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ODLOŽENO PLAĆANJE !!!

GVOŽĐARA
BOJE I LAKOVI
IZOLACIJA I FASADE
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SALA ZA SAHRANE I DA]E
(NA UBSKOM GROBQU)
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014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA

Уб

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !
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ОДЛУКОМ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА НА УБУ

НОВА ПАРКИНГ МЕСТА
У систем контроле и наплате паркирања
уведене две нове улице и двориште Спортске
хале и формирана екстра зона паркирања
На трећој седници Општинског већа, одржаној 24. јануара,
усвојена је измењена и допуњена Одлука о одређивању општих паркиралишта и зона паркирања за јавна паркиралишта на
Убу, којом су уведене нове улице и локације у систем контроле
и наплате паркирања и формирана екстра зона паркирања. У
питању је преко сто нових паркинг места које ће наплаћивати
Комунално јавно предузеће „Ђунис“.
Тако, наплата паркирања уводи се у улицу Вељка Влаховића и у новосаграђену улицу поред нове зграде Општинске
управе (целом дужином), које су сврстане у другу зону.

Улица 3.октобра

Паркинг код Спортске хале

Новина је и да ће бити формирана екстра зона паркирања
целом дужином улице 3.октобра. За почетак, паркирање у њој
ће коштати као у првој зони, док се на наредној седеници Скупштине општине Уб не утврди ценовник паркирања у екстра
зони. Паркирање у екстра зони биће ограничено на два часа, а
наплата ће се спроводити у времену од 7:00 до 19:00 часова
радним данима и суботом у времену од 7:00 до 12:00 часова.

Улица Нова 1
код зграде Општине Уб

Улица Вељка Влаховића

Према истој Одлуци, по први пут ће се паркирање
наплаћивати и у дворишном делу Спортске хале и то по ценама
у другој зони. Време паркирања биће неограничено, а наплаћиваће се од 7:00 до 15:00 часова радним данима и од 7:00 до
17:00 часова у дане вашара.
Чланови Општинског већа прихватили су и решење о
постављању алармне станице АС 1 у оквиру система осматрања, обавештавања и узбуњивања. Осим сирене, чујности до
два километра, која ће бити постављена на објекат силоса, у
оквиру система биће инсталиран и ултразвучни мерач протока
реке Уб, који ће се налазити у близини Општинске управе.
Мерач ће бити повезан са сиреном, која ће се аутомстски
укључивати у случају наиласка великих вода и сигнализирати
да постоји опасност од поплава.
Д.Н.

ДРАКОНСКЕ МЕРЕ

н

едавно је једна трговинска
радња затворена јер, власник
је израчунао да казну од
100.000 динара није у стању да плати
и, уз то, да настави са радом уз издатке за месечна
примања двеју радница, плус порези и доприноси.
Незванична информација је да је кажњен овим
износом, по важећем Закону, зато што није имао
довољне количине (обавезног) јефтинијег хлеба
(!?). Можда је ту било и неких других пропуста, али
сто хиљада су велике паре - ако се зна да већина
радника у трговинским радњима једва да има
двадесетак хиљада динара месечних примања,
онда је јасно и много тога другог. На евиденцију
незапослених су отишле две раднице, а држава је
добила у касу драконску казну. Какви су ефекти
оваквог инспекцијског прегледа - остаје да видимо.
Да ли је држава на добитку? Свакако да није, али
конкуренција затворене продавнице (на изузетно
добром и прометном месту) - јесте. Коме је
инспектор учинио услугу? Можда би неко требало то
да испита?
Е, сад! Још од времена Милошевићевог такозваног
режима (тешко је утврдити разлику са потоњим)
знало се да ситни (читај: незаштићени) трговци
плаћају највећи цех. Велики се, увек, некако, снађу. а
за њих и није неки велики проблем понека казна
годишње. Али, ‘’ако комарцу ишчупаш ногу...’’. Тако
се рапидно, задњих година, смањио број малих
радњи. Опстају само најупорнији, разуме се, са
прометом који ‘’дозвољава’’ повремене драконске
казне. И, зашто не рећи једну реалну претпоставку,
заради се, само, оно што се украде утајом пореза на
промет. Ко се усуди. Стрепња и стрес, висок крвни
притисак и кардиоваскуларни проблеми се не
рачунају.
Пријаве по којима инспекције обављају повремене
ванредне прегледе су, такође, у најмању руку, сумњиве. На пример, дођу и утврде неке формалне
неправилности као што је недостак текста који
обавештава да је знак о пушењу у локалу забранило,
или дозволило, Минирство, а кад се баци поглед на
друге локале у граду, сви још држе старе налепнице,
без тог текста. Очигледно је да је инспекцију неко
послао баш у ту радњу и да се ради о непринципијелности.
Такође, у последње време посебно је актуелно у
граду фотографисање неправилно паркираних
аутомобила. За сада, сликају се само они који
зауставе или паркирају на недозвољеним местима
(све се, кажу, третира као паркирање, нема оно што је
било некад - 15 минута које возач има на
располагању да уклони возило). Казна је, 2.500,оо
динара (ако одмах плаћате, а дупло - ако закасните).
И - то је, можда, делотворно кажњавање. Треба да се
научимо да поштујемо ред. Али, како доакати
бахатим возачима који и даље паркирају, на пример,
у самој раскрсници, на тротоару уз сам излог
маркета, на паркиралишту - тако да заграде друга,
правилно пракирана, возила?
Добро је да се пуни државна каса, али не би на одмет
било мало више праведнијих аршина.
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У ОШ „МИЛАН МУЊАС“ ТОКОМ ЗИМСКОГ РАСПУСТА

РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРЕЈАЊА И РАСВЕТЕ
Радове са 17 милиона динара финансира Канцеларија за јавна улагања Владе Србије
Првог дана зимског распуста, у ОШ „Милан Муњас“
започели су радови на реконструкцији система грејања,
унутрашње расвете и електро инсталација, које са 17
милиона динара финансира Канцеларија за јавна улагања.
Пошто је рок за завршетак радова 19. фебруар, а распуст
траје до 12. фебруара, Министарство просвете изашло је у
сусрет школи и одобрило да убски ђаци у друго полугодиште
крену седам дана касније од својих вршњака, с тим што су то
три радна дана (два дана се празнује Дан државности), која ће
бити надокнађена радним суботама.
Овим радовима, школа ће решити дугогодишњи и
горући проблем грејања, указала је Живана Баратовић,
директорка ОШ „Милан Муњас“. Инсталације за грејање су се
налазиле у земљи, тако да су временом пропале, јер нису
мењане откако је школа почела са радом 1982. године.
„Због тога, грејање нам је постало небезбедно и
недовољно, пошто је површина матичне школе 5.073 квадратна метра, где око 1.200 ученика похађа наставу. Захваљујући
Дарко Глишић, др Зорица Јоцић
реконструкцији, проблем грејања решићемо на дуге стазе, с
и
Живана
Бараовић у обиласку радова
обзиром на то да је на нови систем цеви гаранција 50 година.
Такође, биће реконструисан и систем струјне мреже, а уместо
неонских сијалица, које су штетне за очи, уграђује се ЛЕД расвета. Поред тога што не греје и знатно је здравија, са новом
расветом имаћемо и знатну уштеду у рачунима за струју, тако
да ће се ова инвестиција временом вишеструко исплатити. Од
ХАЈКА НА ПРЕДАТОРЕ У ПАМБУКОВИЦИ 19. фебруара, када се завршавају радови, услови за рад и
учење у нашој школи биће знатно бољи“, каже о значају тренутних улагања Живана Баратовић.
Радове у ОШ „Милан Муњас“ крајем прошле недеље су
обишли начелница Школске управе Ваљево др Зорица Јоцић
и председник општине Уб Дарко Глишић и изразили задовољство због наставка инвестирања у ову просветну установу.
Одстрељено пет лисица и једна куна
Уз подсећање да је пре годину и по дана, Канцеларија за
јавна улагања са преко 20 милиона динара финансирала
Пета хајка на предаторе у Памбуковици окупила је, у темељну реконструкцију крова и зграде убске основне школе,
недељу, 4.фебруара, око 220 тамнавских ловаца и др Јоцић је истакла да је даља адаптација неопходна. „Ово је,
њихових пријатеља из околних општина. Након доручка и по броју ученика, највећа школа не само у убској општини,
пријављивања у кухињи основне школе, кренули су у лов него и у Колубарском и у Мачванском округу и свакако да мора
на штеточине, које су, према показатељима са терена, све имати и адекватан простор,“ закључила је др Јоцић, која је
бројније.
похвалила и локалну самоуправу због константног улагања у
Према речима Ивана Васиљевића, груповође из побољшање услова за извођење наставе у овој и свим остаПамбуковачке секције- ревир 4, велики број предатора лим школама на територији општине.
одстељен је у последњих двадесетак дана.
Захваливши се Канцеларији за јавна улагања на доса- Многа наша села муку муче са предаторима. Према дашњим инвестицијама у ОШ „Милан Муњас“, председник
неким информација, на подручју Слатине и Докмира, ове општине Уб Дарко Глишић је рекао да ће радови омогућити
године се појавио и шакал. Ипак, данас нисмо имали значајну уштеду на енергентима.
среће да га сретнемо, али смо успели да уловимо пет
„До сада, никада није било довољно енергената, пошто
лисица и једну куну. И ове године смо успели да окупимо није све одлазило директно у систем, него је кроз разне
велики број ловаца, а придружили су нам се и наши кварове и пуцање цеви правило велики трошак. Грејање ће
другари из Чачка, Горњег Милановца, Обреновца, убудуће биту много јефтиније и квалитетније, и то не само у
Ваљева, Коцељеве, Дружетића, Бранковине и осталих школи, већ и у Спортској хали, која се загрева одавде, тако да
места из окружења- каже Васиљевић, уз констатацију да смо једним послом завршили неколико врло битних ствари за
ловна сезона није била на уобичајеном нивоу, због суше нас“, навео је Глишић. Према његовим речима, са овим
која је погодила фазане и зечеве у току њиховог развоја.
радовима, заокружен је један циклус свеобухватног улагања
Била је ово још једна прилика да се сумирају „који су убску основну школу ставили у статус једне од најборезултати, учврсте и започну нова пријатељства, јер то је, ље опремљених школа у Србији“. Улагања се настав-љају, па
понекад, важније од испаљеног метка у лукавог преда- је за ову годину планирано и проширење зграде ОШ „Милан
тора, који се ове зиме у тамнавском крају, баш, намножио. Муњас“ за додатних шест учионица, а тренутно се ради и
Током „трећег полувремена“ госте је забављао Оркестар пројекат затвореног базена, који ће бити изграђен уз школску
„Палма“. Следећа потера за штеточинама заказана је за зграду.
Д.Н.
недељу, 11.фебруар, а одржаће се у Докмиру.
М.М.М.

КОРИСНО ДРУЖЕЊЕ
ЛОВАЦА

Учесници хајке у Памбуковици
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САОБРАЋАЈНА НЕЗГОДА НА РАСКРСНИЦИ КОД УБСКЕ ЦРКВЕ

ПРЕВРНУО СЕ КАМИОН
ПУН КАМЕНА
Пуком срећом избегнута је већа трагедија.
Повређени возач, који је изгубио контролу
над камионом, збринут је у Ваљевској
болници, а материјална штета процењује се
на око 400.000 динара.
Возач М.М. (1964) из Сурчина задобио је тешке телесне
повреде (прелом ребара), у уторак 30.јануара, када је,
спуштајући се низ улицу ЈНА, изгубио контролу над камионом,
који се, због неприлагођене брзине, преврнуо на раскрсници
код убске Цркве. Овом приликом настала је велика
материјална штета, а само пуком срећом избегнута је већа
трагедија.

Последњи пут сличан инцидент,
на овој раскрсници, десио се пре тринаест година

Стравичан призор

Према речима очевидаца, које су касније потврдили
снимци са оближњег видео надзора, камион се, из за сада
непознатих разлога (сумња се на технички квар), великом
брзином кретао низ улицу ЈНА. При самом уласку на
раскрсницу, приликом скретања у Мајерову улицу, возило се
преврнуло на леву бочну страну, закачило један аутомобил,
а затим оборило семафор, металну заштитну ограду и
рекламни пано, где се и зауставило. Приликом превртања
возила расут камен (25 тона у ринфузи) оштетио је пет
аутомобила, а укупна материјална штета процењује се на око
400.000 динара.
Возач М.М. је задржан на лечењу у Ваљевској болници,
а против њега је поднета кривична пријава за угрожавање
јавног саобраћаја.
М.М.М.

ПОБЕГЛИ
У ПОСЛЕДЊЕМ МОМЕНТУ
Камере са оближњих локала забележиле су читав
овај инцидент, који је могао да има и веома трагичан
епилог. Наиме, у тренутку превртања камиона, код
рекламног паноа, који је уништен, налазила су се два
човека која су, када су видели шта се дешава, брзо
побегли са овог места. Они су се, у том тренутку, налазили
само неколико метара од камиона који је рушио све пред
собом, а срећна околност је да, у том тренутку, није било
возила на најпрометнијој раскрсници на Убу.

камион

Снимак са друштвених мрежа:
Превртање камиона и „спасавање живе главе“
Да је ова саобраћајна несрећа могла имати
несагледиве последице посведичио нам је и један од
очевидаца који се у том тренутку налазио у паркираном
комбију у улици Краља Петра Првог, недалеко од места на
ком се камион зауставио. Читав догађај посматрао је на
свом ретровизору, а даље кретање камиона под
инерцијом, који је ишао ка њему, највероватније су
спречили заштитна ограда и рекламни пано.

АКТУЕЛНО
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ТЕРЕТНИ САОБРАЋАЈ ПРАВИ СВЕ ВЕЋЕ ПРОБЛЕМЕ

СВИ ПУТЕВИ ВОДЕ КРОЗ УБ
- „Ми тренутно немамо адекватан одговор по овом питању и нећемо га имати у наредних
неколико година, јер наша обилазница је урађена пре тридесетак година на црквеном потоку“
- каже саобраћајни инжењер Благоје Цонић.
Саобраћајна незгода, које се прошле недеље десила
на раскрсници код Цркве, узбудила је убску јавност и
поново покренула многобројне приче о све интензивнијем
теретном саобраћају који пролази кроз нашу варош. Многи
се са разлогом питају: постоји ли било каква контрола
претовара, техничке исправности и, уопште, да ли су наши
путеви направљени да трпе оптерећење великог броја
тешких теретњака, који свакодневно превозе камен са
оближњих каменолома? Одговор на ово питања је одричан.
И без знања из ове области јасно нам је да путеви убрзано
пропадају, да кроз Уб дневно прође на стотине теретњака и
да би многи од њих тешко добили „зелено светло“ на
ванредном техничком прегледу.
Ипак, одговоре смо покушали да нађемо у струци.
Дипломирани саобраћајни инжењер Благоје Цонић,
Саветник за техничко регулисање и безбедност саобраћаја
у Општинској управи Уб, каже да је градско језгро посебно
оптерећено у последњих десетак година отварањем
мајдана у нашој непосредној околини.
- Ту првенствено мислим на каменоломе у
Врховинама, Степању, затим „Ива Аграр“ и Словац. За неке
је то најближи пут, јер је Уб, према незваничним
показатељима, повећањем експоатације камена у нашој
близини доживео експанзију тешког теретног саобраћаја из
правца Руме и Шапца према мајданима. Поред тога,
камиони не возе само камен, већ и друге кабасте
материјале, цемент и вештачко ђубриво, и све пролази
готово кроз центар Уба. Ми тренутно немамо адекватан
одговор по овом питању и нећемо га имати у наредних
неколико година, јер наша обилазница је урађена пре
тридесетак година на црквеном потоку, са жељом да
измести транзитни саобраћај из срца града- напомиње
Цонић, уз подсећање да је некада тешки саобраћај
пролазио и кроз ужи центар Уба. - Улица Јосипа Мајера, и у
продужетку Дринских дивизија, је последњих година

Оштећен коловоз на Вучијаку

Благоје Цонић
преузела на себе ту функцију, иако је у непосредној близини
центра вароши. Те улице су се у међувремену додатно
стамбено градиле, а има најава да ће се још градити. То више
није само транзитна саобраћајница, која по природи има
обавезу да што пре извуче возило из неког града, већ постаје и
стамбена, тако да је угрожена и паркирањем које успорава
саобраћај, а истовремено доприноси смањеној безбедности.
Током прошле године, општина Уб је усвојила одрђене
одлуке везане за контролу претовара код тешких камиона.
Међутим, њихово спровођење у пракси отворило је неколико
проблема.
- Да би се претовар проверавао, мора да постоје мобилне
ваге. На нашем подручју вагање врше патроле саобраћајне
полиције са техником коју не поседују Путеви Србије, већ је
изнајмљују. У питању су табласте ваге, попут панела, које се
постављају испод камиона који на њих наиђе, док су раније за
тако нешто прављени посебни услови. Ту услугу неко треба да
плати, а ми до сада то нисмо имали. Са друге стране, возачи
врло брзо комуницирају телефонима и једни другима јављају
где је полиција и мерење, тако да би се они врло брзо пребацили
на нову маршуту, што би доводило до нових проблема.
Једноставно, том променом правца, возачи би оптерећивали
друге путеве, који, по својим конструктивним карактеристикама,
нису прилагођени за тешка теретна возила, нити возила тих
габарита- закључује Благоје Цонић, уз констатацију да се о
техничкој исправности код нас веома мало води рачуна, било
да су у питању путничка возила или камиони.
- Наравно да треба пратити какви су то камиони и колико
су натоварени. Цене услуга превоза на тржишту показују да су у
питању мали износи, тако да људи оно што погоде јефтино, по
тони и километру, надокнаде тиме што претоваре и возе више
него што је дозвољено. Претпостављам да то утиче на све
лошије стање возила, технички преглед се обави када се мора, а
након тога се камиони само „терају“.
Милован Миловановић

Trijumf
BUTIK

Kralja Petra Prvog br.28, Ub
(preko puta “Komercijalne banke”)

NOVO !

na dan otvaranja 12.februara

10%

na svu robu

+ uz dodatne popuste
ODLOŽENO PLAĆANJE PUTEM
ADMINISTRATIVNE ZABRANE I ČEKOVIMA GRAĐANA !

U GLAVNOJ ULICI NA UBU !!!
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БАЛЕТСКИ СТУДИО „АТЕНА“

ОПРОШТАЈНИ КОНЦЕРТ ЗА ЈАЦУ
-Мој рад наставља Јелена Благојевић, наша дугогодишња ученица. Било ми је велико
задовољство јер сам имала изузетну сарадњу са децом и њиховим родитељима.
Великим концертом Балетског студија „Атена“,
дугогодишњи кореограф и педагог Јасмина Станчић, због
породичних обавеза, опростила се од убских балерина.
Јациних осамнаест година рада, успешно крунисаних
многобројним наградама и овим концертом, у понедељак 22.
јануара, остаће у срцима на стотине деце и њихових
родитеља.
- Убски балетски студио је настао захваљујући
ентузијазму Александре Стојановић. У почетку је број
чланова био врло скроман, а после годину дана, Сашки сам се
прикључила и ја, у раду са децом. Неколико сезона смо
заједно провеле у балетском студију, а после њеног повлачења, самостално сам водила студио. Мој рад наставља
Јелена Благојевић, наша дугогодишња ученица – сузних
очију, присећа се почетка свог педагошког рада Јасмина
Станчић.
Број балерина приближио се округлој троцифреној
цифри, а међу убским балеринама, нашло се и неколико
дечака, од којих је на концерту посебно место припало Луки
Мијатовићу. За успешно похађање часова балета није увек
потребна разгибаност и витка линија, већ посвећеност и

упорност, а по Јасмининим речима, свако може научити
основне балетске покрете.
- Било ми је велико задовољство што сам имала
изузетну сарадњу са децом и, пре свега, са њиховим
родитељима, а неколико генерација се истакло игром и
добрим васпитањем. Са '91. и '92. годиштем много смо
путовали, са '98. и '99. исто тако. Родитељи су то пратили, сву
захвалност упућујем и њима – рекла је Јасмина. Ову изјаву су
нам потврдиле и дугогодишње чланице Балетског студија,
које су на крају концерта, уз фотографисање са Јацом,
искрено плакале због њеног одласка.
Студио је започео са радом 1999. године и одржао је до
сада око 40 самосталних концерата. Освојили су много
награда у Србији и иностранству. На њиховим полицама стоје
на десетине пехара и медаља, па су, зато, учесници концерта,
осим букета цвећа и других поклончића, Јасмини уручили
пехар на којем су угравиране речи „Прво место за најбољу
учитељицу“ и медаљу за дугогодишњу сарадњу. За крај
концерта, по Јасмининој жељи, одиграна је нумера „Болеро“,
познатог француског композитора Мориса Равела.
Д.Капларевић

Балетски студио „Атена“ и Јасмина Станчић (десно)

na 250 kvadrata izlo`benog prostora

2018

Вука Караџића бр.40, Уб

-

014/414-054
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КЕРАМИКА
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ЗАВРШЕНА ПОМОЋНА ЗГРАДА
УБСКОГ ДОМА ЗДРАВЉА

РЕШЕН МАЊАК
ПРОСТОРА
Председник општине Дарко Глишић најавио
комплетну реконструкцију здравствене установе
После две године од отварања градилишта, крајем
јануара завршени су радови на изградњи помоћног објекта
Дома здравља, површине 300 метара квадратних. У
приземљу новоизграђене зграде су вешерај, остава за еко
материјал, радионица са магацином за аутомобилске гуме и
резервне делове, а на спрату архива и сала за едукације и
састанке. У питању је инвестиција вредна око 14 милиона
динара, од чега је половину средстава обезбедила општина
Уб за прву фазу радова, а другу половину Канцеларија за
управљање јавним улагањима, уз чију помоћ је објекат
завршен.

Нови помоћни објекат убског Дома здравља
пасареле, реконструкција ће, према његовим речима,
највероватније подразумевати и изградњу одељења за
хемодијализу.
„Очекујем да у наредних годину до две дана те радове
отпочнемо, надам се и завршимо, и да онда имамо један
репрезентативни објекат који, сигуран сам, неће бити тог типа
у региону, нити на тај начин урађеног. Тренутно припремамо
документацију и био бих презадовољан ако бисмо све
пројектно завршили до јесени, након чега бисмо ушли у
тендер. Реконструкција ће потпуно изменити изглед Дома
здравља и створити све услове да он буде у највишој
категорији таквих здравстевних установа“, рекао је Глишић.
‘’Адаптацијом Дома здравља, створиће се услови за
формирање нових специјалистичких служби које недостају
овој здравственој установи’’, указала је др Биљана Николић,
уз наду да ће у оквиру најављених радова бити изграђен и
центар за хемодијализу. То би представљало значајан корак у
остваривању доступније здравствене заштите и велико
олакшање и за болеснике и за запослене, пошто санитетска
возила Дом здравља четири пута дневно превозе 20
пацијената на дијализирање у ваљевску болницу.
Д.Н.

У ДОМУ ЗДРАВЉА УБ
Председник општине Уб Дарко Глишић
и директорка Дома здравља Уб Биљана Николић
са сарадницима у обиласку новог објекта
Стављањем у употребу помоћног објекта, решен је
дугогодишњи проблем мањка простора, пре свега за чување
медицинске и друге документације, нагласила је директорка
Дома здравља др Биљана Николић.
„У згради имамо велику просторију где ћемо моћи да
сместимо сву нашу архиву, која нам је била највећи проблем,
пошто смо до сада сваки ћошак у Дому здравља користили за
њено одлагање. Овај објекат нам много значи и због сале за
едукације, где ћемо осим стручних скупова одржавати и
презентације, предавања и пословне састанке. С обзиром на
то да имамо доста лекара специјалиста, организоваћемо и
разне акредитоване семинаре, што ће нам смањити трошкове
едукације, коју, иначе, морамо да обављамо у континуитету.
Сала је већ опремљена, као и вешерај и остали технички део
зграде. Полице за архиву и још мало намештаја и опреме који
недостају, набавићемо уз помоћ локалне самоуправе, рекла
је др Николић.
Новосаграђени објекат обишао је председник општине
Уб Дарко Глишић и том приликом најавио да ће Канцеларија
за управљање јавним улагањима финансирати и комплетну
адаптацију Дома здравља. Осим надоградње спрата изнад
Дечије службе, проширења хитне службе и изградње

ГЕОМЕТАР
Горан Јанков - Кекин, дипл.инг.геодезије

- ОМЕЂАВАЊЕ
064/598-26-52
- ДЕОБА ПАРЦЕЛА
- ЛЕГАЛИЗАЦИЈА КУЋА (ОЗАКОЊЕЊЕ)
Уб - Главна улица Краља Петра Првог
(преко пута Социјалног, поред маркета „Идеа“)

ЧЕТВРТА АКЦИЈА
БЕСПЛАТНИХ ПРЕГЛЕДА
Прегледано 69 пацијената. Обављено З2 УЗ
прегледа абдомена, а за 24 неосигурана лица урађени
су тумор маркери гастроинтестиналног тракта.
У недељу 28. јануара, посредством Министарства
здравља, настављена је акција бесплатних превентивних
прегледа у више од 100 здравствених установа широм
Србије, међу којима је био и Дом здравља Уб. Од осам до 16
часова, у убском Дому здравља прегледано је укупно 69
пацијената, што указује на то да се грађани и даље у великом броју одазивају позиву да без оверених здравствених
књижица обаве одређене медицинске прегледе и анализе.

Мерење крвог притиска
На нивоу клиника, ово је пета акција бесплатних
превентивних прегледа, а на нивоу домова здравља
четврта. Дом здравља Уб је обезбедио ултразвучни преглед
абдомена, који је обављала др Жељка Јовановић спец.
радиологије. Такође, сваком пацијенту је омогућено да
обави ЕКГ дијагностику, мерење шећера у крви и крвног
притиска, а за пацијенте без здравственог осигурања, било
је омогућено вађење тумор маркера гастроинтестиналног
тракта ЦЕА и ЦА 19-9.
Урађено је 32 УЗ прегледа абдомена, већином женске
популације, извађено 25 тумор маркера, а могућност да се
бесплатно прегледају, искористиле су 24 особе, које нису
имале здравствено осигурање. Некима од њих установљен
је повишен шећер у крви и повишен крвни притисак, као и
промене на ЕКГ-у, па су докторке опште праксе Јасмина
Спасојевић и Наталија Милосављевић дале препоруке за
даље лечење.
Д.К.
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У ТЕКУЋОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ

ОПШТИНА УБ СТИПЕНДИРА
175 СТУДЕНАТА
Годишња висина стипендије износи 60.000 динара,
подељених у десет месечних рата
Након спроведеног конкурса општине Уб, Комисија за доделу новчаних
накнада дела трошкова студирања је за
школску 2017/18. годину одобрила 175
стипендија студентима првог, другог и
трећег степена академских студија. На
конкурс је пристигла 201 пријава, али је 26
кандидата одбијено јер нису испуњавали
предвиђене услове. У односу на лане,
број студената који су сада остварили
право на ову финансијску подршку од
локалне самоуправе мањи је за 36.
Како сазнајемо од заменице председника општинске Комисије Славице
Глишић, у текућој школској години локална самоуправа стипендираће 24 студента прве године, 60 друге, 45 треће и 27
студената четврте године студија на
државним и приватним факултетима. На
интегрисаним студијама (пета и шеста
година), заједно са првом и другом годином мастер студија, укупно је 19 кандидата остварило право на стипендију.
„За разлику од претходних година,
када су једну петину свих захтева за
стипендије остваривали студенти Рударско-геолошког факултета, ове године је
нешто уједначенији број пријава по
факултетима. Највећи број пријава стигао
је са Учитељског факултета - 15, дванаесторо ст удира Рударско-геолошки,
једанаест Пољопривредни, Правни и

Машински по девет студената, Факултет организационих наука и Математички по осам, Географски, Електротехнички и Филолошки по седам
студената који су остварили право на
стипендију. Ове године, примењује се
допуњена Одлука о стипендијама, по
којој убска општина први пут стипендира студенте докторских студија. Од
пристиглих и одобрених пријава,
највећи број су студенти првог степена, где имамо 19 пријава са све интегрисаним студијама и само једну
пријаву остварену са максималним
условима са докторских студија”,
објашњава Славица Глишић.
Ст уденти су конкурисали за
60.000 динара у годишњем износу,
подељених у десет месечних рата,
почев од октобра прошле године, а
заостале рате биће им исплаћене
ретроактивно.
Према општинској одлуци, право
на стипендију могли су остварити
ст уденти држ авних и приватних
факултета који су у текућој школској
години први пут уписани на основне,
мастер, специјалистичке или докторске студије, који нису губили годину
током студирања, а остварили су
најмање по 37 ЕСПБ у свакој школској
години. Један од главних услова за

ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

ЗА КУПОВИНУ САДНИЦА
Ученици трећег разреда ОШ „Милан
Муњас“ Уб организовали су, 31.јануара,
продајну изложбу употребних предмета
направљених од рециклажних материјала, које су радили током првог полугодишта на часовима „Чувари природе“.
Било је ту изузетно занимљивих креација
(укрсаних кутија за накит, ваза, држача за
салвете...), па с тога и не чуди изузетно
интересовање осталих ђака који су, током
школског одмора, пазарили готово све
производе.
- Тема наше изложбе била је рециклажа, а идеја нам је била да од старог
направимо ново. Једноставно, све што
нам у кући више није било потребно, ми

смо му нашли нову намену. Користили
смо разне материјалне попут картона,
пластике, лима, гуме..., и од њих, углавном, правили предмете за свакодневну употребу- рекла је за „Глас
Тамнаве“ учитељица Вања Трефалт.
Како каже, средства прикупљена
на овој изложби биће утрошена за
куповину садница које ће бити засађене на Општинском брду.
- Интересовање за изложбу је
премашило наша очекивања, прикупили смо одређена средства и сада
чекамо пролеће како би до краја
остварили нашу замисао- поручује
Вања
М.М.М.

Ученици трећег разреда са својим учитељицама

Славица Глишић
добијање стипендије је континуитет у
школовању, па су се на конкурс могли
пријавити кандидати који су одмах по
завршетку средње школе први пут уписали основне академске студије, као и
студенти који су по завршетку основних
студија одмах наставили студије другог
(мастер), односно трећег степена (докторске или специјалистичке), уз услов да
нико од њих није имао продужену годину.
Стипендије могу користити студенти који
нису у радном односу, а да притом заједно са својим родитељима или старатељима имају пребивалиште на територији убске општине Уб најмање годину
дана.
Д.Недељковић

ОШ ''МИЛАН МУЊАС''

ДУЖЕ НА
РАСПУСТУ
Одрађивање наставе
планирано је за суботе
- 31. март, 21. април и 12. мај.
За ученике свих основних и средњих школа, од четвртка 1. фебруара
почео је други део зимског распуста.
Он ће трајати све до 12. фебруара, када
се ђаци враћају у школске клупе.
Четвртак и петак, 15. и 16. фебруар такође су нерадни, јер се тада обележава државни празник Сретење.
Ученицима ОШ „Милан Муњас“
због реконструкције грејања, распуст
ће бити продужен, односно спојен са
државним празником, тако да ће њима
друго полугодиште почети нешто
касније- 19.фебруара. Распуст је
продужен и за ученике издвојених
одељења.
- На седницама стручних органа
школе, поред захтева за продужетак
зимског распуста, формулисан је план
одрађивања три наставна дана, у три
наставне суботе, током другог полугодишта и то 31. марта, 21. априла и 12.
маја. Овај предлог упућен је на сагласност министру просвете – образложила је Живана Баратовић, директорка
ОШ „Милан Муњас“, разлоге каснијег
почетка другог полугодишта.
У суботу, 31. марта радиће се по
распореду од понедељка, 21. априла
одрађиваће се часови од уторка, а 12.
маја часови по распореду од петка.
Првог дана наставе у другом полугодишту, ученици првог, трећег, петог и
седмог разреда крећу пре подне на
наставу, а ученици парне смене, по
подне.
Д.К.

ОПШТИНА УБ

8.фебруар 2018.г.

146 ГОДИНА БИБЛИОТЕКЕ „БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ“

ГОДИНА У ЗНАКУ
РОЂЕНДАНА
Најстарија установа културе у убској општини ће
низом програма обележити вредну годишњицу
Током 2018, Градска библиотека „Божидар Кнежевић” ће
низом програма обележити 146 година постојања. Најстарија
установа културе у убској општини настала је на темељима
Читаонице убске, која је отворена 27. јануара 1872. године (14.
јануара по старом календару). Њено оснивање наговестио је
допис листу „Јединство“, објављен 31. јула 1871. године, у
коме се каже да су Убљани за „кратко време учинили знатан
напредак како у погледу трговачком, тако и просветном“
(откупили су простор за вашариште, троразредну основну
школу претворили су у четвороразредну, установили
телеграфску станицу, подигли „лепу цркву“). „Још очекујем од
Убљана“ , стоји у наставку тог чланка, „да по могућству и
читаоницу отворе, као преко нужну потребу за раширење
просвете. Уздајући се у њихову добру вољу и жудњу за
напредак, надамо се да ће и читаоницу за најкраће време
отворити. То је питање између њих покренуто и од многих
усвојено, да се читаоница отвори као преко нужна потреба“.
У минулих готово век и по, библиотека је имала успона и
падова, прекид у раду на самом почетку, неколико пута се
пресељавала, мењао се и број запослених, фонд књига и
организација, али је све до данас задржала јединствену
просветитељску мисију.
Дуга традиција чини нас поносним, али је и велика
обавеза, истиче Јулија Марјановић Јовичић, директорка
Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“.
„Уб је изнедрио доста угледних културних великана:
Љубишу Јоцића, Божидара Кнежевића, Бранислава Петронијевића, Рашу Плаовића, Александра Поповића, Светомира
Николајевића,… Мислим да смо дужни да ту културну
традицију и атмосферу наставимо и уздижемо овај град,
верујући у књиге, поезију, писану реч уопште, иако време у
коме живимо намеће потпуно друге сфере интересовања. Чак
неке моје колеге из библиотеке и ја пишемо и објављујемо.
Срећни смо јер доста грађана редовно долази у библиотеку, а
међу њима је велики број деце и много младих који воле да
читају. Иако имамо велики број значајних књига из свих
области, трудимо се да у нашем фонду увек има нешто
ново…”, наводи Јулија Марјановић Јовичић.
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ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ДЕЦЕ
ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА, У УБСКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ

ХУМАНИТАРНА
ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ
Традиционално пуштање балона
на Градском тргу биће организовано
15.фебруара у 13 часова
Национално удружење родитеља деце оболеле од
рака (НУРДОР), поводом Светског дана деце оболеле од
рака – 15. фебруара, организује хуманитарне акције широм
Србије, којима се већ трећу годину придружује и убски
НУРДОР. У Дому културе Уб, у 12 часова, биће одржана
хуманитарна представа за децу, после које ће бити
организовано традиционално пуштање балона (13 часова)
на Градском тргу.

У холу Дома културе биће организовано низ
активности хуманитарног карактера као што су продајне
изложбе, уметничко осликавање лица, фотографисање и
слично. Позвани су људи добре воље, појединци,
предузетници и фирме, да узму учешћа у овој племенитој
акцији, којом се помаже изградња дечјег хемато-онколошког
одељења у Нишу. Може да се донира услуга, кафа, пециво,
шишање, сат времена у дечјој играоници или СМС на 1150.

„Ваљевац МДМ“ д.о.о. је фирма која се
бави прерадом меса, претежно традиционалних производа. За рад у производном
погону у Лончанику, Уб, потребни су нам:
Колектив Градске библиотеке
„Божидар Кнежевић“ Уб
Ова читалачка оаза за све Убљане и Тамнавце, смештена у
самом центру града, данас је савремена библиотека, са око
50.000 наслова, са формираним електронским каталогом и
богатом издавачком делатношћу, а планирана је и
дигиталализација целокупног фонда. Организатор је многих
књижевних вечери, предавања, изложби, манифестација,
трибина, ликовних и литерарних конкурса, музичко-сценских
програма и радионица.
- У време када и није баш „сунчано” за културу, треба бити
креативан и начинити да уметност буде ипак „вино” живота,
„ако већ није хлеб живота”, како би рекао Тин Ујевић.
У оквиру обележавања 146 рођендана, Градска библиотека „Божидар Кнежевић” ће током читаве године организовати бројне програме, као што су књижевни сусрети са актуелним домаћим писцима, песничке и рецитаторске вечери,
трибине, дечје позоришне представе и други садржаји за
најмлађе.
Д.Недељковић

1. АДМИНИСТРАТОР - 1 извршилац
опис посла: комуникација са клијентима,
фактурисање, рад на интерним документима
2. МЕСАР - 2 извршиоца
3. ПОМОЋНИ РАДНИК - 2 извршиоца
4. ВОЗАЧ - 1 извршилац
Радно искуство неопходно на истим или
сличним пословима.
Рок за конкурисање 22.фебруар 2018.
Биографију са фотографијом слати на
емејл адресу: jovancicmdm@gmail.com
Кандидати који уђу у најужи избор ће бити
контактирани.
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ОКО НАС

8.фебруар 2017.г.
ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА
НИСАМ МАЈСТОР
АЛ' МОГУ ДА ПОГЛЕДАМ

ВАРОШ
У ТРАНЗИТУ
Неке 2001. године „Макси радио“, лоциран
на углу Мајерове и Муњасове улице, емитовао је
у вечерњем термину уживо информативне емисије у којима је водитељ Живан Живанши омогућавао заинтересованим слушаоцима укључење
у програм и постављање питања гостима. Моја
маленкост је само у почетку била гост јер сам се
брзо одомаћио у скученом простору „глуве“
собе. Једне прилике, док сам образлагао тек
усвојени Генерални план Уба 2020. и обилазни
прстен око вароши јавила се слушатељка и
питала: „Јели море, кад ће да се асвалтира пут
кроз Гуњевац? Ја до 2020. не могу да чекам!“.
Асвалтирање пута кроз Гуњевац изведено
је крајем 2007. године. Коју годину пре започет је
асвалт у улици 8. марта. Цела деоница завршена
је током 2012. године. Изградњом улице Рајка
Михајловића у периоду 2004-2008.године
комплетиран је транзит на потезу југ-запад а
прошлонедељно филмско превртање камиона
натоварено туцаником на раскрсници код Цркве
актуелизовало је питање: „Мора ли сав тај терет
кроз варош?“. Одговор је једноставан: „Мора!“.
Зашто? Зато што нема алтернативног правца!
Докле? Док се изградњом обилазнице Вучијак –
Липњак – Провалије – Богдановица – Таково не
створи физичка предпоставка звана „добар
пут“!
То подразумева израду и усвајање нових
урбанистичких планова, пројектовање око 7 км,
експропријацију око 8 хектара земљишта, нешто
пара за изградњу нових мостова на Убачи и
Тамнави ... Дакле, пуно ће воде протећи поменутим рекама док се у потпуности не измести
транзитни саобраћај из Уба. Ако неко зна бољи
начин да реши проблем силаска возила од
Ваљева у убску долину нека се јави, радо ћу
проследити урбанистима. Једини одговор који
не прихватам је обилазак преко Словца.
Далеко од тога да се ништа по том питању
не ради. За пар дана биће познат извођач
радова који ће у склопу реализације заједничког
пројекта општине Уб и ЕПС-а „Мургаш – ново
насеље“ током ове године изградити 1,3
километара инфраструктурне „кичме“ укључујући и саобраћајницу којој фали још 800 метара
да „добаци“ до Липњака. Онда државним путем
2. А реда бр. 145 до Жижиног грма па лево, низ
брда и долине Стубленице па у реону Леонтијевића воденице преко Убаче у богдановачку
равницу. Пре пар година прошла је иницијатива
код „Путева Србије“ да се ова будућа обилазница третира као део државне путне мреже и
пројектује са одговарајућим путним карактеристикама па се очекује њихово даље ангажовање на реализацији.
Актуелни транзит од Цркве трасом улица
Мајерова и Дринске дивизије до бањанске
раскрснице изграђен је на Црквеном потоку пре
35 година. Да то није учињено камиони би данас
пуни туцаника из мајдана у Словцу, Бајевцу,
Степању и Врховинама тутњали кроз Главну
улицу. Временом је варош надрасла своју
обилазницу а њено полоше стање се дугује
превозу грађевинског материјала коришћеног
за изградњу аутопута, моста на Ади, Београда
на води и бројним другим објектима. Дани
поправке оштећених деоница су на видику а
измештање... Ако се потрудимо, читаћемо о
томе у 333. броју „Гласа Тамнаве“.

ГРИП ЈАЧА
Изолован вирус грипа типа Б и међу Убљанима. Ограничене посете
у ваљевској болници. Мале богиње потврђене у општинама
Ваљево (2), Мионица (1), Љиг (1), Владимирци (3), Шабац (16).
У протеклој недељи, највише
међу школском децом, али и међу
предшколском децом и одраслима,
примећује се пораст респираторних
вирусних инфекција, а потврђен је и
случај грипа типа Б. Још увек то је
вирус грипа ниског интезитета, али се
његова јачина и распрострањеност
увећавају. Како наводи др Биљана
Рајковић, начелница епидемиологије
из ЗЗЈЗ Ваљево, у над зору над
грипом, закључно са недељом 28.
јануара ове године, обрађеним подацима евидентира се појачана
активност вируса грипа, али је укупан број оболелих у Колубарском
округу и даље мали (31 особа). Слична ситуација је и у општини Уб. У
претходних десет дана, пријављево је укупно 11 случајева обољења са
клиничком сликом грипа и то у узрасту школске деце и омладине.
- Из узорака узетих у претходном месецу, изолован је вирус грипа
типа Б код пацијента из Уба и Ваљева. Иначе овај тип је најчешћи у Србији
– напомиње др Рајковић.
Потврду да је више оболеле деце међу школском децом, која су се
лекарима јављала са симптомима сличним грипу, добили смо и од Дечје
службе Дома здравља Уб, где су у протеклој недељи, дневно лекари у
смени прегледали и преко 80 пацијената. Симптоми су, углавном,
повишена телесна температура, кашаљ, црвено грло, цурење из носа,
болови у зглобовима, а доста пацијената се јављало са дијарејом и
повраћањем.
Због ситуације пораста оболелих од грипа и вирусних инфекција, од
26. јануара, ограничене су посете болесницима на свим одељењима
Опште болнице Ваљево. Директор ваљевске болнице др Зоран Ђурић,
донео је одлуку да се ограниче посете, максимално до 30 минута, две
особе по болеснику, а посете нису дозвољене деци до 15 година
старости.
Што се тиче епидемије морбила, истражене су четири сумње на мале
богиње у општини Ваљево, Љиг и Мионица. Код свих је доказана
инфекција вирусом малих богиња. Како је објављено на званичној
страници БАТУТ-а, ЗЗЈЗ Ваљево је пријавило породичну епидемију у
селу Попучке, са двоје оболелих. Лабораторијски потврђени случајеви
малих богиња регистровани су у Љигу (1 случај), Мионици (1), општини
Шабац (16), на територији општине Владимирци (3).
Д.К.

КЈП „ЂУНИС“

ЗАВРШЕНО
ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА

Радници службе Зеленила Комуналног јавног предузећа „Ђунис“
ових дана су завршили зимско орезивање дрвореда и стабала на свим
јавним зеленим површинама на Убу. Радови су започели у децембру, али
су прекинути уочи новогодишњих празника, када је „Ђунис“ био
ангажован на постављању декоративне расвете и украшавању града.
„Са орезивањем стабала наставили смо средином јануара и цео
посао завршили до краја тог месеца. Послови орезивања обављени су
на Шепковцу, у насељима Талови и Гај, у улицама Војводе Мишића и
Алексе Мартића, потом на појасу око Дома здравља, на Тргу и осталим
јавним површинама. Код силоса смо морали да уклонимо једно стабло
јаблана, пошто је корење било јако плитко, па је постојала опасност да
дрво падне и угрози саобраћај и безбедност наших суграђана“, каже
Јелена Матовић, ПР менаџер КЈП „Ђунис“.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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O UBU I UBQANIMA

TAMNAVSKI LEKSIKON

АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ ЏАЈИЋ,
заменик председника општине Уб
Биографија
Рођен 21.јула 1963. године у
Београду. Са три године живота из
Обреновца се пресељава на Уб, где је
завршио основну и средњу школу. На
Факултету за физичку културу завршио је Вишу тренерску школу, а на
Академији фудбала - Менаџмент у
спорту.
Играо рукомет више од петнаест
година, али је већину времена провео
у фудбалу. Био је спортски директор
ФК Јединство (када су Убљани играли
Другу савезну лигу). Функцију председника Фудбалског савеза Уба обављао
је десет година, а сада је председник
Фудбалског савеза Колубарског округа, члан Извршног Одбора ФС Региона
Западне Србије и делегат ФСС.
Професионалну каријеру започео
као радник у предузећу „Тамнавац“,
био је директор Установе за спорт
општине Уб, а сада је на месту
заменика председника општине Уб.
Председник је Општинског одбора
Српеске напредне странке Уб.
Дугогодишњи је члан Аматерског
позоришта „Раша Паловић“, док као
хоби посебно издваја лов. Живи у

породичној кући на Убу, са мајком
Љубинком, супругом Татјаном и синовима Немањом и Алексом.

Најдражи кутак на Убу
или у Тамнави?
- Уб је место у коме сам одрастао и
врло је тешко определити се за најдражи кутак. Сваки део града има своју
лепоту и значај. Али, нека то, ипак, буду:
крај у коме сам одрастао и живим Шепковац са стадионом и базеном,
Школарац и већ легендарна „Ливадица“, где последњих 18 година са својим пријатељима и драгим људима
рекреативно играм мали фудбал.

Одрастање на Убу
памтим по...
- Имао сам прелепо и безбрижно
детињство. Са сетом се сећам биоскопа
и старог парка, где су се дешавала прва
заљубљивања и падали први пољупци.
Стари биоскоп је имао дрвене столице,
бубњару и чика Дишу, за кога смо сви
мислили да је строг, а он је само
савесно радио свој посао. Шепковац,
Радовића шума и Тополице (где се сада
налазе базен и стадион) су посебна
места у мом одрастању. Полигон у
старом школском дворишту и „Дедино
воће“ на Вучијаку, где су се одигравале
утакмице између различитих крајева
Уба, је нешто што се памти целога
живота. Ту су и стара пекара (данашњи
објекат „Банке Интеза“), где смо чекали
хлеб са претопом, затим кафана „Код
Лулице“ у коју смо кришом улазили,
крили се у сепареу и испијали прва
пића, бојећи се да не наиђу професори
(тада је било забрањено ђацима да иду
у кафане). Ипак, најдраже место за мене
био је Школарац, где сам годишње
проводио бар 300 дана, да ли тренирајући рукомет или играјући баскет (прво
на доњем кошу а онда и на главном, где
је успех био остати непоражен 3-4
партије, јер су биле јаке екипе). Наравно,
играли смо и мали фудбал, а моја

генерација (булиџани – тако су нас звали),
неуморно је покушавала да победи тада
легендарни тим „Белог Нарциса“, где су
играли Селак, Пирић, Мома, Зинге... Један
период одрастања провео сам и на
стадиону Јединства, где сам слушајући о
фудбалу и свим могућим „комбинацијама“
у њему, од заљубљеника у овај спорт (чика
Раде, Завиша, Кеза, Анцика, Ђока Јовановић и други), учио и о животу.

Уб би требао да буде
поносан на...
- Првенствено на успешне људе који
су ту радили и име нашег места, пронели
широм света. Ту мислим на Брану Петронијевића, Ацу Поповића, Рашу Плаовића,
Божидара Кнежевића, Мишка Недељковића, Мирослава Перишића, и наравно
наше спортске великане Ратка, Дула,
Драгана, Раћу, Немању, Уроша и друге. Уб
треба да буде поносан на дух који има, на
гостољубивост, као и на људе који у њему
живе и раде.

На Убу ми највише смета...
- Толико волим Уб, да не могу да кажем
да ми нешто смета. Једино бих упутио апел
нашим суграђанима и запитао их: Да ли
мора да се излупа расвета на Општинском
брду, први дан када је постављена? Мора
ли да се пишу графити баш свуда? Да ли је
контејнеру место у реци? Треба ли папир
бацити баш ту где схватиш да ти више не
треба?

Перспективе развоја Уба
и Тамнаве су...
- Оно на шта се ми у наредном
периоду морамо ослањати је свакако
отварање копа Радљево, ауто-пут и
индустријска зона уз њега. То су перспективе развоја које дају велике могућности
и које би требало да реше питања
запошљавања и напретка код нас. Са друге
стране, тренутно се трудимо да осмислимо
начине за улагање у пољопривреду. Наш
крај и општина имају доста пољопривредника и о развоју у том сегменту мора се
размишљати.

На Убу недовољно обраћамо
пажњу на...
- Оно што сам већ и рекао- мора се
чувати све оно што је изграђено и што је
власништво свих грађана. Ми живимо у
овом граду и општини, и морамо је чувати
и неговати. Треба да је оставимо у наслеђе
генерацијама које долазе, лепшу и бољу
него што је била, како би је и они, исто тако,
оставили и унапредили онима који дођу
после њих.
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САВИНДАН У ОШ „ДУШАН ДАНИЛОВИЋ“

НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ
Празник је био и прилика да школа награди
ученике и њихове наставнике за резултате
остварене на такмичењима највишег ранга
Као и претходних, и ове године за Савиндан је посебно
свечано било у ОШ „Душан Даниловић“ у Радљеву, где су
поред родитеља, професора и бивших радника, обележавању
школске славе присуствовали и представници локалне самоуправе, јавних предузећа и установа и друге званице. Након
обреда резања славског колача, госте је поздравила директорка школе Светлана Максимовић која се захвалила домаћинима славе, колегиницама Марији Милић и Мирјани Јеврић
што су прихватањем те части омогућили да традиција поштовања и очувања светосавских вредности и даље траје у тој
образовној установи. Празник Светог Саве био је и прилика да
школа награди ученике и њихове наставнике за резултате
остварене на такмичењима највишег ранга. За освојено прво
место на окружном такмичењу из српског језика и учешће на
републичком такмичењу награде су примили Теодора Ивановић и њен наставник Немања Петровић, а за учешће на републичкој смотри из аутомоделарства Дарија Симанић, Јелена
Стаменић, Филип Којић, Вук Јевремовић, Ана Вујановић и
Катарина Станковић, које је припремао наставник Горан
Косанић.
Такође, већ по традицији, Црквена општина Радљево,
која сваке године расписује литерарни конкурс на тему „Живот
и дело Светог Саве“, новчано је наградила ауторе најуспешнијих радова. Прва награда припала је Стефану Јовановићу,
ученику осмог разреда, друга шестаку Вукашину Петровићу,
док су треће место поделили Драгица Митровић и Лазар
Вукашиновић, ученици петог, односно осмог разреда.

Колектив ОШ „Душан Даниловић“
са гостима и ученицима
У наставку свечаности, представили су се ученици
нижих разреда, који су са својим учитељицама припремили
занимљив драмско-рецитаторски програм о томе како су се
некада славили крсна слава и Савиндан у школама и црквама.
Осим малих глумаца и рецитатора, у програму су наступили
школски хор и фолклорна секција.
Д.Недељковић

БРЕЗОВИЦА

ПАКЕТИЋИ
НА САВИНДАН
Све тамнавске образовне установе традиционално су
прославиле дан Светог Саве, који се обечежава као школска
слава. Ове године, посебно свечано било је у ИО ОШ „Рајко
Михаиловић“ у Брезовици, где су приредби у част првог
српског просветитеља присуствовали бројни родитељи,
мештани и представници локалне самоуправе. У пригодном
светосавском програму учесвовали су сви брезовачки основци
и предшколци, који су причом, рецитацијом и песмом присутне
водили кроз живот утемељивача српске цркве, државе и
школства.
Свечаност је увеличало и присуство председника
општине Уб Дарка Глишића, који је, у име ОО Српске напредне
странке, брезовачким малишанима поделио 38 пакетића. Он је,
честитајући малишанима школску славу, пожелео свим ђацима
леп одмор за време распуста и добре оцене у наставку школске
године.
Љ.С.

ОШ „МИЛАН МУЊАС“ ПРОСЛАВИЛА
ШКОЛСКУ СЛАВУ

СВЕТИ САВА ЧУВА НАС
За школској 2016/2017. годину, награђено је
48 ученика и 20 наставника
После сечења славског колача и освештавања жита, које
су ове године припремили домаћини славе – породица Јована
и Мирјане Стајчић из Уба, гости, ученици и родитељи у ОШ
„Милан Муњас“, чули су беседу протојереја-ставрофора
Митра Миловановића, којом је назначено велико дело српског
просветитеља. Свети Сава нам је показао пут, какви то људи и
хришћани треба да будемо. Протојереј Миловановић пренео је
поздраве и благослове Његовог преосвештенства, епископа
ваљевског Господина Милутина.

Ове године домаћин је била породица Стајчић
Након беседе и обредног дела славе директорка школе
Живана Баратовић, у свом обраћању је навела најзначајнија
постигнућа Основне школе „Милан Муњас“. У извођењу
хорске секције, заорила се Химна Светом Сави, после које је
започео културно-уметнички програм ученика старијих
разреда.
Драмски део програма извели су ученици рецитаторске и
драмске секције, са којима су радили наставници српског
језика Мирјана Дудић, Сандра Трбовић и Веран Мијатовић.
Млади глумци, дочарали су праву атмосферу славске трпезе,
у духу српске православне породице. У получасовном
програму, осим Химне Светом Сави, чули су се тактови
познатих композиција „Говори Господе“ и прелепе песме
„Милешевка“, уз пратњу клавира (Дарјан Макијев), гитаре
(Мина Кнежевић) и флауте (Љубица Живановић). Композиције
је припремала, са хором, наставница музичке културе Дуња
Капларевић. Сценски декор радили су наставници ликовне
културе Јелена Чупић и Владимир Церовић, а техничку
подршку пружио је наставник информатике и рачунарства
Немања Драгићевић.
У званичном делу програма, као и сваке године,
додељене су светосавске награде, које су добили ученици и
наставници који су освојили једно од прва три места на
такмичењима окружног ранга. Због великог успеха убских
ученика у школској 2016/2017. години, пригодним поклонима, у
виду књига, награђено је 48 ученика и 20 наставника. Шесторо
ученика је учествовало на републичким такмичењима, док су
остали ученици били пласирани на једно од прва три места на
окружном такмичењу, што је велики успех ОШ „Милан
Муњас“. Ученици и наставници су се посебно истакли у
области школског спорта (рукомет) и српског језика, а
успешност су показали и у знању француског и енглеског
језика, математике, биологије, историје, географије и техничког образовања.
Д.Капларевић

Пакетићи за брезовачке ђаке

8.фебруар 2018.г.
У ОРГАНИЗАЦИЈИ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

СВЕТОСАВСКА
АКАДЕМИЈА
Ученици и професори показали како изгледа
концерт у врхунском извођењу
Поводом Савиндана, Школа за основно музичко
образовање „Петар Стојановић” је у предвечерје празника
одржала шесту по реду свечану академију, која је окупила
бројну публику. Уводну беседу о најмлађем сину великог
жупана Стефана Немање, крштеном као Растко, изговорио је
протојереј ставрофор Драган Алимпијевић, старешина храма
Христа Спаситеља, подсетивши шта је све Свети Сава учинио за српски народ.
„Бог нам га је и сам даривао да нас духовно роди и
облагороди. До њега смо били нико и ништа, звали смо се
свакако: Рашани, Зећани, Топличани, са њиме и од њега
постали смо и остали Срби, народ сабрат и окупљен. Он нам
је отац, јер нас је многоструко породио, духовно, јер нам је
нашу Српску цркву дао. Он нас је под свој владичански
омофор сабрао, страним владикама и бискупима пут њиховим кућама показао, а Србе владике у српска владичанства
поставио. Тада је изазвао бес моћне Римске цркве, који се до
данас није стишао. Он нам је писац прве књиге, првог закона,
ктитор и градитељ првих манастира, оснивач најранијих
школа, стројитељ првих болница и све тим редом. Он нам је
све и свја”, рекао је свештеник Драган Алимпијевић и посебно истакао да је Свети Сава био упоран и непоколебљив
борац.
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ОПШТИНА ВРАЧАР НА ЧЕЛУ СА
ПРОФ. ДР МИЛАНОМ НЕДЕЉКОВИЋЕМ
ПРОСЛАВИЛА САВИНДАН

ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ
НА ВРАЧАРУ
Убљанин покренуо многобројне значајне
пројекте у градској општини у срцу Београда
Општина Врачар прославила је своју славу - Светог Саву.
Овогодишњи домаћин славе био је председник општине,
Убљанин Проф. Др Милан Недељковић, а обред резања
славског колача служио је Високопреподобни Архимандрит,
отац Стефан Шарић настојатељ Храма Светог Саве, уз
саслужење Хора „Арс вокалис“.

Резање славског колача у ГО Врачар

Учесници Светосавске академије
Пошто Светосавска академија традиционално изазива
највише пажње Убљана, школа се и овога пута потрудила да
спреми богат и разноврстан програм. Заједнички су га извели
ученици и професори, који су показали како изгледа концерт
у врхунском извођењу. Многобројна публика могла је да чује
дела класичне и духовне музике, као и српске и руске народне песме, у сјајној интерпретацији школског хора, оркестра,
камерних састава и вокалних и инструменталних солиста.
Концерт је заокружен групном и премијерном изведбом композиције „Сарајевски триптих” – Споменица Гаврилу, специјално писаној за ову прилику, чији је аутор Владимир Ђенадер, директор Музичке школе „Петар Стојановић”.
Д.Н.

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

Ub

064/47-44-865

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

У срцу Београда, као посебна градска општина, Врачар се
истиче по томе да се на његовој територији налазе Храм Светога
Саве, Народна библиотека, Музеј Николе Тесле... С тога и не чуди
велики број званица, међу којима су се нашли и генерални
секретар председника Републике Србије Никола Селаковић,
представници Владе и града Београда, старешине верских
заједница, академици, одборници СО Врачар, многобројни
становници Врачара..., а међу њима и наши Убљани (пријатељи
проф.др Недељковића).
- Градска општина Врачар обележава Савиндан од краја XX
века. Од последње прославе општинске славе, много тога се
променило, а највеће промене су видљиве на Каленић пијаци
која је почела да се мења из корена уз реконструисање и сређивање комплетног окружења. Такође, у току је реконструкција
Спортско рекреативног центра Врачар. Анекс зграде општине
Врачар, у сарадњи са градом Београдом, биће комплетно
реновиран и уступљен на коришћење Предшколској установи
Врачар, чиме ће се обезбедити око 300 места за боравак
најмлађих Врачараца. Општина је уступила Геронтолошком
центру Београд комплетан објекат у улици Проте Матеје 36, који
је у целости реновиран у дневни боравак врачарских сениора.
Почеће реконструкција и проширење дела улице Боре
Станковића и проширење порте Храма. Изградиће се подземна
гаража у Скерлићевој улици. Као што видите, општинско
руководство је покренуло много програма и акција и успешно их
реализује. Зато, с поносом могу на Савиндан да се похвалим
делима општинског руководства уз свесрдну помоћ града
Београда, а на општу добробит суграђана- истакао у свом говору
поводом општинске славе проф.др Милан Недељковић.
Општина Врачар је, ове године, по први пут, организовала
манифестацију „Божићно сеоце“ на платоу испред Храма Светог
Саве. На овај начин, многобројни посетиоци, са Српском православном црквом, обележили су, од 4. до 28.јануара, низ верских
празника: Бадњи дан, Божић, Светог Стефана, дочек Православне Нове године, Светог Василија и Светог Саву.
М.М.М.

PRODAJA I SERVIS

LED
RASVETA

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

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210

KLIMA UREĐAJI

OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041
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ХРНОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

8.фебруар 2018.г.

СТАРИ УБСКИ КОЛЕКТИВИ

КРИНКА ЂУРИЋ - РАДНИ ВЕК У ПРОСВЕТИ

ПОРОДИЦА И УЧЕНИЦИ СУ МОЈЕ ВЕЛИКЕ ЉУБАВИ
Кад је дошла у убску основну школу био је то млад колектив са
директором од 36 и наставним кадром, претежно, млађим од 30 година

Кринка Ђурић, данас

1964.година, VII/3

Са наставницом Кринком Ђурић, која је највећи ‘’кривац’’ што је аутор
ових редова, својевремено, шездесетих година, (прилично) савладао градиво
из граматике и правописа и определио се за професију новинара, разговор од
два сата брзо је протекао. Тек део материјала за рубрику „Стари убски
колективи’’ је забележен. Мораће, о „старим добрим временима’’ ОШ „Милан
Муњас’’, да се, у неком од наредних бројева, објави још по неки текст. Заслужују
то они који су вредно водили секције (спортску, фолклорну, саобраћајну и
многе друге), али нарочито литерарну. А радила је, тада, и школска редакција
‘’Малог Полета’’, подлистка ваљевског ‘’Напреда’’... Ишло се на екскурзије у
ваљевски ‘’Напред’’, ‘’Дечије новине’’ у Горњи Милановац, на излете...
-Када сам дошла на Уб, 1962.године, био је то млад
колектив- почела је наставница Кринка своје фрагменте из
сећања на радни век у убској основној школи.- Професор
историје, међу ученицима популарни Чврга и Зора
Кузманчевић (домаћинство) мало старији, док су остали
били веома млади. Почев од директора Љубе Лазића (36),
који се нечујно кретао ходницима и знао у сваком тренутку
шта се догађа у свакој од учионица на сва три нивоа. Административне послове добри је водила секретарица школе
Снежана Станић, а памтим и легендарну Дану Лазић, Соду из
Богдановице, Ћујду, Токовића, Бојку... Они су одржавали
хигијену, узносили корпе угља до другог спрата (за велике
пећи којима су учионице загреване), чистили, прали... А од
колега се сећам (нека ми опросте они које случајно
прескочим) Владе Ивановића, Олге Марчета, Милене Јелић,
Милене Јовановић, Куљана и Драгића, Језде и Зорана,
Гоцева, Дојчила и Раде Ђурђевић, Драгице Росић, Драгане
Белановић, Верице Урошевић, Мила Ковачевића, Драге
Петровића, Среје Гребовић, Милке Јовановић, Драгана и
Десе Марковић, Ђукановића, Драгане Ђунисијевић,
Николије, Љубинке Милићевић, Аурелије, Грозде Николић,
Рајне, Милице Моловић... Са Жижом, наставником физичког
васпитања, везала сам се, браком, за цео живот.

Посебно гламурозне, сећа се
данас, су биле прославе дана школе,
19.децембра. Остајали смо до касно у
ноћ, после официјелног дела, ђачких
културно-ументичких програма и свечаних ручкова. Неке давне године, уз
песму и игру, пред јутро, били смо гладни. Остало је само бајатог хлеба и сира. Куљан је направио попару у великом лонцу. Подложио је ‘’краљицу’’, а
као кутлача му је послужила грана коју
је узео са оближње тополе...
Запамтила је и многобројне
ученике. Давно је била 1962.година.
- У свакој генерацији је било
недисциплинованих, али, то су били
добри момци. А девојке су биле лепо
васпитане и скромније од садашњих генерација. Волела сам своје ђаке и до
данашњих дана сам сачувала та лепа
сећења на њих. Нажалост, пуно их више
није међу нама. Иначе, раније су били
тежи услови за рад, али мање градиво.
Данашњи ђаци су преоптерећени...
Два сата, као трен. Тако је са
Кринком. Памте и њу њени ученици. М.М.

1994.година - VII/1

ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

СВЕТОСАВСКИ
ПАКЕТИЋИ
Црквена општина Уб при храму Христа Спаситеља је и
Једна смена наставника крајем осамдесетих
овог Савиндана обрадовала ученике са сметњама у развоју
из Издвојеног одељења ОШ „Милан Муњас“.
Настављајући лепу и дугогодишњу традицију,
УЧИТЕЉ КИЋА ИЗ ЛАЈКОВЦА
убски свештеници су за празник посетили ову
школу и унели светосавску радост поклонима за
све ђаке. Како нам је рекао протојереј Душан
Бабић, светосавски пакетићи прикупљени су уз
помоћ одборника Црквене општине Уб и вернога
‘’Променио је светом Живота Китановић, ленарода. Осим ученика са сметњама у развоју, гендарни учитељ и зналац завичајне историје,
пригодне дарове добила су и сва деца која су за прошлост Колубаре, Тамнаве и Подгорине, а особно
Савиндан рецитовала у храму Христа Спаситеља. Лајковца - о којем је знао све, од настанка до Кића
данашњих дана’’- нагласио је, у свом опроштајном из
говору, књижевник Радован Бели Марковић. У младости
‘’Гласу Тамнаве’’ о Животи смо писали крајем
прошлог лета, после посете убском Дому за старе. Био је то његов
последњи сусрет са новинарима а, како је рекао, пред одлазак са
овог света, још једно подсећање на његово животно дело. А оно је
било истовремено обично и велико, скромно и величанствено...
Пријатељи, али у ученици, звали су га Кића. Радио је у Марковој
Цркви цео радни век и описменио 16 генерација ђака. Како је рекао
познати српски књижевник Радован Бели Марковић, за своје дарове
никада ништа није тражио, а „растао се са светом чисте душе и
чистих рачуна’’. Велики мали човек дочекао је дубоку старост. Био је
Подела пакетића: Душан Бабић
задовољан својим животним делом - а ученици ће га памтити као
и Живана Баратовић
добродушног у упорног учитеља.

МИНУЛИ УЧИТЕЉСКИ ДАНИ

ОКО НАС
IN MEMORIAM

Александар Билић
- Пирга
(1954- 2018)

Дадула, Трифке, Кепа, Пирић,
Зиза,... добили су ново друштво на
рајским фудбалским теренима.
Судбина је била јачи ривал и од
Александра Билића- Пирге, рођеног Гуњевчанина вреле крви и
питоме нарави.
Пирга, или Лека како су га
звали најближи, био је човек који се
није штедео ни у чему, било да је
реч о породици, фудбалу или
послу. Почетком 70-их, бардови
убског фудбала Раде Ђунисијевић
и Завиша Станојевић приметили су
бескомпромисног левог бека Трлића и брже-боље га преселили на
Блатушу. На новом стадиону Јединства под Шепковцем, 1978.године
се радовао пласману у Прву српску
лигу, а после мисије у црвенобелом дресу, са пуно успеха је
шпартао левом аут-линијом и у
дресу Зимпе. Под тренерском
палицом Боре Грујичића, стигли су
до зонског ранга и одиграли првенствене мечеве са Јединством.
Фудбалску пензију је дочекао у
родном Гуњевцу, тамо је за своју
душу, али и са несмањеним жаром,
водио фудбалске битке у друштву
Раке Милошевића, Бојета Симића,
Цаје Јеличића, Бурека Радојичића...Опробао се и као тренер у
Зимпи, био члан комисије за млађе
категорије у Јединству, а као ветеран црвено-белих још 15-ак година
по завршетку каријере трчао је за
"бубамаром"...
У вароши ће остати упамћен
као ведар човек непресушне
енергије, као вредан радник Зимпе
и Ђуниса, као мајстор са сатаром у
руци, неизбежан када се организују
породичне свечаности. Изнад
свега, ова средина ће га памтити
као мужа своје средњошколске
љубави Ленке са којом је недавно
прославио четири деценије срећног брака, као оца Зорана и Мирослава, такође успешних фудбалера
и часних и вредних људи, као
поносног деду Нађе и Василија који
су се, вољом судбине, ипак
прекратко играли са својим деда
Леком...

8.фебруар 2018.г.
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ХУМАНИТАРНА ПРЕДСТАВА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „УБ“

НАСИЉЕ У ТИШИНИ
Представу, коју су осмислили Сања Лалић, Јасмина
Ашковић и Синиша Милак, реализовало двадесет ученика.
Психичко, социјално, физичко,
електронско... Насиљу се увек треба
одупрети, а када угрожава интегритет
жртве, треба га пријавити. Какви су
облици понашања насиља, како их препознати и на који начин их решавати,
неке су од смерница које су ученици
Техничке школе „Уб“ покушали да објасне оригиналним извођењем представе
„Насиље које се дешава у тишини“,
изведеној 24. јануара, у препуној сали
Дома културе Уб.
Овације средњошколаца, професора и присутних гостију, чуле су се
после сваке сцене, у којима се на домишљат начин описивала ова значајна
тема о којој не би смело да се ћути. Представу су припремале и режирале професорке српског језика Сања Лалић и
Јасмина Ашковић, уз сугестије и подршку педагога школе Синише Милака. Део
с ц е н с ко г д е ко р а , ос м и с л и л и с у и
направили ученици машинског смера
Техничке школе, што доприноси аутентичности. Глумачку поставку, коју треба

посебно истаћи, чинило је 14 ученика од
прве до четврте године.
- Колегиница Јасмина је радила
драматизацију Андрићеве приповетке,
текстове наратора адаптирао је Синиша, а
сцене и текст који је извођен иза паравана,
моје су ауторско дело, раније објављено у
гимназијском листу 'Огледало' – објаснила је Сања Лалић, коаутор представе. Поставили смо 12 сцена. Пробе су трајале
два и по месеца, а последњих месец дана
радили смо три пута недељно. Ученици су
били веома одговорни. На почетку је било
мењања улога, да бисмо нашли правог
глумца за одговарајућу улогу, али успели
смо до краја да истрајемо – надовезала се
Јасмина Ашковић.
Установа за културу и спорт је уступ ил а п рос тор за п робе и из вође њ е
представе. Иако је улаз био слободан,
представа је била хуманитарног карактера
па је прикупљено 23.000 динара, што је
уплаћено на рачун Александре Новаковић
и Немање Леонтијевића (ученика њихове
Д.К.
школе).

Ученици Техничке школе „Уб“ са својим професорима

ТРЕЋА САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА КОНСТАНТИНОСА ПЕТРОВИЋА

„МИНИЈАТУРЕ“ И У ЛАЈКОВЦУ
Након две успешне изложбе у Мионици и родном Убу, студент треће године зидног сликарства Константинос
Коста Петровић самостално се својим
радовима представља и у Лајковцу. На
поставци под називом „Минијатуре“ у
галерији Културног центра „Хаџи Рувим“, млади и талентовани убски уметник и овога пута излаже серију студентских радова мањег формата у различитим техникама. Сам одабир формата
својим просторним ограничењима пружа низ неслућених могућности за развијање композиције, констатовала је историчарка уметности Александра Тонић на
свечаном отварању изложбе. Радећи
углавном колаже, са дорадама акриликом и уљем, Коста својим природним
даром за склад, у претежно молским
валерским решењима, кроји апстрактне
мртве природе и пејзаже.
„Минијатуре дводимензионалног
карактера, са налепљеним елементима
који прате плошност подлоге и не
поштујући законитости перспективе, без
илузије дубине, расклапају се и склапају
као какве просторне загонетке. Апстрактни пејзажи у скоро монохромном

Александра и Коста
на отварању изложбе
модром тоналитету осликавају једну
експресивнију, мање аналитичку страну
Костиног уметничког сензибилитета. Ови
пејзажи огрнути плавичастом, смрзнутом
и снежном скрамом, откривају путању
сликарског потеза и упућују на могућа
стилска кретања овог младог уметника
пред којим је будућност“, нагласила је
Александра Тонић коментаришући Костину изложбу минијатура, која је у лајковачкој галерији отворена 30. јануара. Д.Н.

ЛАЈКОВАЦ

8.фебруар 2018.г.
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Lajkova~ka
panorama
ЗАСЕДАЛО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

О КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ,
СТИПЕНДИЈАМА,
КОНКУРСИМА...
На 52. седници Општинског већа Лајковац усвојен је
Извештај о раду Културног центра „Хаџи Рувим“ који се
првенствено односи на реконструкцију зграде ове
установе. По речима председника општине Андрије
Живковића то је добар пример како се може пуно урадити
са релативно скромним средствима, која су из општинског буџета издвојена за ову намену.
- Издвојили смо нешто више од два милиона динара
за комплетну реконструкцију сале и већ од марта грађани
наше општине, али и околних места којима садржаји ове
установе буду привлачни, моћи ће да уживају у програмима у знатно бољим условима. Замењен је под, урађено
грејање у сали чиме је омогућено да се програми организују током целе године, а ранијих година зими то није било
могуће. У плану је да с еуради грејањеу холу испред сале и
галеријском простору. Окречена је сала, замењена расвета, а у плану је срешивање бине, тоалета и улаза у зграду.
Крајем јануара биће расписана биће расписана јавна
набавка за седишта. Надам с еда ће већ почетком марта
Културни центар добити потпуно нов изглед и да ће Лајковчани уживати у позоришним представама, биоскопским
пројекцијама и осталим културним садржајима који ће
бити организовани у том простору.

Руководство општине Лајковац
За ову школску годину Општина Лајковац је повећала
буџет за ученичке и студентске стиупендије за скоро 40
одсто, односно са седам на 10 милиона динара.
- Општина Лајковац наставља праксу из протеклих
година и са сигурношћу тврдим да смо по издвајањима
као шти су за социјална питања и школство међу првих
пет општина и градова у Србији. Новина од ове године је
да ће Општина стипендирати све ђаке генерације од прве
до четврте године средње школе у висини 20 одсто од
просечне нето зараде у Републици србији, као и студенте
од прве до завршне године на мастер студијама на државним универзитетима са 10-15 хиљада динара. Надам се
да ћемо за следећу годину задржати тај ниво стипендија,
па чак га и увећати.
Председник Живковић је најавио да би у фебруару
требало да буду расписани конкурси за финансирање
пројеката из области информисања, културе и пројеката
које реализују удружења и невладине организације. Буџет
је остао на приближном нивоу као прошле године: за медије је смањен са пет на четири милиона динара, а за
удружења и НВО за пар стотина хиљада. Живковић је
најавио да сви који буду конкурисали за средства морају
своју делатност обављати на територији општине
Лајковац.
Б.Петровић

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА...

КЛИЗАЊЕ
У ЛАЈКОВЦУ
И поред недостатка снега и свих радости које са собом
доноси, грађани општине Лајковац, и ове године, неће остати
ускраћени за зимске чаролије током јануара и фебруара
месеца. Локална самоуправа се потрудила да клизалиште,
које је у нашем окружењу први пут виђено у Лајковцу, буде
постављено још првог дана Нове године. Посета је на
задовољавајућем нивоу, а најбројнији су најмлађи Лајковчани, који ће током предстојећег зимског распуста имати још
више времена да вежбају и уживају на клизаљкама.

- Након сугестија бројних грађана, који су прошле године
посећивали клизалиште у Лајковцу, одлучили смо да ове
године оно буде у склопу Спортско-рекреативног центра у
Лајковцу, тачније између Спортске хале и две школе - основне
и средње. Ђаци ће имати прилику да уживају у чарима
клизања на леду током целог зимског распуста. Имамо идеју
да почетком другог полугодишта, односно до краја фебруара,
у координацији са наставницима физичке културе у лајковачким школама и директорком вртића, у преподневним
терминима када није баш велика посећеност, одржимо неколико часова на леду како би што већи број деце упознали са
клизањем- каже за „Глас Тамнаве“ Андрија Живковић,
председник општине Лајковац.

Према његовим речима, општина Лајковац ће са овом
праксом наставити и наредних година.
- Видимо да и друге општине, попут Мионице, по узору на
нас уводе клизалишта за своје суграђане. Драго ми је да смо
први покренули ову праксу у колубарском округу, да су нашу
суграђани задовољни и да немају никакве примедбе на рад
клизалишта, и поред неповољних временских прилика и
вискоких температура у појединим данима које ометају
функционалност овог објекта- закључује Живковић.
М.М.М.
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СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА У ЛАЈКОВЦУ

ОРДЕН СВЕТОГ
ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА
ЗА БЕЛОГ МАРКОВИЋА
На недавно одржаној Светосавској академији у Лајковцу
епископ ваљевски Милутин одликовао је познатог књижевника Радована Белог Марковића Орденом Светог владике
Николаја. Марковић је био и беседник на традиционалној
Светосавској академији у организацији Градске библиотеке
Лајковац, која је одржана у препуној свечаној сали Градске
куће. У име Његовог преосвештенства владике Милутина
признање је уручио архијерејски заменик, протонамесник
Филип Јаковљевић. „Проза је најбоље средство за утицај на
ум, срце и савест човека. То Бог даје да би помогао људима да
им живот буде лакши и лепши. Зато што нам живот управо
таквим чини, Епархија ваљевска на челу са Преосвећеним
владиком Милутином додељује највише признање – Орден
Светог владике Николаја књижевнику Радовану Белом
Марковићу“, рекао је протонамесник Филип Јаковљевић
уручујући одликовање.
Бели Марковић је у својој
беседи највише пажње посветио
књижевном стваралаштву Светога Саве, подсећајући на Хиландарску повељу, Савин Нокамонан, Карејски типик, Хиландарски
типик, Студенички типик, Животопис Немањин. Неки од њих немају
првенствено литерарну природу,
већ литургијску, правну, нормативну и документарну, али нису
лишени књижевних особина,
нагласио је Марковић.
- Као изузетна и код Срба
јединствена личност, Свети Сава
Радован
више од осам векова поучава,
теши и опомиње, с тим што се у
Бели Марковић
световном и црквеном животу
вазда, а поготово данас, умножавају питања на која српски
народ од Светог Саве очекује одговоре, пошто свако осећа да
је вишевековни пут којим идемо управо он означио. Најпосле, посматрајући нашу прошлост, види се јасно како се о
српској самосталности Светог Саве замисао одражава кроз
све мене и догађаје као главно, основно опредељење у нашој
судбини. Јер Савине замисли, његов отпор туђинским утицајима, његова борба за духовну и националну самосталност су
главна српска упоришта, а његов лик, не само са школске
иконе, сваког верујућег човека изнутра озарује и укрепљује
у надежди да ће једино обожен претрајати, упркос злом
добу и свакој пагуби.
У завршници подужег излагања лајковачки и српски
књижевник запитао се колико је светосавског остало у нама и
каква је судбина српског народа и Србије. »По светосавском
сенту греде ли српско племе, расипа ли се путујући кроз
сумрачно време, и да ли ће нас достати, е да би сачували
Отачество на земљи и у историји?»

ФИНАНСИРАЊЕ КУЛТУРЕ, МЕДИЈА И УДРУЖЕЊА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

УТВРЂИВАЊЕ
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У току анкета која би требало да допринесе
праведнијој расподели буџетских средстава
намењених овим обласима
У складу са Одлукома о успостављању механизма
утврђивања јавног интереса у области културе и јавног
информисања, као и финансирања програма која реализују
удружења, које су усвојене на последњој седници Већа,
општина Лајковац организовала је, у уторак 6.фебруара,
састанак са фокус групама у циљу спровођења анкета које би
требало да допринесу бољој расподели буџетских средстава
намењених овим обласима. Позиву локалне самоуправе, том
приликом, одазвали су се многобројни представници
невладиних организација, удружења, верских заједница,
установа чији је оснивач општина Лајковац, медија...
- Тема овог састанка је
била утврђивање приоритетних области које ће се
финансирати из буџета
општине Лајковац, што је
новина у односу на досадашњи поступак финансирања ових програма. Надлежна одељења Општинске
управе Лајковац су припремила анкетне листове, где
су за сваку од ових области
предложене теме везане за
финансирање у овој буџетској години, што је објављено и на нашој интернет
страници, а било је доступно и на писарници општине Лајковац. Одзив је био
Љубица Новаковић
задовољавајући, анкетирано је више десетина грађана општине Лајковац, а анкета је још увек у току и сви
заинтересовани грађани могу учествовати у њој. Зато
позивамо све грађане да нам се придруже и учествују у
анкети, како би смо утврдили шта је приоритет ове општине и
шта ћемо то у овој години финансирати средствима опредељеним из нашег буџета- истакла је након састанка Љубица
Новаковић, начелник Општинске управе Лајковац.

Састанак са фокус групама

Светосавска академија у Лајковцу
На Светосавској академији у Лајковцу говорили су и
протојереј–ставрофор Томислав Матић,
директорка
лајковачке библиотеке Биљана Богдановић и
вероучитељица Неда Несторовић, док су у програму учествовали Хор
„Хаџи Рувим“, ученици основних школа „Миле Дубљевић“ и
„Димитрије Туцовић“и рецитаторка Јелена Лончар. Кроз
духовно вече водио је магистар Дарен Миливојевић из Градске библиотеке Лајковац.
Б.Петровић

Према њеним речима, на састанку сви присутни су
активно учествовали, а добијено је и доста конструктивних
предлога и сугестија.
- Очекујемо њихове писане предлоге кроз ове анкете,
како би видели шта смо то ми пропустили а било би добро да
се финансира овим новцем. Након тога, одржаћемо јавну
расправу, где ћемо поново имати прилику да о свему овоме
разговарамо. После тога приступићемо доношењу одлуке, где
ће се утврдити области за финансирање а одмах потом расписивати конкурсе. На тај начин ћемо бирати пројекте најуспешније и најбоље, оне који су од интереса за општину Лајковац
и њих ћемо подржати у овој години- закључује начелница
Новаковић.
М.М.М.

25.фебруар 2018.г.
ОДБОЈКАШИЦЕ ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“

ПОНОВО НА
ДРЖАВНОМ ПРВЕНСТВУ
На Међуокружном такмичењу у одбојци за девојчице основних
школа, одржаном у препуној Спортској хали у Лајковцу, одбојкашице
ОШ “Миле Дубљевић”, поновиле су прошлогодишњи успех,
победиле су у финалу лазаревчанке и пласирале се на државно
првенство.
Лајковчанке су у финалу, и поред тога што су биле у знатно
слабијем саставу, у прилично узбудљивом мечу победиле
лазаревчанке са 2:1 (25:23,21:25,15:13) .
Одбојкашице су се такмичиле у условима по највишим
стандардима, оцена је стручњака, а за ову прилику, постављен је и
тарафлекс.
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ЖОК ЖЕЛЕЗНИЧАР (ЛАЈКОВАЦ)

БЛЕДА ИГРА
ПРОТИВ ЗВЕЗДЕ
У недељу, пред камаерама РТС-а, у 15. колу
Суперлиге Србије, Црвена звезда је убедљиво
савладала Железничар са 3:0, по сетовима 25:10, 25:21
и 25:19. Заслужена победа Београђанки, које су све
време држале конце утакмице у својим рукама, захваљујући компактној тимској игри, али и врло бледом
издању лајковачких одбојкашица. Код Жеље значајнији
отпор једино су пружиле Млађеновић са 17 и Станимировић са 10 поена, док су у Звезди бриљирале Стијепић, Тасић, Миленковић и Вучићевић.

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ

КОНКУРСИ ЗА СТУДЕНТСКЕ
И УЧЕНИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ
И О ДОДЕЛУ АУТО СЕДИШТА
Општина Лајковац је расписала конкурсе за доделу студентских и ученичких стипендија за 2017/18. годину, који су били отворени до 7. фебруара, као и за доделу аутоседишта за бебе, који је
отворен до 9. фебруара. Услови конкурса и пријаве могу се преузети
са званичне интернет презентације општине Лајковац, на страници
Конкурси.
Студентске стипендије намењене су за студенте првог, другог и
трећег степена студија који имају најмању просечну оцену 7,50,
немају републичку стипендију, а имају пребивалиште у општини
Лајковац најмање две године пре дана подношења захтева за
доделу стипендија. Студенти прве године стипендију могу добити
ако су били ђаци генерације или вуковци. Средњошколцима кандидатима за ученичке стипендије неопходно је да су били ђаци
генерације у основној школи (ако су први разред) и да су први, други
и трећи разред средње школе завршили са одличним успехом.
Пријаве се подносе на Писарници Општинске управе.
Општина Лајковац је расписала и конкурс за расподелу буџетских средстава општине Лајковац за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац у 2018.
години. Општина је определила 500.000 динара за набавку дечјих
аутоседишта. Конкурисати могу родитељи деце рођене у 2017/18.
години под условом да оба родитеља имају пребивалише у општини Лајковац и да саобраћајна дозвола гласи на једног од родитеља
или члана заједничког домаћинства. Пријаве се подносе на Писарници Општинске управе или се могу доставити поштом с аназнаком
„за набавку дечјих аутоседишта“.

СРЕДЊА ШКОЛА МИОНИЦА ЧЕТВРТИ ПУТ
ОРГАНИЗОВАЛА СВЕТОСАВСКИ КОНКУРС

УРУЧЕНЕ
ВРЕДНЕ НАГРАДЕ
Средња школа Мионица је четврту годину заредом организовала Светосавски конкурс, чији су победници проглашени на
свечаности поводом обележавања школске славе Светог Саве.
Вредне награде које су обезбедили бројни донатори том приликом
је уручио први човек мионичке општине Бобан Јанковић. Добитници
прве награде за литерарни рад, Тања Симовић (основци) и Маријана
Милутиновић (средњошколци), као и Јована Илић (основци) и Јован
Симић (средњошколци) за ликовни рад су добили мултифункционалне мини линије. За освојено друго место, Милици Радосављевић
(основци) и Бојани Прокић (средњошколци) за литерарни и Ђорђу
Николићу (основци) и Мирјани Радовановић (средњошколци) за
ликовни рад су припали по ди-ви-ди плејер, блутут и слушалице, а
трећепласиранима у конкуренцији пристиглих литерарних радова
Милици Пејић и Мини Вуковић код основаца и Ани Милинковић код
средњошколаца припали су блутут и преносиви диск. Проглашењу
победника традиционалног Светосавског конкурса су претходили
ломљење славског колача и пригодан уметнички програм који су
припремили мионички средњошколци.
А.К.

Борба за што бољу позицију пред плеј-оф
Рано вођство Црвене звезде, касније све
убедљивије, уздрмало је одбојкашице Жеље па је
нервоза и несигурност била присутна у целом сету. На
почетку другог сета деловало је да се састав Светлане
Илић вратио у меч. Иако су Београђанке углавном
водиле по два-три поена разлике, тај период игре био је
изједначен све док се Звезда није одлепила на 17:12.
Успеле су Лајковчанке да се примакну на 17:15, на 21:18,
Млађеновић и Станимировић су држале екипу у сету,
али кад год је било потребно домаћин би „додао гас“ и
тако добио овај сет. Трећи део игре одбојкашице Жеље
почеле су одлично, водиле су до резултата 12:12, када
је млади тим Црвене звезде преокренуо сет и сталним
вођством привео утакмицу крају без већих проблема.
Остали резултати 15. кола: Динамо - ТЕНТ 0:3,
Јединство – Партизан 3:0, Визура – Клек МД 3:0, Срем –
Спартак 0:3. У следећем колу Жеља дочекује водећу
Визуру.

ЛАКО ПРОТИВ ДИНАМА
Недељу дана радније, у 14. колу Суперлиге
Србије, одбојкашице Железничара лако су пред својим
навијачима савладале Динамо из Панчева са 3:0, по
сетовима 25:15, 25:15 и 25:18. Најефикасније су биле
Јовичић са 15 и Митровић и Гајић са 13 поена,
Кутлешић је забележила 7, Ивана Лазаревић 6,
Младеновић 5 и Василева 1.

СУПЕРЛИГА
ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ
Vizura
Crvena zvezda
@elezni~ar (L)
Jedinstvo (SP)
Spartak (S)
TENT
Partizan
Klek MD Zrewanin
Dinamo (P)
Srem

14
12
12
11
8
5
5
3
3
2

1
3
3
4
7
10
10
12
12
13

44:12
40:12
36:15
37:19
31:26
29:34
23:36
15:39
10:41
12:43

40
38
36
32
23
18
16
9
7
6
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ЛАЈКОВАЦ

КОНСТИТУИСАНА ОПШТИНСКА ВЛАСТ У МИОНИЦИ

БОБАН ЈАНКОВИЋ ПОНОВО
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Скупштина општине Мионица је на својој првој седници
у новом сазиву за председника Општине изабрала Бобана
Јанковића (СНС) из Села Мионице. Јанковић је тако по други
пут изабран на најважнију општинску функцију коју је
обављао од јануара 2015. до октобра 2017. године. За
заменика председника Општине изабран је Милован Лекић
(СНС) из Радобића, који је исту функцију обављао и у
претходном сазиву локалног парламента.
- Трудићемо се да сваком грађанину изађемо у сусрет и
да сви буду равноправни пред државним органима. Нама
предстоје велики послови у наредном периоду и сигуран
сам да ће подршка коју смо добили од грађана бити
оправдана. Она нас и обавезује додатно да још више радимо
на побољшању квалитета живота, да све своје задатке на
Обраћање Бобана Јанковића
време испуњавамо, да радимо у складу са законом. А ви
поштовани одборници сте прави представници народа и
терену, јер се само радом и трудом може добити поверење
поштено сте заслужили ваше функције кроз рад и труд на
народа. То поверење које смо добили нас додатно обавезује
да наставимо да радимо и градимо још бржим темпом- рекао
У ВЕЛИКОЈ САЛИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У МИОНИЦИ је између осталог у свом обраћању са скупштинске
говорнице председник општине Мионица Бобан Јанковић.
На овој седници је на предлог првог човека мионичке
општине изабрано и 5 чланова Општинског већа. То су Ивана
Живковић, Драган Ђошић, Драган Гавриловић, Слободан
Ковачевић и Никола Половина.
Првој седници локалног парламента је претходила
конститутивна, на којој су верификовани одборнички манПоводом школске славе Светог Саве, Општина дати свих 39 одборника Скупштине. Мандати су верификоМионица је 26. јануара у великој сали Културног центра вани за 28 одборника са листе ''Александар Вучић.
приредила свечану академију на којој је председник
- Срспка напредна странка, која у локалном парламенту
Општине Бобан Јанковић уручио пригодне награде чини убедљиву већину, за 6 одборника са листе ''Ивица
мионичким основцима који су постигли значајне резултате Дачић -Социјалистичка Партија Србије (СПС) – Јединствена
на окружним и републичким смотрама знања и средњо- Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма-Српска радикална
школцима за успешну реализацију омладинских пројеката. странка (СРС)-Др Војислав Шешељ'' и за 5 одборника са листе
Награде су уручене ученицима Основне школе ''Милан ''Демократска странка Мионица-Милан Гавриловић ЋићоРакић'' Мионица Владану Павловићу, Тодору Пуповићу, ван''. Пре потврђивања мандата, заменица председника
Тијани Андрић, Стефану Стевановићу, Матеји Читаковићу, Изборне комисије општине Мионица Весна Радовановић је
Марку Грујичићу, Лазару Николићу, Алекси Марковићу, поднела извештај о спроведеним ванредним локалним избоНиколини Митровић, Мини Петровић, Марку Коларевићу, рима, а потом је вољом одборничке већине за председника
Ђорђу Николићу, Ђорђу Тодоровићу, Тијани Читаковић и Скупштине општине изабран Мирослав Ђурић (СНС) из
Николини Марковић, затим Драгани Пејић, Маји Лукић, Толића. За његовог заменика изабран је Бранко Шутуљић
Емилији Бучић, Милици Пејић, Александри Вукотић и Јани (СНС) из Мионице, а на функцију секретара је постављен
Видић из Основне школе ''Војвода Живојин Мишић'' Југослав Милић из Мионице.
А.Ковачевић
Рајковић, као и ученицима Средње школе ''Мионица''
Лазару Живановићу и Маријани Милутиновић.
- Свети Сава нас учи да смо сви ми део једне
НА СУВОБОРСКОЈ РЕЦИ У ПЛАНИНИЦИ
заједнице, једне велике породице која треба да буде
сложна, јер слога кућу гради, а разум је одржава. Зато,
будимо сложни, разумни, учимо и радимо на себи. Рађајмо
нашу децу и обликујмо их знањем, јер су свака научена
лекција, прочитана књига и изрецитована песма камен на
путу ка светлости, ка најсјајнијој звезди која се зове Свети
Сава - поручио је у свом обраћању на Светосавској
Крајем јануара су почели радови на изградњи моста
академији председник мионичке општине Бобан Јанковић.
преко Сувоборске реке на путу Козомор – Планиница у селу
Планиница. Радови подразумевају изградњу новог моста и
пута у његовој непосредној зони, као и регулацију дела
речног корита. Вредност радова је 13,7 милиона динара и у
потупности се финансира средствима Канцеларије за јавна
улагања у оквиру Програма отклањања последица поплава.
Радове изводи ГП ''Комград'' из Ваљева, а рок за завршетак
је 90 календарских дана од дана увођења у посао.

СВЕТОСАВСКА
АКАДЕМИЈА

ПОЧЕЛИ РАДОВИ
НА ИЗГРАДЊИ МОСТА

Уручене су награде за резултате на смотрама
знања и реализацију омладинских пројеката
У уметничком програму Академије наступили су а
капело састави ''Србски православни појци'' и ''Руковет'' из
Београда, хор, рецитатори и солисти из ОШ ''Милан Ракић''
Мионица и овдашње Средње школе, као и малишани из
мионичке Предшколске установе ''Невен''.
Резањем славског колача и пригодним програмом, све
просветне установе на подручју Општине су обележиле
школску славу Светог Саву, а у мионичкој ОШ ''Милан
Ракић'' је одржана традиционална светосавска приредба
коју су припремили ученици четвртог разреда.
А.К.

Обилазак радова
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СЕЋАЊЕ

6.02.2018. г.навршило се пола године
од смрти нашег најдражег супруга,
оца и деде

ЖЕЉКО ИЛИЋ
(1964 – 2016)

ЉУБИШЕ
ИВАНОВИЋА
(1948 – 2017)
наставника српског језика
и књижевности
Са бескрајном љубављу и
захвалношћу, вечно ћемо жалити
што више ниси са нама...
Много те воле:супруга Милованка,
син Драгутин, ћерка Ирена,
унуци Огњен и Вук и зет Видан

Ако овде за Тебе среће
није било, нека Те чува и
греје, сад Божије крило.
Дело твојих златних руку
недовршено стоји, а до
неба се чују сви јецаји
моји. Почивај у рајском
миру, Жељко, сине мој, а
Бог добри нека подари
души твојој сва небеска
блага!
Твоја мама и деца

17. фебруара 2018. г.
навршава се три године од
смрти нашег брата

ЖЕЉКА ТЕШИЋА
(1974 – 2015)
Са великим болом и тугом,
чувамо успомену на тебе...
Твоје сестре
Љиљана и Гордана
31.01.2018.г. преминуо је наш
драги

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА

САВА ВЕЛИМИРОВИЋ
С` поштовањем и љубављу
сећаће те се твоји
Супруга Споменка, син
Драган и ћерка Јелена са
породицама

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

С поштовањем КЈП „Ђунис”

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

8.фебруар 2018.г.
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29.фебруара 2018.године
навршава се пола године
од смрти нашег драгог
и непрежаљеног

13.01.2018. г. навршилa се
година дана од смрти

ГОРАНА
ПРОДАНОВИЋА
(1985 - 2017)
Неописиви бол и туга
никада неће престати...

ВЕРОЉУБА
СИМИЋА – ВЕЉЕ

Шестомесечни помен ћемо дати
10.фебруара 2018.г. у 12 часова
у Паљувима

С поносом чувамо успомену
на тебе…

Отац Стеван, мајка
Марина,брат Слободан
и остала родбина

Супруга Десанка, ћерке Весна,
Тања и Сања са породицама
10.02.2018. г. навршиће се четири
године од преране смрти нашег
драгог брата који премину у Бечу

СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВ
КУЗЕЉЕВИЋ
(1958 – 2017)

ПРЕДРАГА БОБАНА
ЈЕРEМИЋА
(1952 – 2014) из Црвене Јабуке
Кажу да време лечи све,
али тугу за тобом не...

Драги брате, четири године смо
без тебе...Судбина те рано одвоји
од нас. Нема суза, које те могу
оплакати, нити времена у коме те
можемо прежалити
Твоје сестре
Слободанка и Верица
са породицама

9.02.2018. г. навршава се 45
година од смрти наше драге и
вољене

Неутешна породица
Кузељевић
С Е Ћ А ЊЕ

ЉИЉАНА
МАКСИМОВИЋ
БОЖИЦЕ ПЈАНИЋ
Увек ће Те носити у срцу
Супруг Александар и син
Владан са породицом

(1964 – 2013)
11.фебруара 2018. г. навршиће
се пет година откако си отишла
од нас, а бол је све већа.
Док ми живимо, живећеш и ти
у нашим срцима...

Твоји најмилији
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НАШЕ ТЕМЕ

8.фебруар 2018.г.

ЗАШТО ТАКО - НАОПАКО?

ЧУДНИ
КРИТЕРИЈУМИ
Тек што је афера са новогодишњим пакетићима за децу, некако,
заташкана, Памбуковицу потреса нова
- прослава школске славе. Сазнајемо
из поузданих извора да на прославу
нису позвани ни бивши директор, ни
неки од најстаријих наставника и
учитеља, оних који су, својевремено,
били темељи ове школе. Али и то да,
неки, у знак протеста што други нису
позвани, нису, такође, дошли на
школску славу на којој су годинама
били драги гости.
Ко је крив? Наравно, онај ко је
најодговорнији, али боље би било да
се запитамо: није ли ово типична слика
свих наших отуђења, раздруживања,
бахатости и свега другог што нам, у
последње време, нажалост, краси
један поприлично велики део
друштва?
Како је дошло до питања: ‘’Ко
није био довољно добар?’’ Није
проблем у тој кеси слаткиша, кажу они
чија деца су изопштена. Можда та деца
и нису била баш довољно добра... Али,
зар је то био начин да се нађе кључ за
поделу пакетића? Зар се није могао
наћи донатор за недостајуће?
А, негде у то време, баш,
упућује се апел родитељима да школа
треба да се окречи добровољним
радом - тако, бар, кажу Памбуковчани.
И, кад се бура, донекле слегла
и почело све да пада у заборав, неко је
пропустио да позове оне које је
требало лично позвати - без правдања
да су и они домаћини и да се
подразумева да су позвани, село је
поново ‘’букнуло’’ и због тога што су
осмаци, који су били задужени да
обезбеде све што је потребно са
славски ручак, имали тек око петнаестак гостију, а наставни кадар се
видно гложио на тему: ко је крив?
Бивши директор, који је доста
тога и својеручно изградио у овој
школи није се нашао међу позванима,
легенда убске физичке културе, бивши
наставник физичког васпитања, неки
други пензионери... Медији нису били
неопходни, мада су све друге школе
упутиле писмене и усмене позиве...
Нажалост, основна школа у
Памбуковици, за свој дан, Светог Саву,
школску славу, као да се стидела због
нечега. Добро би било да се, сам
колектив, запита о чему се ради. Тако
мисле сви добронамерни који су чули
за инкриминисане поменуте догађаје.
Јесте, донекле, објашњење да
већина наставног кадра живи на Убу, а
на посао долази као ‘’по казни’’ (?) али,
требало би их подсетити да нису тако
мислили када су тражили запослење.
Нарочито неки који имају дипломе за
нека сасвим друга занимања.
Препознаће се сви у овом
тексту. Можда је и преоштар с обзиром
да се ради о младом колективу... Биће
ту стрелица упућених на аутора и од
неких пензионера који ће се ставити у
заштиту и који ће давати несувисла
објашњења. Надобудно, онако како су
већ, навикли. У сваком случају, добро
би било да се неко и јавно огласи са,
каквим-таквим, објашњењем.
Милан Миловановић

„Глас НАРОДА“ - ПИТАЛИ СМО ГРАЂАНЕ:

Какво је ваше мишљење о најављеној
реконструкцији зелене пијаце на Убу ?
Владимир Јаковљевић, произвођач из Совљака:
- Да треба нешто променити на убској зеленој пијаци,
свакако треба, и то много тога. Али, нисам сигуран да ће то
много утицати на продају наше тешко произведене робе и
побољшати промет. Свако ко се бави овим послом зна да
продаја пољопривредних производа зависи од много фактора. Један је свакако финансијско стање становника овог
града, па онда све остало. Ако купац има новац, он ће куповати, ако нема, не помаже ту никаква реконструкција. Једно је
сигурно, биће лепше за очи и обезбедиће се бољи услови за
рад на пијаци. Ми се и онако ништа не питамо, наше је само да
радимо...

Драган Јеремић, купац из Црвене Јабуке:
- Убска зелена пијаца није у тако лошем стању, што не
значи да не треба ништа мењати. Напротив, увек треба тежити бољем. Чест сам посетилац пијаце, јер купујем намирнице
за моје домаћинство и мислим да би могао мало да се преуреди део који прекрива тезге због лошег времена, а и када
дођу високе температуре не осећају се добро ни купци а ни
продавци. Можда би могао мало да се прошири тај простор,
да не стоје људи по улици и продају своју робу, а све би то
допринело лепшем изгледу Уба.

Милорад Ранковић, продавац из Кршне Главе:
- Питање зелене пијаце на Убу требало је већ одавно да
буде приоритет код надлежних у решавању текућих проблема. Наравно, никад није касно и верујем да ће се много
тога променити после ове реконструкције пијаце. Надам се на
боље, како за купце, тако и за нас који своју робу овде продајемо. Зависи вероватно од тога колико општина има новца,
али требало би наткрити тезге, јер кад пада киша директно
пада нама за врат. Ми плаћамо пијачарину и требало би то да
има покриће и да нам обезбеде боље услове за рад. Онда ће
бити задовољнији и купци, а и ми продавци.

Славица Радојичић, продавац из Уба:
- Поздрављам ову идеју од кога год да је дошла, јер је
било крајње време да се преуреди комплетан амбијент ове
пијаце. Доста времена проводим на њој и лично бих
омогућила мало бољи прилаз самој пијаци и можда је мало
проширила, тако да има места за све који желе да изложе
своју робу, Самим тим надам се и бољем промету робе.
Очекујем да се та замисао реализује што је пре могуће и
верујем надлежнима да ће то обећање и испунити. Мислим да
ће Уб, тим потезом, још више добити на значају.

Слободан Рафаиловић, продавац из Гвозденовића:
- Преуређење убске зелене пијаце, по мом скромном
мишљењу, подразумева и осавремењавање исте. По узору
на неке друге градове, требало би променити тезге комплетно, јер су дотрајале и несигурно је остављати робу у њима.
Ми који продајемо то најбоље знамо. Исто тако, слабо је осветљено, поготово у вечерњим сатима и није на одмет када се
све то уреди поставити пар сигурносних камера, како би сви
били безбедни. Дешавало се да тезге буду разваљене, ми
покрадени, а да нико не одговара. Биће бољи промет робе, у
то сам сигуран, и верујем људима који су то предложили да
ће и реализовати.

Светлана Видаковић, продавац из Докмира:
- Лично бих била јако задовољна да се идеја о реконструкцији зелене пијаце и реализује. Потребне су нам нове тезге
јер ове више нису употребљиве, али и само наткривање
новим кровом. Прилаз пијаци је ужасан и фали неки мањи
паркинг за паркирање возила у којима дотеравамо робу, јер
сада носимо и мучимо се, јер је паркинг далеко. Исто тако,
мислим да би требало раздвојити „бувљак“ од зелене пијаце,
како би наша роба дошла више до изражаја и сматрам да би
имали бољи промет, самим тим и зараду. То исто мисле и
продавци такозваног бувљака. Искрено се надам да нећемо
дуго чекати на реконструкцију ове пијаце.

Златија Мојсиловић, продавац из Совљака:
- Пуних 48 година ја имам своју тезгу коју уредно плаћам
на овој пијаци и могу рећи да ови услови нису баш на завидном нивоу, јер имам тезгу и у Београду и разлика је огромна.
Треба омогућити боље услове не само због нас који робу продајемо и јако пуно времена проводимо овде, већ и због купаца, јер ће свако пре да оде у неки маркет и купи шта му треба,
него да по киши чека у реду и кисне за исте паре. Ако се пијаца
преуреди онако како то правила налажу и можда мало прошири, вероватно ће се то одразити и на саму продају робе.

ФУДБАЛ

8.фебруар 2018.г.

ДОНАТОРСКА ЗАБАВА ФК „ПОЛЕТ“ ТАКОВО

УЗ ПЕСМУ И ИГРУ
ДО ФИНАНСИЈА
Фудбалски клуб „Полет“ Таково, већ трећу годину за
редом, оранизовао је донаторску забаву у циљу прикупљања финансијских средстава неопходних за функционисање клуба и такмичење у Међуокружној лиги „КолубараИсток“. Већ традиционално, одзив многобројних пријатеља
клуба био је задовољавајући. А зашто и не би, када је за госте
припремљен и више него занимљив програм, који је осмислио и водио лично председник ФК „Полет“ Александар
Радовановић Беча.
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КОМПАНИЈА MOZZART ПОКЛОНИЛА
ОПРЕМУ ФК БАЊАНИ

НОВИ ДРЕСОВИ
ЗА НОВЕ ШАМПИОНЕ
Кроз акцију компаније Mozzart „Нови дресови за нове
шампионе“ још једном се потврдило да клубове великим не
чини ранг такмичења у којем играју, већ љубав и
приврженост њихових чланова и навијача. Наиме, у новим
комплетима опреме које су добили, по нове победе и бодове
јуришаће фудбалери Бањана, који се већ неколико година са
доста успеха такмиче у Окружној лиги „Колубара“.
У Бањанима се за лоптом „трчи“ још од далеке 1936.
године. Поносни су јер су се такмичили у многим лигама – од
Међуопштинске лиге Ваљево и Шабац, преко Окружне лиге
„Колубара”, све до „Посавске” зоне и Зоне „Дунав”. Зеленобели изнедрили су више од 600 фудбалера за 80 година.
Свим члановима велике спортске породице дресови су
помоћ на путу ка новим победама.
– Донација која нам је стигла од компаније Mozzart,
сигурно највећег донатора малих спортских колектива у
Србији, помогла нам је да са огромним еланом завршимо
јесењи део првенства. У 2018. годину ушли смо убеђени да ће
пласман на крају године бити још бољи од садашњег, а
тренутно смо на седмом месту. Срећни смо што је Mozzart
подржао и традиционалне боје нашег клуба, зелену и белу.
Ово ће нам, сигуран сам, помоћи да приђемо самом врху
табеле – истакао је секретар ФК „Бањани” Миладин
Ненадовић.

Весело у Такову
Музичко-сценски наступ Оркестра Синише Тешића,
КУД „Бранко Радичевић“ Нови Бановци и трубача „Дринска
долина“, употпуњен је Бечиним скечевима из позоришне
представе Миме Караџића „Прва брачна ноћ“. Играло се и
певало до дубоко у ноћ, као некада „срећних година“, када
су оваква и слична дешавања била део свакодневнице.
Спајањем лепог и корисног, за клуб су обезбеђена средства
довољна да „преживи“ ову годину.
„Наш фудбалски колектив је скроман, немамо
плаћених играча и већина момака који бране боје Полета су
управо из нашег села. Чак је и наш други клуб, ОФК Таково,
углавном састављен од домаћих играча, што само потврђује
да наше село живи и да у њему стасавају неке нове здраве
генерације. Захвалио бих се свим нашим пријатељима на
подршци коју су нам указали. Ту смо да једни другима
помажемо, па тако се и ми радо одазивамо на позиве наших
пријатеља из других села који, на сличан начин, прикупљају
средства“, истиче Радовановић, уз посебну захвалност
Влади „Шампиону“, „Ваљевској пивари“, месари Владе
Брековића, Пекари „Бата“ и другима који су својим учешћем
омогућили организацију једног оваквог догађаја.
Донаторској вечери у ресторану „Беча 2“ у Такову
присуствовало је око 300 званица. „Ко каже да не можемо да
се дружимо као некад, потребна је само воља и лепо
расположење“, поручује председник ФК „Полет“.
М.М.М.

Бањанци у новим дресовима
Акција „Нови дресови за нове шампионе” покренута је у
циљу популаризације спорта у локалним заједницима,
развоја локалних спортских клубова и подршке талентима.
Преко 60 клубова већ игра и постиже резултате у Mozzart
дресовима.

VULKANIZER AUTO DELOVI

KRLE
HOTEL ZA GUME
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УБСКИ СРПСКОЛИГАШ У ЈЕКУ ПРИПРЕМНОГ ПЕРИОДА

МАЧВА- ПРАВИ ТЕСТ ВРЕДНОСТИ
- Јединство у првој зимској провери савладало старог ривала из Прова са 3:2.
- Омладинци одолели старијим колегама- 0:0. - Суперлигаш из Шапца прави изазов
за црвено-беле, након тога дуел са Турбином (недеља, 15 часова на СЦ "Матић").
У жестоком ритму теку припреме
Јединства, а иако су првотимци поштеђени тренирања два пута дневно- тешко
се може рећи да им је ишта лакше. Већ од
првих тренинга показало се да је долазак
Милоша Обрадовића на место помоћника
прави потез, момак богате суперлигашке
каријере одлично се уклопио уз првог
тренера Верољуба Дуканца, па се квалитет рада на "вештаку" породице Матић
може оценити највишом оценом. Главобољу Дуканцу тренутно праве повреде
Дејана Јовановића и Милоша Панића, док
се Ситарица након болести вратио на
располагање некадашњем тренеру Колубаре.
Први тест Убљани су имали против
екипе Прова са којом су водили жестоке
борбе у зонском рангу, а ново одмеравање снага припало је црвено-белима.
Дуканац је на терен извео поставу која је
изнела највећи део јесење полусезоне, а
позицију централног нападача заузео је
новајлија Велимир Поповић. У раној фази
меча, Дејан Стаменковић је демонстрирао присебност и у противничком шеснаестерцу, са пенала је један "отпадак"

Новајлија у црвено-белом дресу:
Владимир Поповић
фото:Катарина Мочић

Обећавајуће од самог старта: Јединство (Уб) - Прово 3:2
фото: Катарина Мочић
вратио под пречку голмана гостију.
Врло брзо су Поповић и Којић организовали добру акцију за Ристовског, а
млади везиста је прецизним ударцем
дуплирао предност. Поповић је на
дебију у црвено-белом дресу оставио
добар утисак, добио доста дуела и
остављао употребљиве лопте, а штета
је што добру игру није крунисао
поготком након паса Ристовског.
Иако је Дуканац променио комплетну поставу на паузи, Јединство је
и у наставку диктирало ритам, а врло
брзо је повратник Љубичић омогућио
Зорану Радојичићу да погоди мрежу са
"петерца". У финишу је дошло до
малог пада концентрације, Прово је
казнило две грешке домаће одбране и
дошло до пристојног пораза.
Решио је Дуканац да у наредној
провери првотимци одмере снаге са
саиграчима из омладинског погона,
очекивала се сигурна победа старије и
квалитетније екипе, али су омладинци
изузетно дисциплинованом игром
сачували своју мрежу. Вреди истаћи
да се први пут уз првотимце нашао
талентовани кадет Саша Марић, док је
због прехладе овај меч пропустио
Зоран Радојичић. Иако је изостала
очекивана победа, тренер Верољуб
Дуканац није ни најмање забринут:

- Занимало ме је да видим какав ће
однос играчи имати у тренутку када су
најуморнији, с те стране сам апсолутно
задовољан, пуно ми је срце када видим
Лукића или Радивојевића како уклизавају
у 90. минуту утакмице. Изостали су голови, млади Лука Јовановић је фантастично бранио на голу омладинаца који
су показали да не треба бринути за будућност Јединства. Видећемо против
Мачве где се тренутно налазимо, Шапчани долазе са припрема у Охриду спремни
за првенство, а на нама је да будемо
достојан ривал комшијама- очекује добро
издање својих пулена Дуканац.
Након меча са суперлигашем (одигран у среду), црвено-бели ће за викенд
одмерити снаге са зонашем Турбином из
Вреоца, а до одласка у Турску чека их још
сусрет са Сопотом кога предводи бивши
играч Јединства Ненад-Пикси Ковачевић.
Познати су и противници у Анталији где
се на пут креће 16. фебруара- први ривал
биће чешки Сокол из Живница (19.
фебруар), потом румунска Чикжереда (22.
фебруар), док ће најјачи тест бити
украјински друголигаш Колос 25. фебруара. По повратку, остаје још "генералка"
са Радничким из Обреновца 4. марта, а
већ седам дана касније Убљани ће играти
први меч пролећа у Ужицу против
Јединство Путева.
Б.Матић
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УБСКА ПОРОДИЦА МИТРОВИЋ РАСАДНИК
ДОБРИХ СПОРТИСТА

СПОРТ У ГЕНИМА
Да ли би се породици Митровић могао
прикачити епитет најспортскије породице на
Убу - питање је које би тражило мало већи
истраживачки рад, али је неспорно да овај дом
има чиме да се поноси када је реч о спортском
животу убског краја.
Прича почиње од Радомира Митровића чије име и
презиме пали "лампицу" само пасионираним љубитељима
рукомета, али када се каже "Гоша"- загонетка је решена. Некада
сјајни голман убског рукометног клуба "омирисао" је бетон
Школарца почетком 80-их, највише захваљујући легендарном
Мирку Нинковићу. Тамо је као клинац почео да "пече занат",
пре свих од Ћеле Николића, али и од Ћобета и Малете. Био је
узданица легендарних убских тренера- покојног Веље Симића
и Селака, а као најлепши период у клубу памти године под
руководством Жиже Ђурића. Као и већини голмана тог
времена, идол му је био Мирко Башић из златне генерације
Металопластике, а највећи део свог играчког века делио је
минутажу са Мирком- Плавим Веселиновићем. Важио је за
голмана "вреле" крви, специјалност су му били "седемерци" и
шутеви са крила, а онако стасит и еластичан деловао је
импозантно међу стативама. На жалост, коцкице се нису
поклопиле за врхунске домете, већ са 25 година популарни
Гоша је окачио патике о клин:
- Са 20 година био сам на прагу Металопластике, баш су
били "загризли", а ја проценим да је време за војску. Вратим
се, тамо комплетна управа промењена, прилика отишла у
неповрат. Био сам близу и ангажмана у Аустрији, родитељи су
тад преломили да останем кући. Са 25 година добио сам ћерку,
посветио се пољопривреди како бих обезбедио егзистенцију.
Поносан сам на играње са Кизом Марковићем, Милиџом,
Виктором, Гериним, Пекосом..., на титуле најбољег голмана
региона у јуниорској конкуренцији, али када сам преломио да
је крај- више се на гол нисам враћао, иако ме је вукло много
пута- каже најстарији јунак наше приче.
Те 1995. када се Гоша повукао са гола РК Уба, родила се,
барем за сада, највећа спортска "звезда" породице Митровић.
Ана Марија се већ са седам година нашла на одбојкашком
тренингу професорке Славице Трифуновић, а потом и код
Саше Мијатовића у тадашњој Младости. Несвакидашњи
таленат омогућио јој је да игра на свим позицијама, почела је
као техничар, а убрзо је била члан пионирске, кадетске и
сениорске селекције за коју је дебитовала са само 14 година!
По завршетку основне школе, уписује Природно-математичку
гимназију у Лазаревцу где ју је садашњи тренер Уба Дејан
Стојковић профилисао као коректора у екипи ОК Лазаревца.
Пуно је научила и од тренера Слободана Ивовића и
Драгослава Јањића када је играла за Београд, а сјајне партије
пружала је у дресу Смедерева где је стигла до четвртфинала и
дуела са Црвеном звездом.
Због тога је њен повратак на Уб дочекан као капитално
појачање у борби за виши ранг, на жалост тада је доживела и
тамну страну спорта. Једне суботе је играла за Тутин, сутрадан
за Математички факултет, а колено није издржало. Пукли су

Бојан, Ана Марија и Радомир- Гоша Митровић
предњи укрштени лигамети колена, уследила је пауза од 6
месеци, али наша јунакиња није клонула духом. Уз велику
помоћ физиотерапеута Александра Станојевића, брзо је
пребродила страх и ове сезоне је поново стандардни
коректор убске екипе. За ову годину, има једну спортску
жељу:
- Суперлига! Велика ми је жеља да се опробам са
најбољим одбојкашицама Србије, волим да тренирам јако и
то ми био највећи изазов у каријери. Нико није очекивао да
ћемо бити у самом врху, сада када смо у доброј позицијиштета би било не искористити шансу. Стигла сам до 4. године
Математичког факултета, тако да сам спремна да се у
потпуности посветим одбојци. Као клинка сам волела
рукомет, сплет околности је био да нисам имала где да
тренирам, а у одбојку сам се заљубила од првог тренинга.
Сувишно је рећи да најјачу подршку са трибина добијам од
чланова породице, спорт је у нашој кући увек имао почасно
место- каже девојка која је убитачним сервисима дала
пресудни печат у победи над лидером ФОК-ом из Новог
Сада.
Спортски ген Радомира Митровића кратко се примирио
код друге ћерке Александре- после кратког флерта са
одбојком, млађа ћерка се посветила уметности, али је зато
"букнуо" код сина Бојана, рођеног 2001. За њега се условно
може рећи да је "најконтроверзнији" Митровић, с обзиром да
је већ два пута рукометну лопту мењао кошаркашком и
назад. Сада је талентовано бек-крило кошаркаша Младости,
дебитовао је већ за први тим, али је исто то урадио и у
рукометашима годину дана раније! Отац Гоша каже да се није
мешао у синов избор, сем мале "интервенције" на почетку:
- Можда сам га мало одвукао од фудбала, док су на
рукомету најпре мислили да би по породичној традицији
требао да буде голман. Две године је изгубио међу
стативама, после га је Бане Филиповић пребацио у поље, а
пуно је научио и од Декија Лукића и Дулета Видића. Нисам му
бранио када је прелазио на кошарку, свидео му се рад са
тренером Владом Урошевићем и кошарка је изгледа његов
коначан избор. Није ми жао, битно је да су деца здрава и да се
баве спортом, а као родитељ нисам оптерећен болесним
амбицијама. Ја сам увек ту као навијач, а какви год да им буду
домети- ја ћу бити поносан- каже легендарни голман.
Бојан у својој генерацији често постиже тридесет и више
поена, красе га одличан шут и сјајан скок, а време ће показати
да ли је рукомет више изгубио или кошарка више добила
његовим избором:
- Одлуку сам донео сам, без икаквих притисака од
родитеља, а свим тренерима који су ми посветили пажњу
искрено захваљујем. Вероватно сам неке разочарао, али
надам се да ми не замерају. Кошарка ми је сада број 1 у
животу, радујем се сваком тренингу, али не запостављам ни
школу. Идем у средњу електротехничку на Убу, из породице
црпим велику подршку у свему што радим, а обожавам и
утакмице одбојкашица када цела породица навија за сеструкаже са дечачким осмехом најмлађи Митровић.
Могло би се о Митровићима још доста написати, али би
било најпоштеније текст завршити са особом која није
спортиста, али јесте преживљавала све повреде, страхове,
победе и поразе својих укућана...Мајка и супруга Милена је
увек уз своје атлете, а да није баш антиспортиста говори и
њено краткотрајно бављење џудоом у младости. Све у свему- породица за пример, пожелимо им да се спортски генетски код још дуго преноси кроз генерције Митровића... Б.Матић
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МЛАДОСТ ПОНОВО НА ПОЛОВИЧНОМ УЧИНКУ

МИЛОШЕВИЋЕВ РАФАЛ
Дуго су се кошаркаши Младости
мучили на почетку меча против Микса,
чак три и по минута требало им је да се
упишу на семафор, а лед је "тројком"
пробио Иван Милошевић. Дечак који ће
тек у марту напунити 15 година убрзо је
везао и други погодак ван линије 6,75 и
спречио Шапчане да се "одлепе" у раној
фази меча. Грешили су доста и једни и
други у наставку, Микс је највећу
Друга регионална лига "Запад",
14. коло:

Младост 014- Микс (Шабац)
77:52 (12:13, 19:16, 33:7, 13:16)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 100.
Судије: Сретеновић, Ћировић (Чачак).
МЛАДОСТ 014: Милошевић 17, Буљубашић, Марјановић 13, Станојловић,
Мишић, Ивковић 9, Ђорђић 11, Стевановић 17, Милуровић 2, Јанковић 2,
Тешић, Раденовић 6
Друга регионална лига "Запад",
13. коло:

ОКК Шабац- Младост 014
85:82 (20:20, 18:18, 26:18, 21:26)
Хала Гимназије у Шаапцу. Гледалаца:
100. Судије: Синђелић, Шљивић
(Шабац).
МЛАДОСТ 014: Мишић, Марјановић 3,
Васиљевић 6, Милошевић, Ивковић 2,
Нешић, Милуровић 5, Стевановић 14,
Јанковић 4, Јадранин 4, Анђелковић,
Љубојевић 44

предност имао од +6, али је домаћин
ипак стигао до благог вођства пред
велику паузу.
У наставку- потпуно друга слика.
Милуровић је са полудистанце
најавио серију Убљана, а онда је
Алекса Стевановић везао 11 поена и
практично преломио меч. Тројком
Ђорђића већ је било 49:34, Јанковић и
Раденовић су доминирали под обручима, па се на последњи мали одмор
отишло са колосалних +28. Серијом од
9:0 гости су само припретили, Милошевић је поново додао гас и са
неколико продора и лепих асистенција
украсио своје најбоље вече у сениорском тиму:
- Сви су разлози да будем
задовољан, уз убедљиву победу било
је простора и за Мишића, Буљубашића
и Станојловића, док је Милошевић
само наставио да оправдава велику
минутажу. Похвалио бих и Милуровића чији ме повратак пуно радује, а
најискуснији су предвођени Ђорђићем на време преломили меч. Следи
нам дуел са Студентом са којим имамо
велико, али здраво ривалство, надам
се да ћемо за тaј меч рачунати и на
Љубојевића, Јадранина и Танасковића који су против Микса добили
слободно вече- рекао је после меча
тренер Владимир Урошевић.
Само седам дана раније, "младосташи" су били на прагу изненађујућег
тријумфа у Шапцу, маестралном
партијом Љубојевић је подсетио на

Млади Иван Милошевић оправдава
поверење тренера Урошевића

Још једна одлична партија
искусног Ђорђића
своје најбоље дане, а једна спорна
одлука када је гостима досуђено осам
секунди за пренос лопте преко центра,
преломила је меч на вагу фаворита... Б.М.

КОШАРКА
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27

КОШАРКАШИ УБА ДАЛЕКО ОД ПРАВЕ ФОРМЕ

НЕ МОЖЕ БЕЗ ТРЕНИНГА
Наставља се "ход по трњу" кошаркаша Уба, са нова два
пораза поново су се удаљили од горњег дела табеле.
Владимирчани су показали да су много озбиљнија екипа у
наставку сезоне, а домаћин је до победе дошао са изузетно
скраћеном ротацијом- свега 7 играча било је у записнику меча.
Најефикаснији у гостујућем тиму био је Иван Поповић,
искористио је прилику, да и поред пораза, похвали једног од
најмлађих саиграча:
- Док је у игри био талентовани "плеј" Андрија Пантелић,
имали смо добру организацију игре, када је добио пету личну
почетком последњег периода- наша игра се распала. Домаћин
нема високе играче што нисмо знали да искористимо, а
играли су зону како би се сачували од фаулова. Боље су
трчали од нас, још једном се показало да без тренинга не
можемо да играмо озбиљну кошарку. Разлика је на крају
превисока, меч је био практично на једну лопту, у пеналзавршници домаћин је дошао наоко до убедљиве победе-

Марко Јагодић (КК Уб)
жали за пропуштеним најбољи кошаркаш Уба Иван Поповић.
А без њега, Марка Драксимовића, Гагића и Јанковића,
било је илузорно очекивати бољи резултат против квалитетне екипе М-015. Већ до паузе, гости су имали двоцифрен
број изгубљених лопти, што је домаћин претварао у лагане
поене. Млада и утренирана шабачка екипа је "претрчала"
неспремне Убљане, па је разлика стигла до поражавајућих -40.
Не назире се прекид лошег низа, и наредног викенда убски
кошаркаши поново гостују, овога пута једном од претендената
за врх табеле- Железничару из Лајковца.
Б.Матић
Друга регионална лига "Запад", 14. коло

М-015- Уб 111:71
(32:17, 23:16, 26:24, 30:14)
Сала Шабачке гимназије. Гледалаца: 50. Судије: Пантић,
Илић (Ваљево)
УБ: Пантелић 10, Ћирковић 9, Николић, Јагодић 18, Миливојевић 13, Обрадовић 10, Пуљезевић 11, Милутиновић.
Друга регионална лига "Запад", 13. коло

Владимирци- Уб 96:88
(17:22, 20:16, 22:29, 37:21)
Сала средње школе у Владимирцима. Гледалаца: 50.
Судије: Станић, Пантић (Ваљево).
УБ: Пантелић 9, Ћирковић 6, Поповић 38, Јагодић 8,
Јанковић 3, Драксимовић 3, Миливојевић 10, Гагић 7,
Обрадовић 4, Милутиновић.

УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ УХВАТИЛЕ ПРАВУ ФОРМУ У ПРАВО ВРЕМЕ

МИРИС СУПЕРЛИГЕ !
- Убљанке се максималном победом реванширале
Врањанкама. - Лак посао против Ужичанки на домаћем
паркету. - Дерби са Таковом ХЗ (недеља, 18 часова)
Оно што би летос звучало више
него претенциозно, сада има врло
озбиљно покриће у реалности! Убске
одбојкашице су на другом месту иза
лидера ФОК-а који не блиста у последње време, у недељу је дерби између
две екипе које су у најбољој форми, а
ако пуленке Дејана Стојковића и тај меч
реше у своју корист- бараж је готово у
џепу, а све ближе би била и лидерска
позиција и директан пласман у Суперлигу!
Убљанке су пут Врања кренуле без
болесне Соње Каришик, на мегдан екипи
која их је јесенас поразила на Убу у пет
сетова. Све је указивало на потенцијалну "мину", а претворило се у
демонстрацију силе убске екипе која се
без трунке неизвесности реванширала
са каматом девојкама са југа Србије.
Стартно вођство од 5:0 дало је наговештај у ком ће смеру тећи меч, гостујућа
екипа је функционисала као швајцарски
сат, а пристојан број поена Врањанке су
сакупиле у финишу сва три сета када је
победник био више него известан:

- Сигурно наша најбоља партија у
наставку сезоне, Марина Петровић и
Миа Вуловић су учиниле да се не осети
Соњино одсуство, а идеалан пријем
нам је додатно олакшао посао. Ниједног
тренутка није било бојазни од преокрета, тако да девојкама само могу да
честитам на сјајном мечу после 6 сати
пута- хвали своје играчице тренер Дејан
Стојковић.
Претходног викенда тек за нијансу
више проблема било је против
Ужичанки, после преокрета у првом
сету, Убљанке су загосподариле паркетом и савладале тим славне традиције.
Рад Бојана Петровића, стручњака за
кондицију из Лазаревца, дао је врло
брзо резултат, утисак је да Убљанке
достижу зенит форме у идеално време:
- Наш наредни ривал није поражен
од јесењег дуела са нама, играју у
сјајној форми, али ми смо спремни да
им затворимо круг. Уколико добијемо и
тај меч, доћи ћемо у ситуацију да
размишљамо о нечему што је доскора
изгледало као научна фантастика.

Прва лига, 14. коло

Врање- Уб 0:3
(18:25, 19:25, 20:25)
ЈУ Спортска хала у Врању. Гледалаца:
80. Судије: Поповић (Сремски
Карловци), Ковачевић (Краљево)
УБ: Петровић, Дробњак, Николић,
Мартиновић, Митровић, Поповић,
Лазић (либеро), Јаблан, Драшковић,
Јелић, Вуловић.
Прва лига, 13. коло

Уб- Јединство (Ужице) 3:0
(25:23, 25:21, 25:12)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 120.
Судије: Зеленовић (Краљево), Илић
(Београд)
УБ: Лазић (либеро), Дробњак, Петровић, Николић, Мартиновић, Митровић,
Поповић, Каришик, Драшковић, Јелић,
Јаблан, Вуловић.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
12
FOK
11
Ub
10
Takovo
10
Beograd
8
Smederevo
7
Vrawe
Omladinac 9
7
Vaqevo
Jedinstvo(U) 4
5
Roda
Gimnazijalac 1
0
Futog

2
3
4
4
6
7
5
7
10
9
13
14

38:17
38:14
34:14
35:18
28:24
32:27
28:27
28:30
18:32
23:34
13:11
5:42

34
34
30
30
25
24
23
20
14
13
4
1

Наредне утакмице ЖОК Уб:
15.коло (недеља, 11.фебруар- 18ч):

ЖОК Уб - Таково Звезда
Хелиос

16.коло (субота, 17.фебруар):
Смедерево - ЖОК Уб

Убљанке на деоби првог места

Међутим, нема потребе за додатним
притиском, настављамо да уживамо у
одбојци, а верујем да нас, уз фантастичан
амбијент, чека још један одбојкашки
спектакл- најављује недељни дерби са
Таковом Хелиос-Звездом лазаревачки
стручњак на клупи Уба.
Б.М.

