским школама и
Предшколској установи “Уб“, чулa се Химнa Светом Сави.
Oбележена је школска слава посвећена српском просветитељу. Културно-уметничком програму претходило је освећење жита и ломљење славског колача, које су, уз присуство
директора школа, домаћина славе, ученика, наставника и
званица, обављали свештеници архијерејског намесништва
Тамнавског, на челу са протојерејем Станишом Ђокићем, који
држао пригодне говоре о значају Светог Саве у нашем народу.
Савиндан је започет прославом у средњим школама, где
је обред сечења и ломљења колача обављен у десет часова.
Ове године, улогу домаћина је преузела Техничка школа „Уб“,
а програм су изводили ученици обе средње школе. Представу
„Гора преображења“, рађену по тексту Љиљане Хабјановић
Ђуровић, извели су ученици Техничке школе. Ученике су
припремале професорке српског језика Сања Лалић и
Јасмина Ашковић, док је са хором ученика Гимназије и
Техничке школе, радила професорка музичке културе Тамара
Ристић Тешић.
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И СЕОСКЕ ШКОЛЕ СА ПОДРУЧЈА УБСКЕ ОПШТИНЕ ОБЕЛЕЖИЛЕ

ПРАЗНИК ОБРАЗОВАЊА И ПИСМЕНОСТИ
Овогодишњим светосавским свечаностима, ученици подсетили на лик и дело
Растка Немањића, утемељивача српских школа и заштитника оних који у њима уче
Школска слава Свети Сава свечано је прослављена и у
свим сеоским школама на територији убске општине. Резањем
славског колача и богатим програмом, ученици су подсетили
на лик и дело Растка Немањића, утемељивача српских школа и
заштитника оних који у њима уче.

ПАМБУКОВИЦА
Име првог српског учитеља, просветитеља и архиепископа носи Основна школа у Памбуковици, због чега је посебна
пажња посвећена прослави Дана Светог Саве. Оригинални
програм поводом школске славе, у коме су учествовали сви
ученици од првог до осмог разреда, припремили су вероучитељ Илија Јокић и наставница руског језика Милица Ђукановић, док су колачари традиционално били мали матуранти
са својим родитељима и разредним старешинама. Руководство ОШ „Свети Сава“ у Памбуковици захваљује се фирми
„Урош 2016“ и власници Ани Ковачевић, која је поклонила
мајице за све ученике и тиме омогућила да чланови школског
хора буду униформисани.

БАЊАНИ

Памбуковица

У бањанској ОШ „Рајко Михаиловић“, ученици од
четвртог до осмог разреда извели су пригодан програм, који су
осмислиле наставнице Веселинка Симоновић (српски језик) и
Слободанка Ашковић (музичка култура). Током приредбе,
основци су се многобројнојој публици представили рецитацијама, песмама и драмским приказом о животу најмлађег сина
великог жупана Стефана Немање. Школска слава била је и
прилика да ОШ „Рајко Михаиловић“ књигама награди по једног
најбољег ученика из сваког разреда у матичној школи и издвојеним одељењима. Укупно је додељено 40 књига ђацима који су
се у првом полугодишту истакли не само својим знањем, односом према раду и примереним понашањем, већ и у другарству
и толеранцији.

РАДЉЕВО

Светосавска приредба предшколаца у убском Вртићу

Обраћање Живане Баратовић,
директорке ОШ “Милан Муњас“ Уб

Ученици ОШ “Милан Муњас“ у програму
посвећеном Светом Сави

Предшколска установа “Уб“, уз домаћина славе Гордану
Леонтијевић и Актив јаслених група, обавила је освештавање
жита и сечење колача у 11 часова, након чега су предшколци
одржали пригодну приредбу и на крају отпевали Светосавску
химну.
Основна школа „Милан Муњас“, школску славу започела
је дочеком гостију од 11 часова. Освештавање жита обављено
је у 11,30 часова, а овогодишњи домаћини славе били су
Миљана и Зоран Стајчић. Након свечаног програма, уручене
су Светосавске награде наставницима најуспешнијих
ученика, као и ученицима који су освојили једно од прва три
места, или су учествовали на републичким такмичењима,
затим ученицима који су освојили једно од прва три места на
такмичењима окружног ранга (односно општинског за
ученике трећег разреда) за школску 2017/2018. годину.
Највећи број награда припао је Муњасовим спортистима
– мушкој рукометној екипи (друго место на Републичком
такмичењу у школском спорту) и женској кошаркашкој екипи
(четврто место на Републичком такмичењу). Две ученице
освојиле су, такође, друго место на Републичком такмичењу у
певању српских традиционалних песама, а већи број награда
остварен је на такмичењима из српског језика, биологије,
историје, енглеског и руског језика, као и на такмичењу „Шта
знаш о саобраћају“. Светосавске награде примили су укупно
71 ученик и 20 наставника, што је највећи број награђених до
сада у историји школе.
Културно-уметнички програм су припремали наставници српског језика: Мира Дудић, Сандра Трбовић, Веран
Мијатовић и Јелена Арсенијевић, са хором и оркестром је
радила наставница музичке културе Дуња Капларевић,
сценографију су осмислили Владимир Церовић и Јелена
Чупић, а за техничку подршку је био задужен Немања
Драгићевић. Хор је на хармоници пратио некадашњи ученик
школе Стефан Адамовић, уз пратњу две гитаре које су
свирале ученице Софија Веселиновић и Исидора Јанковић.
Д.Капларевић

На празник образовања и писмености, признање најбољим ученицима одато је и у ОШ „Душан Даниловић“ Радљево.
- На најсвечанији дан у нашој школи, наградили смо ђаке
који су постигли запажене резултате на такмичењима. Прошле
године, осам ученика било је на Окружном такмичењу, а два су
освојила треће место из предмета географија код колегинице
Снежане Вићентић. Један ученик учествовао је на Републичком такмичењу „Шта знаш о саобраћају“, са којим је радила
наставница Снежана Ђокић“, рекла је директорка радљевске
школе Светлана Максимовић.
Поред школе, и овог Савиндана новчане награде је доделила Црквена парохија Радљево за најбољи литерарни рад на
тему „Живот и дело Светог Саве“. Прва награда припала је
ученику осмог разреда Срећку Маринковићу, друга петаку
Филипу Трајковском, док су трећу поделиле ученице шестог и
осмог разреда - Драгица Митровић и Јана Стаменић. Што се
тиче светосавског програма, припремили су га ученици нижих
разреда, заједно са својим учитељицама Живаном Ранковић,
Марином Ђурђевић и Слободанком Јовановић, уз координацију и помоћ Јадранке Дамњановић, наставнице српског
језика. Приредба је била мозаик песама, рецитација и драматизација прича о животу и делу Светог Саве.
Поред матичних школа, и сва издвојена одељења свечано су и достојанствено обележила празник Светог Саве. Д.Н.

Памбуковица

Радљево

БРЕЗОВИЦА

ПАКЕТИЋИ
НА САВИНДАН

Приредбом и рецитацијама које су
изводили готово сви основци и предшколци,
Савиндан је обележен и у Брезовици, где се већ
традиционално, тога дана, организује и свечана
подела пакетића од стране ОО Српске напредне
странке Уб. Бројне ђаке, родитеље и мештане
поздравили су представници локалне самоуправе
на челу са замеником председника општине Уб
Сашом Јовановићем Џајићем, који је, честитајући
малишанима школску славу, свима пожелео леп
одмор за време распуста и добре оцене у наставку
школске године.

Малишани у Брезовици са пакетићима

16

7.фебруар 2019.г.

ТРАДИЦИОНАЛНО НА САВИНДАН
ОД ПОРОДИЦА ЈОВАНОВИЋ И БЛИЗАЊАЦ

ДОНАЦИЈА ШКОЛИ
У ТРЛИЋУ
Захваљујући донаторима, Издвојено одељење ОШ
“Милан Муњас“ из Трлића, већ годинама, успешно функционише у условима каквим се не могу похвалити ни много
веће школе. И ове године, уочи Светог Саве, породице
Живојина и Животе Јовановића и Милојa и Милана Близањца, даривале су школу вредним и корисним поклонима,
који ће умногоме допринети квалитетнијем боравку и
реализацији наставе у учионицама.
- Неколико дана пре школске славе, од њих смо добили
вредне поклоне: лап-топ, пројектор и три лед монитора.
Током целе прошле године за нас су издвајали много времена и средстава. Најпре су финансирали материјал за
изолацију и фасаду на школи, а у току летњег распуста,
потпуно су нам заменили све подове у учионицама, зборници и ходнику. Веома смо поносни на њих и срећни што
такви људи постоје- истиче учитељица Тања Костић. - Поред тога, да би сви компјутери, пројектори и интерактивна
табла могли више да се користе, био нам је неопходан
интернет. За то су се побринули Срђан Костић и Радиша
Исаиловић, власници фирме „РС систем“. Они су нам
обезбедили интернет за наредне две године.

АКТУЕЛНО
СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

ПРОГРАМ НА
ВРХУНСКОМ НИВОУ
Уводну беседу изговорио Архијерејски
намесник тамнавски, протојереј Станиша
Ђокић. - Публика уживала у народним
српским и родољубивим песмама, као и
делима духовне и класичне музике
У препуној свечаној сали, Школа за основно музичко
образовање „Петар Стојановић” одржала је традиционалну
Светосавску академију, која је, због лоших временских
услова, уместо 26. јануара, одржана два дана касније.
Програм је започео „Светосавском химном“ у извођењу
школског хора и оркестра, након чега је Архијерејски
намесник тамнавски, протојереј Станиша Ђокић изговорио
беседу о најмлађем сину великог жупана Стефана Немање,
која је била посвећена јубилеју – осамстогодишњици од
успостављања аутокефалности Српске православне цркве.
„Кроз тешку историју нашег народа, безброј пута
јављала се насушна потреба, жеља, хтење и молба Творцу о
послању принца спасења српскога народа, који би поставио
здраве темеље, најпре непропадљиве грађевине, који воде у
вечно и друге темеље, темеље државности који чувају
идентитет и интегритет рода српскога. Давне 1175. године у
Расу, по речима Светог владике Николаја, родило се
најлепше српско дете. За шездесетак година овоземаљскога
битисања, Свети Сава је истрасирао и исклесао стеновиту
стазу за свој народ и српску цркву на путу ка вечности. Он је
идеал на коме је наш народ српски обликовао и одредио пут
нашем националном бићу, и то баш онда када се наша
народна душа први пут устумарала на раскрсници између
два света. Свети Сава је отворио очи српском народу,
отворио нам је прозор у свет, према истоку и западу, према
југу и северу и онај најважнји прозор -Христов прозор на
небу“, рекао је протојереј Ђокић.

Детаљ са Светосавске академије

Нова рачунарска опрема за ђаке у Трлићу
Издвојено одељење у Трлићу похађа 16 ученика, у два
комбинована одељења којима руководе учитељице Тања
Костић и Ана Дамњановић. Током летњег распуста, захваљујући локалној самоуправи, на школи су замењени кров и
унутрашња врата на свим учионицама и зборници.
Током Светосавске приредбе у овој школи, ученици и
учитељи захвалили су се свима који су на било који начин
помогли да њихова школа постане оваква каква је данаснајтоплије, најпријатније место за рад, учење и дружење.
Наредни задатак су већ поставили себи. Наиме, на
јесењој продајној изложби зимнице ученици су зарадили
31.000 динара, а договорено је да се та средства уложе у
сређивање ограде школског дворишта.
М.М.М.

У наставку, седме по реду, Светосавске академије,
приређен је концерт, који је био на врхунском нивоу од
почетка до краја. Публика је уживала у народним српским и
родољубивим песмама, као и делима духовне и класичне
музике, а овај богат и изузетно леп програм са великим
надахнућем извели су ученици и професори Музичке школе.
Као и претходних, и ове године организацију Светосавске академије помогли су Црвени крст Уба и Архијерејско
намесништво тамнавско.
Д.Н.
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Lajkova~ka
panorama
ЛАЈКОВАЧКИ НАПРЕДЊАЦИ ОДРЖАЛИ КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА МЕДИЈЕ

НЕНАД ЏАЈЕВИЋ НА ЧЕЛУ ОДБОРА
- Најављено је интензивирање рада одбора у свим сегментима. - Досадашњи председник
омладине Бојан Лукић постављен за трећег потпредседника странке у Лајковцу.
Општински одбор Српске напредне стране у Лајковцу добио је ново
руководство 22.јануара, када је на
место повереника одбора постављен
Ненад Џајевић, иначе актуални заменик председника општине. Он ће ову
функцију обављати све до унутарстраначких избора на нивоу целе Србије, саопштено је на конференцији за
медије, која је у понедељек, 4.фебруара, одржана у просторијама странке у
Лајковцу.
Досадашњи председник омладине Бојан Лукић, поред два постојећа
потпредседника др Љиљане Молеровић и Милоша Милошевића, именован
за потпредседника ОО СНС Лајковац.
Милутин Нишавић је секретар одбора,
а Миломир Негић заменик секретара
лајковачког СНС.
На конференцији за медије, коју
је водио новопостављени повереник
Ненад Џајевић, најављено је и интензивирање рада одбора у свим сегментима.
- Све те промене у складу су са
већ најављеним освежењима у
странци, како је то рекао председник
странке Александар Вучић, још прошле године, када је најављено да ће
доћи до подмлађивања одбора у
Србији. Оно што је на нама, то је да
подигнемо ниво рада странке и
страначких органа на виши ниво, да
чешће заказујемо седнице општинског
и месних одбора, да укључимо све
чланове странке и да странка буде
доста отворенија ка грађанству,
односно ка становницима наше општине, да постане један вид сервиса свих
грађана, почевши од мене који ћу бити
повереник у наредном периоду али и

ПРОТИВ НАСИЉА
НАД ЖЕНАМА
Форум жена Српске напредне
странке у Лајковцу, оштро је, на
прошлонедељној конференцији за
медије одржаној у просторијама ОО
СНС, осудио сваку врсту насиља
над женама, а посебно вербално
насиље над женама на јавној сцени,
које је у последње време изражено.
Тим поводом, у име Форума
жена Српске напредне странке у
Лајковцу, обратиле су се др Јованка
Гомилановић, др Љиљана Молеровић и Биљана Жујовић.
Повод за реакцију је, како је
наглашено, све учесталије свакодневно јавно демонстрирање насиља, посебно над женама, уз најоштрију осуду свих увреда изговорених женама.

Поводом актуелних хапшења у
Лајковцу, Ненад Џајевић је кратко
рекао:
- То је предмет истраге.
Државни органи раде свој посао.
Ми нећемо никога ни осуђивати
нити коментарисати тај догађај, док
надлежни органи не кажу своје.
од мојих сарадника потпредседника и
секретара, за сва питања- нагласио је
Џајевић. - Ми ћемо увести у праксу да
једном у две недеље отворимо канцеларију и она буде доступна свима.
Овде ће бити функционери странке
који ће саслушати све сугестије наших
грађана, давати одговоре и помагати
нашим грађанима.
Према његовим речима, подршку коалиционих партнера имају у
потпуности.
- И они су свесни да је ово
унутрашња ствар странке и да су
коалициони споразум потписали са ОО
СНС. Унтарстраначки избори на нивоу
целе Србије су најављени за ову
годину, али то је наравно одлука
Извршног одбора и председника, тако
да ми немамо прецизну информацију
да ли ће то бити у овој години.
Џајевић је током свог излагања
оштро осудио и немиле догађаје који
су се дешавали протеклог викенда у
Београду.

Са конференције за медије
у ОО СНС Лајковац
- Лајковачки ОО СНС, овом
приликом, жели да осуди ношење
вешала, као и претње које су упућене
нашем председнику Вучићу и његовој
породици. То је јако гнусан чин и ја се
надам да ће полиција и сви надлежни
државни органи реаговати. Људи могу
да изразе своје незадовољство мирним
протестима, то није спорно, али позив на
линч, на насиље, то свакако мора да се
санкционише. Постоје регуларне методе,
законске процедуре како се долази на
власт, како се добија скупштинска
већина, то свакако није улица, него на
изборима- закључио је Џајевић.
Новопостављени потпредседник
ОО СНС Лајковац, Бојан Лукић, досадашњи председник омладине СНС, захвалио се на указаном поверењу и рекао је
да ће се борити за напредак ОО СНС
Лајковац и настојати да оправда поверење које му је указано. Лукић је нагласио и да ће се, као бивши председник
омладине, залагати да се што више
младих укључи у рад лајковачких напредњака и у одлучивање, што ће, како је
рекао, утицати на рад одбора и на јавно
мњење.
М.М.М.

Глас Форума жена ОО СНС Лајковац против насиља над женама
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ЗАСЕДАЛО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ У ЛАЈКОВЦУ

ИМЕНОВАН В.Д. НАЧЕЛНИКА,
НАЈАВЉЕНИ РАДОВИ
Наташа Ковачевић, дипломирани правник, именована за в.д.
начелника Општинске управе на период од 30 дана, после чега ће
бити расписан јавни позив. Претходни начелник Љубица
Новаковић поднела је оставку из личних разлога.
На 84. седници Општинског већа,
која је одржана 31.јануара, усвојен је
Извештај о раду Културног центра „Хаџи
Рувим“ у 2018. години, Извештај главног
урбанисте за претходну годину, Извештај
Дома здравља о спроведеном програму
у 2018, Програм коришћења средстава од
новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима
општине Лајковац у 2019. години и друге
одлуке. На седници је Наташа Ковачевић,
дипломирани правник из Општине
Лајковац, именована за в.д. начелника
Општинске управе на период од 30 дана,
после чега ће бити расписан јавни позив.
Претходни начелник Љубица Новаковић
поднела је оставку из личних разлога.
После седнице у изјави за медије
председник општине Андрија Живковић
је рекао:
“Оно што је најбитније за Општину
Лајковац и њене грађане јесте да смо
урадили све што је до нас да послови
који предстоје у Лајковцу не трпе и не
касне , тако да све оно што смо планирали за почетак ове године ићи ће својим
током и планираном динамиком. Већ у
јануару смо уговорили асфалтирање и

ФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ У ОДБОЈЦИ

10.МАРТА У ЛАЈКОВЦУ
Одбојкашко финале Купа Србије у женској и мушкој
конкуренцији и ове године играће се у Лајковцу, саопштио је
Одбојкашки савез Србије. У просторијама Одбојкашког савеза,
прошле недеље, одржан је састанак са представницима клубова
који су конкурисали за организацију финала Купа Србије 2018/2019. у
обе конкуренције. Душан Кесер, директор такмичења ОСС, након
отварања коверата, саопштио је да је најбољу понуду доставио
Железничар из Лајковца. У недељу 10. марта Лајковац ће бити
домаћин обе финалне утакмице Купа Србије.

Живорад Лазаревић (други с лева)
са челницима ОСС и представницима клубова

Наташа Ковачевић
такође наставак изградње цевовода у
Јабучју ка Доњем крају, завршетак
Зелене пијаце, завршетак уређења партера испред саме зграде општине. Очекујемо да већ током фебруара распишемо и јавну набавку за уређење парка за
децу на месту садашње Зелене пијаце."

Састанку су присуствовали Зоран Гајић, председник ОСС, Иван
Кнежевић, генерални секретар ОСС, Душан Кесер, директор
такмичења ОСС, Живорад Лазаревић, председник Железничара из
Лајковца, Душан Вуловић, директор Радничког доо из Крагујевца,
Немања Опачић, координатор млађих селекција Радничког доо из
Крагујевца, и Данило Мрђа, тим менаџер Црвене звезде.
У првој утакмици, у финалу 54. Купа Србије у конкуренцији
одбојкаша, играће Црвена звезда – Раднички из Крагујевца. У другом
мечу, у финалу 53. Купа Србије у конкуренцији одбојкашица, играће
Црвена звезда – Железничар. Предложени термини утакмица су 17 и
19.30 часова, а после договора са РТС, који ће директно преносити
обе утакмице, биће саопштени тачни термини.
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ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ У ЛАЈКОВЦУ

ДОНАЦИЈА ПАВЛОВИЋА
ИЗ ЧИКАГА
У име власника фирме, браће Драгана и Милоша Павловића, који су некада
похађали ову школу, на Савиндан је наставна средства вредности 443.000 динара
уручио њихов школски друг Ненад Џајевић, заменик председника општине Лајковац
После божићних пакетића за српску децу
са посебним потребама на Косову и Метохији,
пакетиће за ученике и лаптопа за школу у
Бањској (Звечан), компанија „3МД“ из Чикага
обезбедила је донацију и за ОШ „Миле
Дубљевић” у Лајковцу. У име власника фирме,
браће Драгана и Милоша Павловића, који су
некада похађали ову школу, на Савиндан је
наставна средства вредности 443.000 динара
уручио њихов школски друг Ненад Џајевић,
заменик председника општине Лајковац. Овај
догађај и леп гест младих Лајковчана који имају
успешан бизнис у Чикагу увеличао је школску
славу Светог Саву, истакла је директорка школе
Биљана Жујовић.
За централну школу и издвојена одељења
набављено је 12 комплета Орфовог инструментаријума за музичко васпитање, по 10 лопти
за фудбал, кошарку и одбојку, кошаркашка
конструкција и табле, мреже за одбојку,
струњаче, затим зидне табле и панои, намештај
за учионице и наставничку канцеларију,
штампачи, радио и МП3 плејер. Компанија
„3МД“ финансираће и санацију улазног
степеништа осмогодишње школе у Боговађи
приближне вредност око 200.000 динара, чим
временске прилике дозволе радове. Претходна
донација за децу на Косову и Метохији и школу
у Бањској износила преко 400.000 динара, а

Уручење донације
у ОШ „Миле Дубљевић”
такође је уручио Ненад Џајевић, присуствујући и
Хуманитарној академији у Звечану. То значи да
ће, након реконструкције степеништа школе у
Боговађи, укупна донација браће Павловић за
Лајковац и Космет износити око 1.100.000
Б.Петровић
динара.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ЛАЈКОВАЦ

ПОСТАВЉЕНИ
ЕЛЕКТРОНСКИ ТРЕПТАЧИ
Општинско веће општине Лајковац
изградњу три пута: кружни пут за Томиће
у Јабучју у дужини од близу једног
километра, пут за Гајиће у Марковој
Цркви и пут за Гајиће у Боговађи, чија
укупна дужина је два километра. Предстоји расписивање нових јавних набавки
за путну инфраструктуру. Наставићемо
темпом и динамиком коју смо имали у
2018. години. Следи уређење још неколико улица и путева на територији
општине: два најзначајнија пројекта су
пут за Протиће у Врачевићу и улица
Војводе Путника у самом центру Лајковца. Када дозволе временски услови
очекујемо да наставимо цевовод од
Ратковца ка Придворици и Стрмову,

Председник Живковић је саопштио
да је крајем прошле године потписан
Анекс за Споразум из 2008. године за
пресељење насељеног места Мали
Борак, тако да ће у наредним месецима
бити повучене и последње транше
новца. То је око 70 милиона, које ће бити
утрошене у решавање водоснабдевања
Јабучја, а део за коначни завршетак
конака у Лајковцу и њихово партерно
уређење. Живковић је најавио да се
наредних месеци очекује и потписивање
Споразума за расељавање насељеног
места Скобаљ, па ће у наредном
периоду бити пуно посла, а динамика
радова попут оних у 2018. години.

Средствима од наплате саобраћајних казни, преко Програма
општинског Савета за безбедност саобраћаја, током протеклог
викенда, на шест најфреквентнијих тачака у центру Лајковца
постављени су електронски трептачи- упозоривачи, у сврху
повећања безбедности свих учесника у саобраћају, посебно деце на
пешачким прелазима.
- Главна улица је свакако највише угрожена и што се тиче
фреквентности саобраћаја и што се тиче прелазака пешака. У
питању је улица државног ранга, заправо регионална саобраћајница, тако да ми ту немамо много простора да реагујемо и
уређујемо, али на овај начин свакако можемо да побољшамо
безбедност учесника у саобраћају, посебно најмлађих- казао је
Ненад Џајевић, заменик председника Општине Лајковац, поводом
ове новине у саобраћајној сигнализацији у центру Лајковца каже
Годишњим Програмом Савета за безбедност саобраћаја даје
се значајан допринос овој области: постављање саобраћајне
сигнализације, детектори брзине, пешачке стазе, заштитна ограда…
Ради се и на томе да ускоро буду постављене и камере.

ПРИСТУПАЧНЕ ЧЛАНАРИНЕ
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
Градскa библиотека Лајковац обавештава суграђане о чланаринама за 2019.
годину, које су и даље веома приступачне. Годишња чланарина за ученике основне
школе износи 300 динара, за ученике средње школе, студенте, пензионере и
незапослене 400 динара, а за раднике 600 динара. Чланарина важи до 31. децембра
2019. године. Бесплатне чланске карте добијају деца предшколског узраста,
ученици првог разреда основне школе, добровољни даваоци крви и лица са
посебним потребама.

Електронски трептачи код Аутобуске станице

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА
Беседник на десетој јубиларној Светосавској академији у Лајковцу био је протонамесник Александар Вучај, парох други обреновачки, који је у својој надахнутој, али одмереној
беседи истакао значај историјских околности у
времену живота Светог Саве, првог српског
архиепископа и просветитеља. Говорећи у име
организатора Биљана Богдановић, директорка
Градске библиотеке Лајковац, подвукла је
значај политичког, историјског и просветитељског деловања Светог Саве. Водитељ
програма био је мр Дарен Миливојевић из
Градске библиотеке.
Глумац Перо Бјековић казивао је песму
Алексе Шантића “Остајте овдје” и одломак из
“Законоправила” Светог Саве, а ученица
лајковачке СШ “17. септембар” Ивана Лукић
одрецитовала је врло захтевну песму на
старословенском језику “Пјесн” Станоја Аксића
и “Стихослов” Никанора Милентијевића. Пригодним нумерама на Светосавској академији у
Градској кући у Лајковцу наступио је и мешовити хор лајковачког Културног центра “Хаџи
Рувим”.
Светосавској академији у Лајковцу присуствовао је и aрхијерејски намесник тамнавски
Станиша Ђокић, сва три месна пароха на челу
са старешином цркве свештеником Томиславом Матићем, председник општине Андрија
Живковић, књижевник Радован Бели Марковић, представници јавног живота Лајковца и
бројни грађани.
Овогодишњим програмом, који је одржан
у четвртак 24. јануара, заокружено је десет
година традиције организовања Светосавске
академије у Градској библиотеци Лајковац.

Мешовити хор КЦ „Хаџи Рувим”

ПРОГРАМ КЦ „ХАЏИ РУВИМ”
11.фебруар 2019. године у 19:00 h,
сала биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“

Вече поезије и музике
– КАО ДА САМ ТЕ САЊАО
Ово је колаж, у извођењу глумаца
Владана Савића и Кристине Савић, као и
пијанискиње Невене Рачић, састављен од
песама највећих српских и светских песника и композиција еминентних композитора.
У представи доминира живо певање
Кристине Савић, која уз оригинално
адаптиране аранжмане изводи баладе
познате публици.

ГТ-4
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ЛАЈКОВАЦ

ПРОСЛАВА САВИНДАНА У ЛАЈКОВАЧКИМ ШКОЛАМА

СВЕЧАНО У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
У холу ОШ “Миле Дубљевић” свечано је обележена
школска слава Свети Сава. Школа је славу обележила у
присуству бројних гостију, ученика, родитеља, пензионисаних радника школе, представника локалне самоуправе,
овдашњих установа и сарадника школе. Након обреда
сечења славског колача, приређен је пригодан програм који
су припремили ученици школе.
Носиоци свечаног програма били су драмска секција
„Весела дружина“ коју води наставница Соња Миловановић, школски хор на челу са наставником Владимиром
Адамовићем и учитељице које су припремиле најмлађе
учеснике програма.
У име школе колегама и гостима обратила се
директорка Биљана Жујовић. Поводом Савиндана Ненад
Џајевић, заменик председника општине, уручио је донацију у
наставним средствима компаније „3МД“ из Чикага, чији су
власници Лајковчани браћа Драган и Милош Павловић,
бивши ученици ове школе. Директорка Жујовић уручила је
награде победницима литерарног и ликовног конкурса на
тему ” Пред иконом Светог Саве”. На литерарном конкурсу
награђени су ученици Младен Ђуришић 6/4 и Тијана
Видаковић 6/1. Прво место на ликовном конкурсу деле
Владимир Радованчевић 7/4 и Ана Миливојевић 7/4, друго
место деле Павле Ђукић 6/2 и Ирена Живковић 6/3, а треће
место деле Марија Танасијевић 8/4 и Мирјана Јашаревић 6/5.
Школска слава обележена је и у подручним школама у
Боговађи и Бајевцу и свим издвојеним одељењима, као и у
ОШ “Димитрије Туцовић” у Јабучју.

Прослава у Средњој школи „17.септембар” Лајковац

Обраћање директорке Биљане Жујовић
у ОШ „Миле Дубљевић”
Савиндан је прослављен и у лајковачкој Средњој
школи “17. септембар”, традиционалним резањем
славског колача и пригодним културно–уметничким
програмом у извођењу ученика. Директорка Косана Грчић
је поводом школске славе изјавила:
- Средња школа “17. септембар” улази у нову годину
са новим задацима и подухватима, где ће нам свакако
благослов Светог Саве допринети да се све то и
реализује. Улазимо у реализацију пројеката које смо
предвидели Планом и програмом, а који се односе пре
свега на увођење електронских дневника. Очекујемо и
битне помаке у увођењу дуалног образовања. Наши
ученици већ похађају праксу у фирмама и предузећима,
чиме употпуњују своје стечено теоријско знање. Међу
нашим гостима на школској слави су и представници тих
фирми, попут „Колубаре Метал”, „Колубаре Грађевинар”,
„Ђунис” Уб, „Напредак” Ваљево, „Арматуре Јоксић” и
нашег „Борверка”. Посебно бих истакла добру сарадњу
са локалном самоуправом, од које смо између осталог
добили средства за опремање кабинета мехатронике и
куповину школског возила. Захваљујући претходном
директору и локалној самоуправи, финансира се превоз
ученика- нагласила је директорка Средње школе
„17.септембар”.

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?

Јавите нам на:
064/2180-588

ДОБАР СТАРТ ЖЕЉЕ У МИНИ-ЛИГИ

САВЛАДАНА ВИЗУРА У ГОСТИМА
На старту Мини лиге од првог до савладале Визуру у Руми са 3:2 (25:23,
шестог места одбојкашице Железни- 25:20, 22:25, 17:25, 15:11). Водио је Жеља
чара направиле су мало изненађење и са 2:0 и био на прагу освајања сва три
бода, међутим познато је да Визура не
препушта лако бодове на свом паркету.
„Ајкулице“ су направиле преокрет и
изједначиле на 2:2 у сетовима, али је
искусни састав Лајковчанки имао
довољно концентрације да добије
тајбрек. Са по 16 поена најефикасније су
биле Савић и Млађеновић, Олуић је
освојила 13, Кутлешић 10, а
Станимировић 9 поена. Најефикасније
домаће одбојкашице биле су Лазовић и
Царић.
Железничар је претекао Визуру и
сада заузима треће место јер има
победу више, без обзира на мањи број
бодова. Прво место и даље деле Црвена
звезда и Јединство из Старе Пазове.
Оба тима остварила су убедљиве
победе од 3:0: Звезда против Спартака,
а Јединство против ТЕНТ-а. У Мини лиги
Јелена Млађеновић
од седмог до десетог места београдски

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ

Плеј-оф
15 4
C.zvezda
Jedinstvo SP 15 4
@elezni~ar 14 5
13 6
Vizura
10 9
TENT
8 11
Spartak (S)

50:24 43
47:23 43
47:28 38
48:28 40
40:35 31
32:41 24

Наредне утакмице Железничара
2.коло (8.фебруар):
Спартак (С) - Железничар (Л)
3.коло (15.фебруар:
Железничар (Л) - ТЕНТ
Партизан је победио панчевачки Динамо
са 3:1, истим резултатом је Клек МД
Зрењанин савладао Уб. У другом колу
Мини лиге Жеља 8. фебруара игра у
Суботици против Спартака.

МИОНИЦА

7.фебруар 2019.г.

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА У МИОНИЦИ

СТОПАМА ОЦА
НАШЕГ САВЕ
Традиционалну Светосавску академију, коју је 25.
јануара, организовала општина Мионица поводом празника
посвећеног српском просветитељу, књижевнику, дипломати
и првом архиепископу аутокефалне Српске православне
цркве Светом Сави обележио је богат уметнички програм.
Светосавску химну је извео хор издвојеног одељења Музичке школе ''Живорад Грбић'' у Мионици, глумци Милош
Лаловић, Маја Лукић и Маријана Андрић су говорили
одломке из прозних дела и стихове посвећене великом српском светитељу, а чланови мионичке драмске секције ОШ
''Милан Ракић'' су одиграли игроказ ''Стопама оца нашег
Саве''. У музичком делу програма су наступили а капело етно
група Музичке школе ''Живорад Грбић'' из Ваљева и ансамбл
''Руковет'' из Београда, а потом и млади солисти на хармоници и клавиру Влајко Јовановић и Страхиња Протић из
Мионице.
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА
И ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ''ХЕЛП''

ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ
ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
Општина Мионица и немачка хуманитарна невладина
организација ''Help-Hilfe zur Selbshilfe'' су 29. јануара у сали
Скупштине општине организовале предавање из области
пољопривреде. На тему ''Производња кабасте хране''
говорио је научни сарадник Института за крмно биље у
Крушевцу др Драган Терзић, док су о конзервисању кабасте
хране и исхрани, као и о преради млека предавања одржали
редовни професор Пољопривредног факултета у Београду
др Ненад Ђорђевић и проф. др Огњен Маћеј.
Овим предавањем је и званично завршен пројекат
невладине организације ''Хелп'' у оквиру Програма ''Подршка
социо-економској стабилности у регион западног Балкана'',
који има за циљ подстицање развоја микро и малих предузећа и предузетништва на територији општине Мионица.
Вредност пројекта за општину Мионица износио је 48.000
евра од чега је локална самоуправа учествовала у суфинасирању овог програма у износу од 19.200 евра. Двадесет
кандидата, од чега 3 предузетника и 17 пољопривредника,
који су прошли две фазе селекције и својим предлозима
задовољили социјалне и економске критеријуме за подршку,
добили су опрему просечне вредности до 2.400 евра, а било
им је омогућено и похађање пословних и стручних обука како
би се обезбедила одрживост њихових бизниса.
А.К.

''ПАКЛЕНИ'' КУВАР САША МИШИЋ
ГОСТ ОПШТИНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

РАЂА СЕ НОВИ ФЕСТИВАЛ
Са Светосавске академије
Овом приликом су уручене и награде мионичким
основцима и средњошколцима за постигнуте резултате на
окружним и републичким такмичењима из разних области,
за успешну реализацију омладинских пројеката, као и
победницима традиционалног Светосавског конкурса који је
по пети пут организовала Средња школа Мионица. Награде
је уручио председник општине Мионица Бобан Јанковић.
Школска слава Свети Сава је обележена традиционалним резањем славског колача и пригодним приредбама у
свим образовним установама на подручју општине
Мионица.
А.Ковачевић

Реномирани кувар и водитељ познатог телевизијског
серијала ''Паклена кухиња'' Саша Мишић је недавно био
гост мионичке општине и Средње школе Мионица. Госта је,
најпре, у свом кабинету примио председник Општине Бобан
Јанковић, који је подржао идеју да овдашња средњошколска установа оснује нови фестивал угоститељства и
тури--зма чије би заштитно лице био управо Мишић.

ЗАВРШЕН СВЕТОСАВСКИ КОНКУРС
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МИОНИЦА

НАГРАДЕ
У ТРИ КАТЕГОРИЈЕ
Средња школа Мионица је по пети пут организовала
Светосавски конкурс, чији су победници проглашени на
Светосавској академији која је одржана у Културном центру.
Бројни донатори су као и претходних година за најбоље на
Светосавском конкурсу обезбедили вредне награде.
Награде је уручио председник општине Мионица Бобан
Јанковић, а ове године су поред прозних и ликовних радова
по први пут награђивани и најбољи поетски радови на тему
Светосавља. Прво место у категорији прозних радова код
средњошколаца је освојила Тања Симовић, испред Ане
Милинковић и Јелене Дамњановић, док је код основаца
првонаграђени рад Николине Симовић, а друга и трећа
награда су припале Софији Качаревић и Даници Симовић.
За најбољи поетски рад су награде додељене само у категорији основаца где је прво место освојио Милан Поповић
испред Тање Станојевић и Мине Петровић. Најбољи ликовни
рад код средњошколаца је дело Тијане Цмиљанић, а друга
награда је припала Тамари Јеремић. Код основаца је
победио рад Михаила Чарапића, а друга и трећа награда су
припале Јовани Читаковић и Тамари Вујичић.
А.К.

Мишић је одржао предавање
мионичким средњошколцима
''Пак лени'' кувар је након тога одрж ао предавање
средњошколцима о пореклу српске трпезе, њеном развоју и
указао на предности куварских, угоститељских и туристичких у односу на друга занимања. Мишић је говорио и о
својим искуствима која је стекао радећи у иностранству,
одговарао на бројна питања ученика и дао им низ практичних и корисних кулинарских савета.
А.К.

Са доделе награда победницима
Светосавског конкурса
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ЕПИДЕМИЈОЛОШКА СИТУАЦИЈА

ГРИП
ЦИРКУЛИШЕ
Још увек је ниска активност
вируса грипа. Доказан вирус
грипа А(Н1) у Колубарском
округу.
Први потврђени случајеви
грипа у Београду и Нишу, у овој сезони,
забележени су у последњој недељи
децембра, тако да није неуобичајено,
што је грип, услед великих температурних разлика, протеклих дана,
кретањем становништа из града у град,
почео да „обара“ децу и одрасле.
Убском Дому здравља протекле недеље јавило се на десетине
пацијената са високом температуром,
која је ишла чак и до 40 степени,
боловима у зглобовима и мишићима и
кашљем, што указује на циркулацију
грипа и међу нашим суграђанима.
- Региструје се још увек ниска
активност вируса грипа. Од почетка
сезоне, па закључно са четвртом
календарском недељом (22.1- 28.1.
2019.) из домова здравља Колубарског
округа је пријављено 86 особа са
клиничком сликом грипа. Вирус грипа
и то тип А(Н1) је доказан у три узорака
брисева пацијената који су на болничком лечењу. У општини Уб је до
прошлог петка пријављено осам особа
са клиничком сликом грипа. Није било
захтева за узорковањем – рекла је за
“Глас Тамнаве“ др Биљана Рајковић,
начелница епидемиологије из ЗЗЈЗ
Ваљево. - Вирус грипа тип А(Н1), чије је
присуство доказано у Колубарском
округу, је садржан у сезонској вакцини
против грипа, па су особе које су
примиле вакцину заштићене. У овој
години, одзив према вакцинацији
против грипа био је бољи у односу на
претходне године у скоро свим
општинама, па и у убској. Утрошене су
све испоручене вакцине.

„Глас НАРОДА“ - ПИТАЛИ СМО ГРАЂАНЕ:

Какво је ваше мишљење о најављеном
расписивању ванредних парламентарних избора ?
Драган Ђокић, секретар ФК Јединство:
- Лично сматрам да нема апсолутно никакве потребе за
расписивањем ванредних парламентарних избора. Ако се
сагледа тренутна ситуација на политичкој сцени Србије,
очигледно је да владајућа странка има и више него потребну
већину и расписивањем избора, у овом тренутку, само повећева трошкове који су беспотребни грађанима ове земље. Не
бавим се политиком и нисам нешто специјално упознат са
тим, али једини разлог може бити да владајућа странка жели
да учврсти своју позицију у Скупштини. С обзиром да њима
није потребан ни коалициони партнер јер имају потребну
већину, мислим да би то био само трошак за државу.

Драган Симић, таксиста из Уба:
- Никако не подржавам расписивање ванредних избора,
јер просто нема ниједан разлог за то. Ови људи, који су
тренутно на власти, раде свој посао како треба и воде државу
у правом смеру, а само неко ко неће да види то или из неких
само њему знаних разлога може да тражи изборе у овом
тренутку. Знамо да има још око година дана до редовних
избора, па ко жели нека проверава своју моћ и поверење
грађана тада. То је вероватно вапај опозиције која нас је и
довела до стања у коме смо до недавно били.

Мирослав Петронијевић, геометар из Уба:
- У принципу, није то тако лоша идеја да се провери слободна воља народа у овој држави. Ипак је то најмеродавније
и најреалније да се људи изјасне кога желе да их води у овом
тренутку. Ако већ постоји сумња у народу да може бити боље
или да ово тренутно стање није довољно добро, зашто не
проверити вољу већине и тиме се руководити. Нема разлога
чекати још годину дана ако то може бити много раније. Тако ће
сви бити задовољни, јер народ у једној држави је најбитнији и
једино он треба да се изјасни и његова воља да се поштује,
ако желимо да напредујемо у сваком смислу те речи..

Славица Радојичић, трговац из Уба:
- Моје мишљење је да нашој држави у овом тренутку
најмање требају ванредни избори и ту идеју не подржавам ни
случајно. Не видим ниједан разлог за то, јер је стање сасвим
солидно. Наравно да увек може бити боље и надам се да ће
бити ако ови људи остану још неко време на власти.
Расписивањем ванредних избора само би се повећали
беспотребни трошкови, јер знамо сви колика је то инвестиција. Не одобравам тај предлог са чије год стране да долази,
јер нема никакву сврху осим да оптерети буџет државе.

Славко Ашковић, пољопривредник из Бањана:
- Недавно сам чуо да постоји предлог да се иде на
ванредне изборе код нас, што ме није нарочито обрадовало.
Размишљао сам шта ми као грађани губимо, а шта добијамо
тим потезом. Гледам шта се дешава у државама око нас, па
правим поређење и мислим да није ово баш најпогоднији
моменат за тако нешто. Не треба превише узбуњивати овај
народ, јер сведоци смо шта се дешава на Косову и можда неко
баш чека само да у нашим редовима дође до таласања, како
би искористио свој моменат и наудио овом напаћеном
народу. Трава сачекати редовне изборе и онда проверити
вољу грађана, па нека буде како народ каже.

Светислав Сибиновић, пензионер из Уба:
По подацима, које је објавио
БАТУТ, на територији Београда и
Војводине циркулише вирус типа
А(H3), a два узорка су била позитивна
на вирус грипа типа А (нетипизиран).
Међу Убљанима, што је учестало
последњих година, циркулише и стомачни вирус, са повраћањем и дијарејама, а лекари саветују да се добро
перу руке, проветравају просторије и
да оболеле особе остану код куће, јер
сваки вирус мора да се одлежи.
Д.К.

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?
Јавите нам на: 064/2180-588 и 064/484-20-50
e-mail: glastamnave@gmail.com

- Свакако да подржавам расписивање избора и мислим
да је крајње време да се то сада деси. Сведоци смо да задњих
шест година владавине ове тренутне власти, нема баш
никаквог напретка. Исто се све дешава као и 2000-те године и
лично мислим да је време за нове изборе и надам се неке
нове школоване људе, јер у овом моменту много људи је са
купљеним дипломама, па живот у овој држави не води нигде.
Школовани људи овде су аутсајдери, што је, признаћете, јако
тужно. Не треба чекати још годину дана када су редовни
избори, већ треба одмах расписати ванредне, то је моје, а и
мишљење много људи са којима контактирам.

Зорица Јаковљевић, пензионер из Уба:
- Лично мислим да сада није моменат за тако нешто,
имамо ми много других проблема које у овом тренутку треба
решавати, али ако народ то жели- нека им буде. Ипак, сматрам
да је то жеља неких људи из опозиције која на сваки начин
покушавају да нешто промене и окрену у своју корист, не
мислећи како ће се то одразити на живот обичних грађана ове
државе. Чак и ако се усвоји та иницијатива, ништа значајно се
неће променити, остаће људи који су и сада на власти, јер су
показали да то најбоље раде.

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

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

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

ДРУГА ЕКОНОМСКА
ШКОЛА У ШАПЦУ
ЕКОНОМИЈА,
ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Царински техничар
Економски техничар
Финансијски техничар
Правни техничар

IV степен
IV степен
IV степен
IV степен

Техничар обезбеђења

IV степен

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

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

Школа је основана
решењем Министарства
просвете Србије

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

ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

ТРИ БЕСПЛАТНА КУРСА
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

ЈАВНИ ЧАС
У БАЊАНСКОЈ ШКОЛИ

У школи се надају да је ово само почетак
сарадње са компанијом ЛИНК и да ће ђаци
добити још поклон кодова за онлајн курсеве

Уколико буде довољно заинтересоване деце, Музичка
школа планира да од септембра у Бањанима званично
отвори своје прво Издвојено одељење

У сарадњи са мултинационалном компанијом LINK
group, ОШ „Рајко Михаиловић“ обезбедила је три
бесплатна онлајн курса енглеског језика за своје ученике.
Курсеви су намењени ђацима од петог до осмог разреда,
прилагођени су наставном плану и програму за основне
школе и могу да буду и додатна и допунска настава.

Први јавни час Школе за основно музичко образовање
„Петар Стојановић“ у школској 2018/19. години приређен је
23. јануара у бањанској ОШ „Рајко Михаиловић“. Шта су
научили у првом полугодишту, својим другарима показали
су ученици припремног и првог разреда са одсека хармонике, кларинета и саксофона – Анастасија Лазаревић, Далибор Бојичић, Стефан Бркић, Михаило Марјановић и Никола
Буљубашић. Догађају су присуствовали и њихови професори: Зорана Матић, Дејан Матић и Дејан Ивановић, као и
директор Музичке школе Владимир Ђенадер, који је рекао да
је циљ јавног часа да се омасови упис ученика у ту образовну
установу и да им се приближи оно што она нуди.
„Такође, покушавамо да у већим сеоским школама
отворимо Издвојено одељење, а прва на том списку је
бањанска школа, са којом имамо веома лепу сарадњу. Овде
смо започели пробни период рада са ученицима који су
наступили на јавном часу, а који су уписани у Музичку школу
на Убу. Надам се да ћемо уз подршку родитеља и локалне
самоуправе следеће године у Бањанима успети û
ûи звани-чно
отворимо прво Издвојено одељење Музичке школе, наравно
уколико се испуне сви технички и материјални услови и ако
будемо имали довољан број заинтересованих ученика“,
рекао је Ђенадер о разлозима организовања првог јавног
часа у ОШ „Рајко Михаиловић“.

Са наставе енглеског језика у бањанској школи

Директорка ОШ „Рајко Михаиловић“ Весна Васић
нада се да је ово само почетак и да ће се сарадња са
компанијом ЛИНК наставити и у будућности.
-За сада смо добили три поклон кода за онлајн курсеве, али ја претпостављам да ће интересовање бити много
веће, тако да приликом одабира ученика морамо гледати да
то буду они који су својим радом на часовима енглеског
заиста заслужили ову погодност. Сматрам да је наставник
енглеског Јелена Лазић најкомпетентнија да одлучи и
одабере троје ђака који ће имати могућност да их похађају.
Имамо обећање да ћемо добити још поклон кодова и ја
очекујем ће оно бити и испуњено. Пошто живимо у времену
када је знање страних језика неопходно, мислим да је ово
једна лепа прилика за наше ученике да потпуно бесплатно
усаврше свој енглески. То су, ипак, деца која не могу себи да
приуште свакодневни одлазак у школу страних језика у
неки од околних градова“, каже Весић, уз напомену да је
ОШ „Рајко Михаиловић“ прва школа на територији убске
општине која је добила бесплатне курсеве енглеског језика.
Учесници јавног часа ШОМО “Петар Стојановић“,
Троје одабраних ученика, путем кодова извршиће
који је одржан у Бањанима
регистрацију, а потом урадити улазни тест, који одређује û
K
=
Iû
биће додељен курс прилагођен његовом предзнању, коме
Према његовим речима, најмање двадесетак ученика је
ће моћи да приступи од куће и у време када му највише
потребно за почетак рада Издвојеног одељења, где би и деца
одговара. Курсеви језика који се могу похађати
из суседних села могла да се музички образују, друже, свикласификовани су према нивоу А1-Ц1.
Д.Н.
Д.Недељковић рају и певају, ширећи позитивну енергију и ведар дух.

ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

СВЕТОСАВСКИ ДАРОВИ
У организацији ПХНЗ „Свети Макарије“, подељени пакетићи које је обезбедила Марија Шимшић,
док ће Славица Матејић деци приложити тренерке шивене по мери
Поводом школске славе, ученици са сметњама у развоју
из Издвојеног одељења ОШ „Милан Муњас“ су захваљујући
доброчинству Марије Шимшић ûове године обрадовани
светосавским пакетићима. Поклони су обезбеђени посредством Православне хришћанске народна заједнице „Свети
Макарије“ (ПХНЗ), која делује при храму Христа Спаситеља. Уз
подсећање да ПХНЗ своју хуманитарну делатност остварује у
сарадњи са институцијама и појединцима, како би помогла
онима којима је помоћ потребна, њен духовник, протојереј
Душан Бабић захвалио се Марији Шимшић што је, осим за
ученике ометене у развоју, обезбедила пакетиће и за сву децу
која су за Савиндан рецитовала у убској цркви.
-У наредним данима, а поводом празника Светог Саве,
сви ученици ће добити и тренерке шивене по мери, које ће
приложити Славица Матејић, власница конфекцијске радионице „Боба“. Помажући на овај начин, две Убљанке широког
срца дају пример благочестивих хришћана“, рекао је протојереј Зоран Бабић приликом уручивања пакетића.

Убски свештеници у посети ученицима
са сметњама у развоју из ИО ОШ “Милан Муњас“

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

7.фебруар 2019.г.
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18.02.2019. г. навршиће се
година дана од смрти
наше драге

СЕЋАЊЕ

СЛАВИЦЕ
ЛАЗИЋ
(25.12.1935 – 18.02.2018)

ДРАГИША ИКОНИЋ
Време пролази, а ми са
поносом чувамо успомену на
Тебе. Заувек у нашим мислима
и срцима...

(1934 – 2012)
Године пролазе, али су сећања
на тебе сачувана.Носимо те
вечно у срцима.

Супруг Душан, син Небојша,
снаха Зорица и унуке
Ана и Ивана

Супруга Стана, ћерка Љиља са
породицом, унук Мирко и унука
Маја са породицом

СЕЋАЊЕ

ГОРДАНА
ОБУЋИНСКИ
(1959 – 1996)
Пролазе године, а сећање и
љубав остају заувек. Вечно ћемо
памтити твоју племенитост,
доброту и топлину којом си
зрачила и чувати најлепше
успомене на тебе.
Твоји најмилији: мајка Стана, син
Мирко, ћерка Маја са породицом,
и сестра Љиља са породицом

У петак, 1.фебруара 2019. г.
навршава се 40 дана од како је
преминуо наш драги

ТОМИСЛАВ
ПЕТРОВИЋ
(1944 – 2018)
Били смо срећни са тобом.
Живећеш у нашим срцима,
мислима и молитвама.
Почивај у миру!
Супруга Гордана, ћерке Мирјана
и Оливера, зет Александар,
унуци Михаило, Милутин, Илија,
Анастасија, Марија и Ангелина

13.02.2019. г. навршило се
пет година од смрти
нашег драгог

МИЛАНА
МАКСИМОВИЋА
ЧИЛИЈА из Мургаша
(1949 – 2014)
Отишао си у вечност, али не и у
заборав. Вечно ћеш живети
у срцима и мислима
Твојих најмилијих

У петак, 1.фебруара 2019.г.
навршава се 40 дана
од смрти мога брата

10.02.2019. г. навршиће се пет година
од смрти нашег драгог брата, девера
и стрица који умре у Бечу

ТОМИСЛАВА
ПЕТРОВИЋА

ПРЕДРАГА БОБАНА
ЈЕРЕМИЋА

из Уба
(1944 – 2018)
Време пролази, али туга
остаје...
Брат Брана са породицом

из Црвене Јабуке
(14.04.1952 – 10.02.2014)
Драги брате, време пролази али
заборав не постоји...
Никада Те неће заборавити Твоји:
брат Драган, снаха Мирјана и
синовац Мартин са породицом

22

7.фебруар 2019.г.
IN MEMORIAM

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
22.јануара 2019.године преминула је моја супруга

СТАНА
МИЈУШКОВИЋ
ДАМЊАН
ПОПОВИЋ
ПОП ШОФЕР
(1935 - 2019)
Драги комшија,
знали смо да нећеш дуго, после
одласка Твоје Славке. И заиста,
туга те пребрзо сломила.
Био си велики и важан лик за
нас. Такав ћеш остати док и ми
будемо постојали.
Вечна Ти слава!

Нада Јовичић
25.01.2019. г преминула је наша
драга

(1936 - 2019)
Био је дар са неба имати Те
као ослонац и подршку
све ове године.
Остајем у дубоком болу и
са сећањем на све срећне
године проведене заједно.
Последњи поздрав од
супруга Славка.
Нека Ти је вечна слава
и хвала.
22.јануара 2019.године преминула је наша драга мајка,
свекрва и бака

СТАНА
МИЈУШКОВИЋ
(1936 - 2019)

ЈЕЛЕНА
ПАРИПОВИЋ
(1930 – 2019)
Живећеш заувеку нашим срцима,
јер вољени никада не умиру...
Твоји: ћерка Милка, син Драган,
снаха Дубравка, унучад Тања,
Николина, Дејан, Срба и Милена,
праунучад Катарина, Ника,
Александар и остала родбина и
пријатељи.
13.01.2019.г. преминуо је наш драги

Твоја доброта и велико срце
заслужује да те вечно памтимо
и чувамо од заборава.
Захвални за несебичну љубав
и пожртвовање, никада Те
нећемо заборавити. Почивај
у миру и нека те анђели чувају.
Твој син Радован, снаха
Весна, унука Ивана, унук
Немања и праунука Ања
22.јануара 2019.године преминула је наша драга мајка,
ташта и бака

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

(1936 - 2019)
Мајко, мислила сам да никада
нећеш отићи, да ћеш увек
бити моја подршка и мој
ослонац. Још чујем твоје речи:
Сине, знам да ти је тешко, али,
мораш напред.
Почивај у миру и нека те анђели
чувају, јер ти си била и бићеш
мој анђео чувар.
Мајко, хвала Ти за све.
Твоја ћерка Гордана, зет Мића,
унуке Маја, и Беба
и праунук Војин

2.12.2018..г. навшило се
15 година од смрти мога оца

СТРАЈИНА ВАСИЉЕВИЋА
зидара
(1933 – 2018)

30.01.2019.г. навршило се две
године од смрти моје мајке

11.02.2019.г. навршиће се шест
година од смрти мог драгог
брата

БОЖИДАРКЕ ВАСИЉЕВИЋ ДРАГАНА ВАСИЉЕВИЋА
из Трњака
(1938 – 2017)

ВАСКЕТА
(1959 – 2013)

Драги моји родитељи, драги мој брате Време пролази, али моја туга за Вама никада неће проћи
Никада Вас неће заборавити ћерка и сестра Мирјана,
унук и сестрић Мартин са породицом и зет Драган
15.фебруара 2019.г. ће се навршити
40 дана од смрти мога брата и
оданог пријатеља

СВЕТЕ ИЛИЋА
(1934. 2019)
Иза себе си оставио траг који
се не брише, па сећање на
тебе остаје вечно.
Матија и Милена
са породицом
Рано и брзо нас је оставио
мој драги сестрић

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
Др Зоран Живковић
спец. оралне хирургије
(25.08.1976 - 16.01.2019)
Нећемо Те заборавити!
Сећање на тебе
остаје вечно
Тетка Милена и теча Матија
са породицом

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

С поштовањем КЈП „Ђунис”
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МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ УБСКОГ СРПСКОЛИГАША ПОЧЕЛЕ ЗИМСКЕ ПРИПРЕМЕ

ПРОЛЕЋЕ ЗА БОЉИ УТИСАК
Први део историјске сезоне у
елитном рангу, омладинци Јединства
окончали су на последњем месту са
седам бодова и само једном победом.
Неко ће рећи- реалност, има и оних који
су очекивали више, али је јесен потврдила да су Убљани, ипак, још
"зелени" за Омладинску лигу Србије.
Пробаће црвено-бели на пролеће да
испуне (не)могућу мисију и претекну четири ривала у борби за опстанак, али је
јасно да шансе нису велике. Клуб се у
зимској паузи одрекао већине играча са
стране (Јеринић, Павловић, Ивковић,
омалени Николић се вратио у Колубару...), а њихова места су попунили
момци из домаће школе, јесенас играчи
Врело спорта. Клуб је напустио и капитен Грујичић који је појачао редове
Радничког из Обреновца, док се на проби у Радничком из Ниша налази поуздани штопер Стефан Филиповић. Главне
адуте тренер Мирослав Билић имаће у
првотимцима Тмушићу, голману Петровићу, Илићу, Обрадовићу и најмлађем
Јолачићу, а у зимским припремама које
су почеле 28. јануара, убски омладинци
су одмерили снаге са вршњацима
Колубаре (0:0) на Матићевом "вештаку"
Подједнако тежак задатак чека и
убске кадете, сусрет са јединственом
лигом Западне Србије није био пријатан
за дечаке рођене 2002. и 03. године, а и

поред огромног труда и приметног
напретка у игри, тренер Жарко Анђић
није могао више од шест бодова и
претпоследњег места испред вршњака
из Јавора. Јесен је била стресна и
турбулентна за младог тренера који је
одлучио да се повуче са клупе, а
задатак да дође до опстанка, тренутно
далеких шест бодова, добио је искусни
убски стручњак Радован Тадић. Он је
јесенас одрадио изузетан посао са
пионирском селекцијом (04/05.), убски
дечаци су играли одличан фудбал и
позиционирали се иза неприкосновеног
Шапца. Обе селекције су већ две
недеље у погону, а наредног викенда
имаће и прве провере.
После вишегодишње доминације,
"петлићи" Јединства ће вероватно
препустити трон непораженој екипи
Будућност-Крушика, али рад тренера
Срђана Ристића доноси и те како добре
плодове убској јуниорској школи.
Прелазак Николе Симића (2007.) у
Партизан ове зиме (тамо је већ голман
Мијушковић (2006.) који је тренирао код
Радована Ђурђевића) само је потврда
да Уб није пресушио талентима, а
постављање Милоша Обрадовића на
место координатора омладинске школе
требао би да организацију и квалитет
стручног рада подигне на још већи
ниво.
Б.Матић

Кадети ФК Јединство (Уб)

НАСТАВЉЕНА СЕЗОНА ЗА УБСКЕ КОШАРКАШЕ

"МЛАДОСТАШИ"
БЕЗ ШАНСИ У ВАЉЕВУ
Кошаркаши Младости доживели су
убедљив пораз на првом гостовању у
наставку сезоне, "студенти" су били
шутерски расположени и са 13 погодака
ван линије 6,75 метара углавном држали
двоцифрену предност. Пришли су
"младосташи" на -7 у последњој четвртини, али је финиш потпуно припао
Ваљевцима. Добру партију пружио је
млади Милошевић, изузетно ефикасан
и претходног дана када је за своју
кадетску селекцију постигао 51 поен у
поразу од Лознице. У наредном колу,
Младост ће у недељу бити домаћин
екипи Шапца, а вреди истаћи победу
млађих пионира против Лознице (67:37)
којом су сачували стопостотан учинак.
Ова генерација предвођена Ивковићем,
Ненадовићем, најмлађим Симићем,
Брековићем...сигурно корача ка завршном турниру за који ће Младост истаћи
кандидатуру као организатор. Пионири
су доживели први пораз од Лозничана,

пружали су жесток отпор три четвртине,
али је снажнији и квалитетнији тим
гостију преломио меч у последем
периоду.
За разлику од својих градских
ривала, кошаркаши Уба су одмарали
претходног викенда, с обзиром да није
било одговарајућег термина за њихову
утакмицу са Лозницом у "Лагатору".
Сусрет је померен за викенд 23/24.
марта, па ће први меч у сезони Убљани
играти на домаћем паркету против
шабачке екипе М-015 (недеља, 19 ч).
Навијаче Уба могу да радују добра
издања у припремном периоду- најпре
су савладали екипу Младости са 104:99,
да би се потом реванширали комшијама
из Лајковца на њиховом паркету- 78:72.
Добар финиш првог дела показао је да
је Милош Гагић одлично решење за
двоструку улогу, тако да се може очекивати бољи учинак старијег убског клуба
у наставку сезоне.
Б.Матић

ОДЛИЧАН НАСТУП УБСКОГ
РЕПРЕЗЕНТАТИЦА У ВАЉЕВУ

МИТРОВИЋ НАЈБРЖИ
У СВЕТОСАВСКОЈ ТРЦИ
Јубиларна 20. Светосавска трка
по улицама Ваљева донела је сигурну
победу Убљанина Милана Митровића,
атлетичара Младости из Ужица и
репрезентативца Србије. Конкуренција у главној трци сениора (пет
километара) била је много јача од

Милан Митровић (у средини)
на победничком постољу
очекиване, Митровић је морао да
победи колеге из репре-зентације
Сегедија, Крстића и Ранко-вића, а то је
учинио тако што се на 800 метара од
циља одлепио од групе и убедљиво
тријумфовао:
- Много тежа трка него што сам
предвиђао, пуно воде на стази и ниска
температура су отежали посао, али
сам одрадио добар тренинг пред Бели
крос 10. фебруара и полумаратон у
Сплиту 25. фебруара. Након тога
путујем у Кенију два месеца где ћу се
припремати за дебитантски наступ у
Дијмантској лиги, а у овом периоду
морам да истакнем изузетну сарадњу
са Дејаном Младеновићем чији ми је
фитнес-центар "Спартанс Џим" много
помогао да будем већ сад у одличној
форми- каже вишеструки првак Србије
који је тек престарио конкуренцију
млађих сениора.
Још један Убљанин се истакао на
улицама Ваљева, мада се не бави
професионално атлетиком. Млади
фудбалер Александар Грујичић представљао је Гимназију "Бранислав Петронијевић" и био убедљиво први у
трци средњошколаца (бивши фудбалер Јединства), а циљ му је да се
до маја избори за пласман на школску
Олимпијад у која се одрж ава у
Крушевцу.
Б.Матић
Друга регионална лига "Запад",
11. коло

Студент- Младост 014 (Уб)
100:77
(31:21,21:13,20:25,28:18)
Хала Студента у Ваљеву. Гледалаца:
200. Судије: Сретеновић, Јелић
(Чачак).
МЛАДОСТ 014: Мишић, Васиљевић 12,
Милуровић 5, Ивковић 2, Милошевић
16, Ђорђић 14, Крстић 7, Глушац 8,
Јагодић 8, Перић 5.

ФУДБАЛ

7.фебруар 2019.г.
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УБСКИ ЗОНАШИ СРЕДИНОМ ФЕБРУАРА ПОЧИЊУ ПРИПРЕМЕ

БОГАТ ПАЗАР БРЕЗОВЧАНА
После успешне јесени у којој су и Врело спорт и
Брезовица показали да су с правом у друштву зонаша, много
активнија на зимској пијаци била је управа Брезовчана. Тим
тренера Дејана Стојановића појачан је именима високог
рејтинга- Милан Лукић, најбољи
стрелац Јединства јесенас, понео је
епитет звезде прелазног рока, али ни
остала имена нису ништа мање звучна. Бивши штопер убског српсколигаша Александар Павић поново ће
играти у тандему са Марјановићем
после повратка из Аустрије, а дрес
Брезовице задужио је и проверени
тандем Брадоњић- Љубичић који је
јесенас носио дрес Напретка из
Медошевца. После одласка резервног
голмана Цветиновића, његово место
попуниће доскорашњи чувар мреже
Младости из Драчића Филип Марковић, а прелазни рок је закључио
"бонус" Стефан Поповић који је стигао из Врело спорта. Брезовицу су
напустили Радовић, Ераковић и
Немања Брадоњић Павловић, а 15. фебруара тренер
Стојановић окупиће екипу која ће ове
зиме одмерити снаге са Радником, Дивцима, Слогом из
Богосавца и у "генералци" са Рибницом из Мионице.
Врељани ће припреме започети пет дана раније, тренер
Милош Гаврић ће до наставка првенства свакодневно
радити на "вештаку" породице Матић, а осим Поповића, клуб
је напустио и Драган Новаковић који је појачао Тврдојевац.
Шумадинац из Бечмена биће први тест 17. фебруара, потом и
Раднички (Ваљево) и Турбина, а последњу проверу Врело
спорт имаће против Посавине из Стублина. Већ у првом
пролећном колу очекује нас права посластица и нови дуел
комшија из Врела и Брезовице, а амбиције оба ривала су
идентичне- пласман у горњој половини табеле пошто делује
да су битку за опстанак давно добили, а нема сумње да ћемо
уживати у окршајима наших тимова са силно појачаним
Железничаром, Мачвом, Дивцима...
Б.Матић

Александар Љубичић

Izdavanje lekova
na recept
БЕСПЛАТНА МОНТАЖА ЗА ГОТОВИНСКО ПЛАЋАЊЕ

Милан Лукић
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УБСКИ ВЕЗИСТА НЕЗАМЕЊИВ У ДРЕСУ ТИМА СА КОШЕВА

СТАНОЈЕВИЋ СА САРАЈЕВОМ ГАЗИ КА ТИТУЛИ
Због свог бескомпромисног начина игре стекао је доста симпатија у навијачкој групи "Хорде зла", а осим
уобичајене позиције задњег везног, дешавало се да "крпи рупе" и на позицијама десног спољњег и штопера.
П о с л е о зб и љ н о п о п у њ е н о г
суперлигашког ци-вија у Србији (Рад,
Напредак, Раднички Ниш...), везиста
Милош Станојевић се одлучио да отвори
прву страницу интернационалне каријере
у 24. години. Додуше, на само 250
километара од Београда, али име
Сарајева се, посебно међу старијим
љубитељима фудбала, увек изговарало
са дубоким респектом. Некадашњи
двоструки првак Југославије и троструки
првак БиХ августа 2017. потписао је
уговор са момком родом из Чучуга крај
Уба, а после 18 месеци на стадиону "Асим
Ферхатовић Хасе", слободно се може
рећи да је Станојевић један од кључних
шрафова у чети легендарног Хусрефа
Мусемића која је на зимску паузу отишла
са пет бодова предности у односу на
другопласирани Зрињски:
- У мојој дебитантској сезони,
завршили смо на трећем месту иза
актуелног првака Зрињског и Жељезничара, а летос смо имали добру европромоцију коју смо, на жалост, завршили
убедљивим поразом од Аталанте кући,
иако смо играли 2:2 у Бергаму. Првенство
је почело поразом у Бијељини, али смо
после, нарочито у дуелима са најбољим
екипама лиге, показали да смо сазрели за
највеће домете. Доживели смо још само
један пораз, и то у Габели од ГОШК-а који
се бори за опстанак, а наставак првенства

заказан је за 23. фебруар када гостујемо
екипи Тузла Сити. Остало је још три
кола регуларног дела, па плеј-оф, а
предност од 5 бодова је и велика и
мала, односно не даје нам право на
било какво опуштање- резимира
претходну сезону "петица" Сарајева.
Станојевић у екипи Хусрефа
Мусемића није у стартних 11 само када
упари картоне, а осим уобичајене
позиције задњег везног, дешавало се да
"крпи рупе" и на позицијама десног
спољњег и штопера:
- Не бирам улоге у тиму, због свог
бескомпромисног начина игре стекао
сам доста симпатија у навијачкој групи
"Хорде зла", а добре игре су измамиле и
гледаоце на стадион, па нас у просеку
гледа 7-8 хиљада људи. Сви верујемо
да ћемо у јуну вратити шампионски
пехар на Кошево после четири сезоне
паузе, а ове зиме стигао је као појачање
Дарко Лазић, некадашњи штопер
Црвене звезде. Занимљиво је да нема
странаца ван Балкана, тренутно је на
проби Бразилац Круз, а од познатијих
играча нашој јавности био је ту и голман
Бојан Павловић који је позајмљен
Челику. Иначе, ударна игла је искусни
Мерсудин Ахметовић, најбољи играч и
стрелац, а и ја сам прославио свој
првенац против екипе Младост ДобојКакањ. Много боље и лакше асистирам,
сакупио сам десетак додавања за гол, а
верујем да ће их бити још много више
до истека уговора у лето 2020. годинекаже момак који је забележио и један
наступ у "Б" репрезентацији Србије за
време Славољуба Муслина.
Сарајево је у већинском власништву малезијског бизнисмена Винсента
Тана, иначе власника енглеског
Премијер-лигаша Кардифа, а клуб
поседује модеран тренинг центар у
Бутмиру, неколико километара удаљеном од Сарајева. Екипа је базични део

Милош Станојевић
одрадила у Љубушком, а позив "Гласа
Тамнаве" затекао је Станојевића у
паковању за Анталију где ће одрадити
финални део припрема:
- Сарајево је мултикултуралан
град, са богатом историјом коју срећете
на сваком кораку, а ја сам смештен у
модерном делу града Нова Отока.
Стекао сам неке пријатеље овде који
нису из света фудбала, највећа подршка
стиже од породице, а подразумева се да
ми је сестра Милица најчешће у посети.
Никаквих проблема нисам имао што сам
Србин, људи су врло пријатни и
љубазни, па заиста могу рећи да
уживам у главном граду БиХ. Сконцентрисан сам на своје обавезе, слободно
време највише користим за одмор, а
надам се да ће бити времена за славље
када на крају сезоне подигнемо шампионски пехар- каже Милош Станојевић
(рођен 1993), узданица јесењег првака
Босне и Херцеговине.
Б.Матић

ОДБОЈКА

7.фебруар 2019.г.

ОДБОЈКАШИЦЕ УБА СА ДВА ГОСТОВАЊА ДОШЛЕ ПРАЗНИХ РУКУ

ОПСТАНАК ЈОШ УВЕК У МАГЛИ
- Панчевке победом у пет сетова закомпликовале ситуацију на
дну табеле. - Клек потврдио успон форме и одмакао Убљанкама
на две победе предности. - У суботу поново у Панчеву, победа
гарантује макар бараж.
Одбојкашице Уба пропустиле су
прилику да већ у Панчеву реше дилеме
око екипе која директно испада у нижи
ранг. Домаћа екипа која је недавно
направила сензацију против лајковачког
Железничара и намучила Црвену звезду
у пет сетова, успела је да преокрене
предност Убљанки у првом сету и
искористила очајно отварање гошћи у
другом сету да стигне до убедљиве
предности. Ипак, било је приметно да Уб
подиже игру, уследила су два сета у
којем се Панчевке нису ништа питале, а
победника је одлучио почетак петог
сета. Чак три аса на старту тај-брека
повратили су самопоуздање домаћима,
за тили час је било 10:4, па је Динамо
дошао до победе која их оставља у игри
за опстанак:
- Изгубили смо меч у којем смо
били статистички бољи, победника је
одлучио крај првог и почетак петог сета
где смо правили почетничке грешке.
Тешко смо поднели пораз, јер нисмо
били слабија екипа, али нема места
очајању. Радује да смо у Душанки
Биберовић добили право појачање, већ
је играла са Зорицом Живановић, тако
да јој није требало пуно времена за
адаптацију. Значиће нам пуно и за
тренинг где нам често недостаје
бројност за спаринг, али верујем да
ћемо пребродити све проблеме и
остварити зацртан циљ- рекла је
Маријана Боричић, тренер ЖОК Уба.
У првом мечу плај-аута, домаћин из
Клека је потврдио да је ушао у одличну
форму. У специфичном амбијенту мале
и ниске сале где су се жестоко намучили
и највећи фаворити, Убљанке су поново
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Суперлига Србије- плеј-аут, 1. коло

Клек МД Зрењанин- Уб 3:1
(25:19, 25:20, 24:26, 25:19)
Дворана "Милош Грбић" у Клеку.
Гледалаца: 150. Судије: Радовановић
(Стара Пазова), Јованчић (Београд).
УБ: Живановић 4, Стојковић 6,
Митровић 3, Каришик 11, Биберовић
12, Безаревић 10, Дробњак (либеро),
Иванковић, Бјелић 11, Јелић, Трајковић. Нису играле: Никић, Јаковљевић
Суперлига Србије, 18. коло

Динамо (Панчево)- Уб 3:2
(25:20,25:22,18:25,18:25,15:7)
Дворана "Стрелиште" у Панчеву.
Гледалаца: 100. Судије: Рогић
(Београд), Симоновић (Крагујевац).
УБ: Живановић 4, Стојковић 7,
Митровић 2, Каришик 10, Биберовић
18, Безаревић 21, Дробњак (либеро),
Иванковић, Трајковић 11. Нису играле:
Јаковљевић, Никић, Јелић

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
Плеј-aут
Partizan
Klek MD
Ub
Dinamo (P)
Борба за опстанак у Суперлиги:
Ана Марија Митровић на смечу
лоше отвориле меч и константно јуриле
предност домаћих. Нису гошће имале
решење за "средњаке" Клека, неколико
добрих одбрана завршило се ударцем
лопте о плафон сале, па је уз велику
подршку публике тим из најпознатијег
одбојкашког села стигао до вредне
победе. У неизвесној завршници, екипа
Маријане Боричић је ишчупала трећи
сет на разлику, али је победа припала
ипак квалитетнијем ривалу у овом
тренутку.

8
6
4
2

11
13
15
17

11:33 26
13:28 21
15:19 12
21:55 7

2.коло (плеј-аут), 8.фебруар:
Динамо (Панчево) - ЖОК Уб
3.коло (плеј-аут), 15.фебруар:
ЖОК Уб - Партизан
Распоред није наклоњен Убљанкама на
старту плеј-аута, у суботу следи ново гостовање Динаму у Панчеву које ће разрешити дилему- у случају победе Уб ће поново дисати за врат Клеку и равноправно се борити за позицију осам која гарантује директан опстанак, док тријумф домаћих вероватно значи да ће ове две екипе решити која ће ићи у бараж, а која ће се
директно преселити у нижи ранг. Б.Матић

