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ДЕЛЕГАЦИЈА КИНЕСКОГ ГРАДА ХУАИНАН
ПОСЕТИЛА ОПШТИНУ УБ

НАЈАВА САРАДЊЕ
У ОБЛАСТИ СПОРТА
Висока делегација пријатељског града Хуаинан, из
кинеске покрајне Анхуеј, посетила је општину Уб у петак,
18.јануара. Том приликом, са представницима наше
локалне самоуправе одржан је састанак о потенцијалној
сарадњи из различитих области, међу којима се посебно
истичу спорт и култура.
Након пријатног разговора, у кабинету председника
општине Уб, између представника два града која су, још
2016.године, потписала Повељу о специјалним односима,
организован је и састанак са челним људима три најуспешнија спортска колектива у убској општини. Водећи људи
ФК Јединство (секретар Бранко Матић и тренер Милош
Обрадовић), ЖОК Уб (Ивана Васиљевић) и КК Младост 014
(Владимир Урошевић) уваженим гостима представили су
своје клубове и евентуалне могућности да будућу сарадњу, док је секретар Спортског савеза општине Уб Дејан
Максимовић указао на богату спортску инфраструктуру
којом располаже убска општина.

Заједничка фотографија након састанка
делегација два пријатељска града
Председник општине Уб Дарко Глишић и заменик
градоначелника Хуаинана г-ђа Лу Кси, током обраћања
присутним делегацијама, изнели су неколико интересантних идеја о могућој спортској сарадњи, која би подразумевала размену искустава у овој области и међусобне
посете спортских колектива.
- Циљ овог састанка је да приближимо нашу сарадњу
и конкретизујемо све оно што је, у претходне две године,
био предмет наших разговора. Договорили смо се да једна
од првих ствари, којом ћемо да продубимо нашу сарадњу,
буде спорт, јер он и јесте један од брендова наше општине
и област по којој смо препознатљиви у окружењу и светунаглашава Глишић. - У склопу тога планирамо и евентуалне размене између спортских клубова, организовање
кампова у оквиру којих би они долазили овде, а ми ишли
тамо, размењивали искуства и стицали неопходна знања
која су неопходна да будемо још бољи у спорту којим се
бавимо. Проширићемо сарадњу и на културни сегмент, као
и неке друге области у којима би могли да нађемо заједнички интерес.
Председник убске општине био је гост града Хуаинан
у два наврата, а током састанка изнео је и један занимљив
детаљ који довољно говори о развоју наших кинеских
партнера. Приликом његове прве посете, 2014.године, овај
град је бројао око 2,5 милиона становника, док је данас та
цифра достигла близу четири милиона. Са друге стране, и
Кинези, који су у нашем месту боравили пре три године,
истакли су дивљење начином на који се Уб развија,
посебно простор некадашњег Вашаришта на којем је
некада била планирана изградња Парка пријатељства од
којег се одустало због високих трошкова одржавања. М.М.М.

ПУТИН ДОЛАЗИ

в

ише од 120.000 људи дочекало је
руског председника пред Храмом у
Београду. Још су у току, у медијима и
на друштвеним мрежама, вербални обрачуни
појединаца и група. Углавном, присталице опозиције су
против свега, исмевајући организоване посете грађана
и чланова СНС-а овом историјском догађају, док
присталице режима, са својим аргументима, подсећају
на време када је већина оних који су у данашњој
опозицији, били на власти.
Е, сад! Старији Убљани се сећају да је аутор ових редова
био вођа убске Плишане октобарске револуције
(септембар, октобар новембар и децембар 2000. године),
координатор ДОС-а, назван, од тадашње опозиције
(каснијих прелетача и учесника у подели ’’нове’’ власти)
као ‘’координатор из малог сокака’’.
Измилели су, у то време, из разних буџака бусајући се у
прса и потискујући на маргину све оне који су,
деведесетих година, трпели последице свог јавног
опозиционог става. Они су, сада, били ‘’првоборци’’ са
измишљеним учешћем на Видовданском сабору,
протестима, петооктобарском ’’народном бунту’’, са
Легијом као кључном личношћу... А онда је неко, у
амбасадама поново измешао карте, па, кад су склонили
Ђинђића, организовали прескупу ‘’Сабљу’’, поделили
кредите, уништивши и по коју банку, имали су довољно
времена да се у буразерској приватизацији, добро
опскрбе, а неки и обогате.
Елем, како по ко зна који пут гледамо врло реалистичну
серију ‘’Бела лађа’’, све је извесније да је, управо, тако и
било. Амбасадори су састављали Владу Србије, а
изгледа да се још увек веома ‘’труде’’ јер је све
очигледније да су се ту нашли неки ликови који су, ничим
изазвани, добили ресоре не да би радили за Србију и
њену будућност, него против (?). Како, иначе, објаснити
невероватне податке који показују да се, на пример, у
просвети, преко неких уџбеника, јасно види да се иде
против историје овог народа? Ту је и онај део ауто пута
за који се ‘’не зна ко је крив’’... А има још тога.
Међутим, упркос свему (смањењу плата и пензија, рату
таблиода, осионости и грешака неких министара и
моћника), народ је схватио да ова ’’риба не смрди од
главе’’, да опозициони лидери не нуде ништа ново и да
запаљивим говорима, углавном глумаца, покушавају
све оно што је давно виђено.
Ако замислимо на власти оне које смо већ видели као
министре, посланике, председнике општина и челнике
великих јавних предузећа, видећемо, опет, грабеж и
надмени став, черупање фондова, банака и јавних
предузећа... Видећемо оне који нису били способни да
лустрирају, својевремено, оне који су били сметња за
стварне промене. Нови победници су прихватили
понуде да се ‘’напајају’’ из истих извора - па су
наставили ’’да јашу и Курта и Мурта’’ .
У том галиматијасу један човек је покушао да одржи
брод на површини и да га усмери и добром правцу. Он
није свемогућ, мора да трпи разне типове и њихове
амбасадоре, али сада је јасно да ће успети у својој
мисији. Путин је дошао код њега, Вучића, уважио српски
народ и обећао помоћ док је био у друштву Александра
Вучића. Ђиласа и друге није ни приметио... И он,
вероватно, има таквих.
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ОДРЖАН САСТАНАК УБСКОГ ОПШТИНСКОГ РУКОВОДСТВА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

УТВРЂИВАЊЕ ПЛАНОВА ЗА ПРЕДСТОЈЕЋУ ГОДИНУ
Сви председници Савета месних заједница су, током овог састанка, имали реч и могућност
да истакну проблеме својих села, међу којима се посебно истичу побољшање путне
инфраструктуре, нисконапонске мреже, водоснабдевања...
По већ устаљеној пракси, руководство локалне самоуправе одржало је први овогодишњи састанак са председницима Савета месних заједница са подручја убске општине,
како би договорили даљу сарадњу и утврдили приоритетне
послове у 2019.години. Циљ оваквих окупљања је остваривање боље оперативне и функционалне сарадње општине Уб
са мрежом Савета МЗ у циљу унапређења живота грађана у
свим селима. Радном скупу, који је одржан у скупштинској
сали, присуствовали су председник општине Уб Дарко Глишић, његов заменик Александар Јовановић Џајић и помоћник
Верка Лукић са једне стране и представници 35 месних
заједница са друге стране. Поздрављајући челнике јединица
локалне самоуправе, Глишић је још једном нагласио важност

Руководство општине Уб

Председници Савета месних заједница

НА ИЗЛОЖБИ АРХИВА СРБИЈЕ

СТИСАК ПУТИНОВЕ РУКЕ
Др Мирослав Перишић је имао част да се
рукује са Владимиром Путином приликом
недавне посете руског председника Србији

Руски председник Владимир Путин с` пажњом је
погледао изложбу ‘’Српско-руске везе 1804 - 1918. у документима Архива Србије’’. Доктор Мирослав Перишић,
директор Архива је, том приликом, имао прилику да буде у
пратњи високих гостију из Русије и њиховог домаћина
председника Александра Вучића. Камера је забележила
тренутак руковања Убљанина Перишића са Путином.
Изложба је, иначе, пажљиво и стручно састављена од
вредних експоната који се чувају у Архиву Србије, а гости
су били веома задовољни документима који су били
презентовани, а који представљају јасан доказ нераскидивих братских односа руског и српског народа.

синхронизованог и заједничког деловања, са јасном поделом
послова, уз неопходност пописивања најважнијих проблема
са којима се грађани суочавају, затим утврђивања приоритета и коначно сачињавање реалних планова за предстојећу
годину. Сви председници Савеза МЗ су, током овог састанка,
имали реч и могућност да истакну проблеме својих села,
међу којима се посебно истичу побољшање путне инфраструктуре, нисконапонске мреже, водоснабдевања...
- Људи који су на непосредним изборима изабрани за
представнике месних заједница, у договору са мештанима
својих села, донели су одлуке које су за њих најважније у
овом моменту и са њима су изашли пред нас. Различите су
потребе у сваком селу, па, сходно томе, ћемо креирати наше
будуће задатке, почев од инфраструктуре, воде, струје и
свега онога што је приоритет у датој месној заједници. Данас
су нам те планове доставили на разматрање, а ми ћемо их
сагледати и оно што је реално могуће урадити. Једно је
сигурно, не може се сваки проблем решити у току само једне
календарске године, али ћемо се трудити, уосталом као и до
сада, да урадимо што је могуће више. Поновни састанак са
њима смо заказали за март. Дотле ћемо сагледати целокупне
наше могућности, а они још једном претрести све своје
приоритетне проблеме. На пролеће, када време буде дозволило и када завршимо све јавне набавке, крећемо са радом
истим темпом, као и свих претходних година- поручио је
након овог састанка Александар Јовановић Џајић, заменик
председника општине Уб.
Највећи део питања и захтева односио се на регулисање
водоснабдевања, квалитетније снабдевање струјом, набавку
камена за пресипање путева, асфалтирање, али и проширење сеоских гробаља.
- У наредним годинама очекујемо прикључење на
хидросистем Стубо-Ровни, чиме ћемо решити питање
водоснабдевања у већем делу наше општине. Тренутни
капацитет нашег водовода је на горњем максимуму, тако да
евентуално ширење линије цевовода не би значило ништа,
јер не бисмо имали довољно воде. Поред тога, ради се
истраживање на изворишту у Памбуковици, па ако све буде
како је планирано, имаћемо воду која ће долазити са три
стране- нагласио је Јовановић Џајић.
Према његовим речима, и у овој години предвиђено је
асфалтирање путева у свим селима убске општине, можда и
у већој мери него до сада, с тим што је одвојено више
средстава и за камену ризлу. КЈП “Ђунис“ извршиће набавку
одређених машина које ће, умногоме, повећати капацитете за
насипање путева. Поред тога, у сарадњи са Електродистрибуцијом, радиће се и на побољшању нисконапонске мреже у
убским селима, док ће израдња две трафостанице на Убу (110
kW) и у Чучугама (35 kW) значајно унапредити дистрибуцију
електричне енергије до коначних потрошача.
Како је наглашено током састанка, значајан проблем у
већини убских села је и недовољан капацитет гробаља, која
је неопходно проширити откупљивањем приватних парцела
у њиховој близини. О овом питању, у координацији са
општинским службама, конкретнији потези биће договорени
на следећем састанку у марту.
Милован Миловановић
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УДРУЖЕЊЕ “ТАМНАВСКО ТРЕЋЕ ДОБА“ ОРГАНИЗОВАЛО ЗАБАВУ

ПРИМЕР ЗА МЛАДЕ
Пензионери Уба, 12.јануара, провели су,
заједено са својим гостима, још једно лепо вече
у ресторану ‘’Окно’’ на Фазанерији
У организацији Удружења ‘’Тамнавско треће доба’’,
у суботу, 12.јануара, уприличено је забавно вече уз богат
мени и музички оркестар који је одушевио пуну свечану
салу у ресторану Мотела ‘’Окно’’. Пензионери су, и овога
пута, показали да могу да служе за углед млађим
генерацијама када је реч о лепом ресположењу, које нам
тако недостаје у све суморнијим временима. Милијан
Панић, председник Удружења “Тамнавско треће доба“,
посебно је нагласио током те вечери:
-Спадам у старију генерацију која памти забаве са
одређеним нивоом још из времена с`краја прошлог века.
Сада са екипом пензионера покушавам да направим нешто
што ће подсећати на та стара добра времена. Данас се све
променило, нема пуно таквих догађаја, па средња, а
нарочито старија генерација нема где да се забави. У том
циљу смо се скупили, а има и гостију који су дошли са
стране. Нисмо желели, као организатори, да зарадимо на
овој прослави, већ нам је битно само да покријемо
трошкове, што је било немогуће са нашим средствима. Зато
нам је у помоћ прискочила локална самоуправа и додала
онолико колико нам је фалило и ја им се, у име
пензионера,од срца захваљујем. У цену улазнице све је
урачунато, нема накнадних доплата, тако да гости могу да
се опусте и уживају јер, зна се, пензионери немају велика
примања.
Удружење пензионера ‘’Тамнавско Треће доба’’
основано је пре нешто мање од годину дана, а све са циљем
да се нешто промени на боље. Група заинтересованих,
окупљених у ПУПС-у покушава да неке ствари ради мало
ефикасније и боље од уобичајеног.
- Никако не желимо да ступамо у конфликт са
неистомишљеницима, просто нудимо неке нове и свеже
идеје- истиче Панић. - Није то само уобичајена набавка
угља, већ нудимо и неке кредите на 12 рата без камате. Увек
смо спремни, као Удружење, да изађемо у сусрет, само
треба да се дође код нас. Пратећи досадашље искуство,
многи су одушевљени нашим идејама и, као што се види,
сваким даном се повећава број наших чланова, а то говори
да смо на правом путу. Наша чланарина је 250 динара на
годишњем нивоу, што признаћете, није неки износ и у
складу са нашим примањима, а корисници наших услуга
имају бенифиције које само Удружење пружа и свакако се
пуно разликује од свих других удружења.
Иначе, у току вечери обављено је и популарно
излачење лутрије, а главну наградау, лед телевизор
великог формата, игром случаја, извукла је срећка
заменика председника општине Александра Јовановића
Џајић, који је, пре свог одласка са забаве, поручио да, ако
његов број добије главну награду, он је унапред поклања
Удружењу ‘’Тамнавско треће доба’’. Другу главну награду,
мобилни телефон андроид, добила је пензионерка Милка
Тауз.
Незванично сазнајемо да се ново забавно вече
припрема за 8.март, поводом Дана жена.
M.M.

Загревање за народно коло

Расположени певач под будним оком организатора

Године им не сметају...

ОКО НАС
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Пише: Милован Миловановић

ВОЛИМ
ЈА НЕРАНЏЕ,
НО ТРПИМ
Да нам није овог нашег РТС-а који, по ко зна који
пут, репризира култне серије из богате југословенске
кинематографије, можда бисмо и заборавили од кога и
чега смо настали. Јер, одавно је познато да је сећање
нашег народа краткорочно и да све добро, а поготово
оно лоше, врло брзо заборављамо. Тако и данас сви
мисле да је наша пропаст кренула од Милошевића. Руку
на срце, ратови и санкције су нас свакако уназадили,
али наше понирање започето је много раније.
Једноставно, оно што ми радимо данас највише ће се
одразити на нашу децу и унуке, као што се на нас
тренутно одражава све што су радили наши очеви и
дедови. Природно је да се свака следећа генерација
угледа на претходну. Зато и не чуди што и данас, у
многим сферама, имамо готово непромењена наслеђа
комунизма.
А да, "Волим ја неранџе, но трпим"... Култна серија
која на маестралан начин одсликава ситуацију на нашим
просторима седамдесетих година, црногорске везе,
кадрирања, менталитет људи из малих средина, као и
оних на високим фунцијама, манипулацију... Многобројне ликове, почевши од локалног "шерифа" Гаврила
(кога игра непоновљиви Петар Божовић), па све до
Самуила, сиве еминенције у Београду, можете
препознати и данас на разним функцијама. Перо што
ради на контролу лета данас је готово уобичајена
појава. Спасо, који је догурао до функције министра, а
када се родио "шћели су да га баце". И тако редом...
Мирко у неком селу, омеђеним снегом и брдима у
близини Шавника, не може да се начуди до каквих су
висина стигли његови земљаци и рођаци:
"Одавде што аветнији одеш, врну те са вишијем
чином..."
И данас на функцијама имате разне варијације
Трипка, Стојана, Миливоја, Гаврила, Спаса, Самуила...,
који су мало еволуирали у овом времену. Ипак, питам се
само- какве ће серије снимати наши потомци о нама и
нашем времену, да ли ће се нешто променити, или ће,
попут РТС-а, само репризирати ове данашње?
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ЗБОГ ПРОПУСТА НА ДЕОНИЦИ УБ-ЛАЈКОВАЦ

ОДЛОЖЕНО
ОТВАРАЊЕ АУТО-ПУТА
На Коридору 11, од Обреновца до Љига,
завршено је 46,5 километара ауто-пута,
који ће бити пуштен за саобраћај тек након
санације 2,5 км пута на раније изграђеној
деоници од Уба до Лајковца.
На Коридору 11 потпуно су завршене две деонице аутопута
у дужини од 46,5 км, од Обреновца до Уба и од Лајковца до Љига,
укључујући и петљу Љиг, изјавио је крајем децембра шеф
пројекта изградње Коридора11 у Коридорима Србије Иван
Павловић.
Завршена је деоница Обреновац – Уб дужине 26,2 км и
деоница од 20,3 км Лајковац – Љиг, где су у завршној фази
радови на преостала три километра укључујући и тунел
Бранчић од 990 метара, рекли су током обиласка радова
представници Коридора Србије и подизвођача радова “Енергопројект нискоградње“. Они наводе да ће цео аутопут бити
отворен за саобраћај када буде готова санација раније изграђене
деонице од Уба до Лајковца, што се очекује током пролећа, а
најкасније у првим летњим месецима.
На делу аутопута од Уба до Лајковца, који је укупно дуг 12,5
км, у дужини од 2,5 км због великих пукотина у асфалту које су
проузроковане коришћењем неадекватног материјала за градњу, то јест земље и блата, сада се поново гради аутопут, кажу у
Министарству грађевине. Такође, истичу да се због немара
извођача пут једноставно распао и пре него је пуштен у
саобраћај и подсећају да су против свих одговорних поднете
кривичне пријаве.
Павловић је рекао да су радови потпуно завршени од
Обреновца до петље Уб и од Лајковца до петље Љиг.
„Тренутно се изводе завршни радови у тунелу Банчић, док
се на деоници три и пет изводе радови на техничком пријему и у
процедури је пријем комплетног објекта, који ће потрајати
одређено време. Намера је да се заједно са завршетком деонице
Уб -Лајковац и завршетком тунела Бранчић компелтна доеница
од Обреновца до везе са аутопутем Љиг – Прељина пусти у
саобраћај, а надамо се да ће бити током пролећа“, навео је.

Санација деонице Уб-Лајковац
Инжењер Енергопројект нискоградње, подизвођача
радова Саша Стојановић је рекао новинарима да су грађевински
потпно готови на поменуте две деонице и да се тренутно изводе
завршни радови у тунелу Бранчић.
„Лева цев је завршена, а у десној је остало да се асфалтира
завршни слој и изведу остали електро-машински радови на
опремању тунела. Што се тиче критичне тачке на Коридору 11, а
то је Уб – Лајковац, на њој радимо санацију у дужини од укупно
2,5 км аутопута на 13 локација“.
Како је рекао, на деоници Уб – Лајковац изводи се
компелтна санација, укањање слојева колозвоне конструкције и
уклањање постојећег насипа.
„Пралелно са нашим радовима, Саобраћајни институт ЦИП
врши проверу преосталих деоница, тако да се надамо да ћемо у
случају повољних врменских услова и ако не будемо имали
додатне проблеме и непредвиђене радове, у пролећним
месецима или почетним летњим месецима успети да приведено
крају и ту деоницу, чиме би комплетан аутопут од Мислођина, до
иза тунела Браничић био пуштен у саобраћај. И радови би били
комплетно завршени на овом делу Коридора 11“, рекао је
Стојановић.
Аутопут од Обреновца до Љига ће се тако саставити са
аутопутем Љиг – Прељина у дужини од 40 километара. Главни
извођач радова на деоницама Обреоновац – Уб и Лајковац – Љиг
је кинеска Шандонг хај-спид група.
Танјуг
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ОПШТИНА УБ

УБ СЕ ПОБРАТИМИО СА ЈШ ДВЕ ОПШТИНЕ- МАЛИ ЗВОРНИК И БОСИЛЕГРАД

РАЗВИЈАЊЕ САРАДЊЕ И ПРИЈАТЕЉСКИХ ВЕЗА
- Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић изразио је своје задовољство боравком на Убу,
развојем и напретком који је уочио доласком у наше место, истичући да би волео да Мали Зворник
оствари бар део резултата које бележи општина Уб. - Ваш председник општине је суво злато за све
вас, али и нас. Он нам је отворио многа врата разних министарстава која нисмо могли сами ни у
сну, а то нема цену- поручио је приликом потписивања Повеље о братимљењу председник
општине Босилеград Владимир Захаријев.
Добри односи, слична интересовања и изазови са којима
се суочавају општине Мали Зворник и Уб зближиле су и
повезале ове две локалне заједнице и оне су, од Нове године,
братске општине. Повељу о братимљењу Уба и Малог
Зворника председници општина Дарко Глишић и Зоран
Јевтић потписали су 28. децембра у Убу, у намери да
постојеће добре односе два места продубе и конкретизују
кроз сарадњу у различитим областима.
Челни човек Уба и домаћин на потписивању повеље са
Малим Зворником Дарко Глишић рекао је, овим поводом, да је
веома задовољан што је дошло до потписивања документа
који ће у новој години омогућити конкретну сарадњу две
општине и размену свега што оне баштине у својој традицији,
на добробит грађана обе локалне заједнице. Он је пожелео да
захваљујући тој сарадњи општине постану богатије за нова
искуства, која ће им помоћи да боље функционишу и
одговоре потребама које их тиште.
Глишић је захвалио председнику општине Мали Зворник
Зорану Јевтићу и свим одборницима Скупштине општине
Мали Зворник што су подржали предлог повеље, као и својим
сарадницима у Убу, који су разумели потребу и важност
ширења круга пријатеља.
Обраћајући се окупљенима на церемонији потписивања
повеље о братимљењу са општином Уб, председник општине
Мали Зворник изразио је своје задовољство боравком на Убу,
развојем и напретком који је уочио доласком у наше место,
истичући да би волео да Мали Зворник оствари бар део
резултата које бележи општина Уб. Он је рекао да је за њега
веома значајно познанство и сарадња са челницима убске
општине, додајући да сматра да је за житеље Уба веома
срећна околност то што за председника имају господина
Дарка Глишића.
На крају обраћања челника две братске општине
уследила је размена симболичних, пригодних поклона.
У тексту повеље о братимљењу Малог Зворника и Уба
стоји да је документ потписан у складу са обостраном жељом
општина за развијањем сарадње и пријатељских веза, у циљу
непосредног дугорочног повезивања и сарадње у области
привреде, пољопривреде и туризма, образовања, науке,
културе, спорта, здравствене заштите, заштите животне средине, локалне самоуправе и других сегмената друштвеног
живота.

ПРВА ОПШТИНА У СРБИЈИ
СА КОЈОМ БОСИЛЕГРАД ОСТВАРУЈЕ
ПОБРАТИМСКЕ ОДНОСЕ
По истом принципу, само дан касније, Повељу о
братимљењу општина Уб потписала је и са општином
Босилеград. Иако географски удаљене, ове две општине
нашле су зајединчке особине и мотиве за продубљивање
пријатељских веза и сарадње у различитим областима
друштвеног живота. Повељу су потписали председник
општине Уб Дарко Глишић и председник општине Босилеград
Владимир Захаријев, који су, том приликом, изразили
обострано задовољство због будуће сарадње ове две
културолошки потпуно различите средине.
- Обичаји код нас налажу да, када се нешто потпише, то
мора одмах да се преточи у дело, односно да крене сарадња и
размена искуства. Био сам у Босилеграду код јако добрих и
ведрих људи, видео њихов дух и културу и тврдим да ћемо
имати много тога од њих да научимо, а надам се и они од нас.
Та размена културне традиције биће нешто што ће пуно
значити, како људима овде, тако и њима у Босилеграду. Пред
нама је време сарадње, договора и размене свега онога што
ће бити од користи нашим суграђанима, учење на сваком
састанку и догађају који ћемо имати и унапред се томе
радујем- поручио је Дарко Глишић, први човек општине Уб,
након потписивања Повеље о братимљењу.
Његов колега са друге стране Владимир Захаријев је
истакао да је Уб прва општина у Србији са којом је Босилеград

Дарко Глишић, председник општине Уб
и Зоран Јевтић, председник општине Мали Зворник

Владимир Захаријев, председник општине Босилеград
и Дарко Глишић, председник општине Уб
остварио побратимске односе, поред три града из Бугарске са
којима имају изузетну сарадњу.
- То само говори да смо сада наишли на градић који води
човек чији су квалитети немерљиви. Ово дружење је показало
да смо јако слични као народ, једнако лепи и весели. Речју,
одушевљени смо оним што смо овде видели, тако да једва
чекамо да вас угостимо код нас. Ваш председник општине је
суво злато за све вас, али и нас. Он нам је отворио многа
врата разних министарстава која нисмо могли сами ни у сну, а
то нема цену. Зато велико хвала Дарку и видимо се у нашем
граду- поручио је Захаријев.
Општина Босилеград се налази у југоисточном делу
Србије и део је Пчињског округа, чије седиште је Врање.
Према попису становништва из 2011.године у овој општини је
живело 8.129 људи, махом бугарске националности.
Милован Миловановић

ИНФРАСТРУКТУРА
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У СМИРАЈ 2018.ГОДИНЕ НОВЕ ПУТЕВЕ ДОБИЛА ЈОШ ТРИ СЕЛА УБСКЕ ОПШТИНЕ

ПРЕТПРАЗНИЧНО АСФАЛТИРАЊЕ
- У протеклој години урађено је укупно 54 асфалтних деоница. - Путни правци у Гвозденовићу,
Докмиру и Слатини заокружили још једну успешну грађевинску сезону.
Најлепши новогодишњи поклон, у последњим данима
децембра, добили су мештани три убска села у виду нових
асфалтних деоница, које су заокружиле ионако успешну
годину у којој је општина Уб, у сарадњи са Путевима Србије,
уредила и асфалтирала чак 54 путна правца. Иако је
температура на Целзијусовој скали била на граници у којој је
било могуће асфалтирање, машине ПЗП Ваљево радиле су до
последњег радног дана у 2018-тој. Рекорд по броју уређених
путних праваца у једној години је оборен, а председник
општине Уб Дарко Глишић у 2019-тој најављује даље
“подизање лествице“ и 365 дана непрестане борбе за боље
услове живота у свим убским месним заједницама.
- Иако је било јако хладно, успели смо да у 2018. години
урадимо још неке путеве које смо планирали. Потрудили смо
се да и последњи викенд у години проведемо на терену, обиђемо наше суграђане у Гвозденовићу, Докмиру и Слатини и на тај
начин им честитамо новогодишње и божићне празнике. Нажалост, нисмо могли да сва села, за која имамо налоге, завршимо
у овој календарској години, али већ у наредној, чим нам време
то дозволи, настављамо тамо где смо стали- пору-чује Глишић.

ГВОЗДЕНОВИЋ
У Гвозденовићу је асфалтирано 500 метара пута који води
ка Врховинама, који је, према речима мештана, био у јако
лошем стању и готово непроходан. Како је најављено, током
посете првог човека општине Уб, и у наредном периоду, у договору са месном заједницом, биће настављено уређење путних
правца које мештани овог села буду означили као важне.
- Имам само речи хвале за председника општине Дарка
Глишића, као и за успешну сарадњу и разумевање за проблеме
нашег села. Следеће године настављамо радове, а који путни
правац ће бити прекривен асфалтом остаје да се.ûûОвај правац
је био приоритет, а за касније ћемо видети- најве-роватније ће
то бити Караула. Остала су још два километра према
Врховинама и исто толико према Караули и потпуно сам
сигуран да ће се нам општинско руководство изађи у сусрет и
по том питању- истиче Владан Савић, председник Савета МЗ
Гвозденовић.

Докмир
бити задужбинар. Ако не можеш да саградиш цркву, можеш
подићи чесму. Посади дрво покрај пута, нахрани гладнога,
напој жеднога. Сто је начина да постанеш задужбинар а ти
изабери онај који хоћеш и који можеш“. Ја вам благодарим
што сте изабрали један и постали задужбинар, а на тај начин
се уградили у вечност и летопис овог Докмирског манастира.
Ово је заиста лепа прилика и повод да захвалимо вама и
вашим сарадницима који су учинили доста за овај манастир,
а колико сам схватио, тиме се неће исцрпети помоћ коју сте
упутили манастиру- поручио је протонамесник Филип
Јаковљевић, Архијерејски заменик Екипскопа ваљевског.
Захваливши се на топлим речима добродошлице,
председник убске општине је поручио да је веома срећан
што је реализована његова давнашња жеља, а то је да овај
приступни пут, на прилазу манастиру у Докмиру, доведе у
стање у ком је требало и раније да буде.
- Сви смо ми овде људи који су привржени својој вери
и зато нам је драго што можемо пронаћи начин да црквене
објекте помогнемо, а сигуран сам да ћемо то радити и у наредном периоду. Тврдим да ћемо то подићи чак и на неупоредиво виши ниво и сигуран сам да ово није наш последњи
сусрет, нити акција коју ћемо да урадимо- казао је Глишић,
подсећајући да је у претходном периоду, по истом принципу,
урађена комплетна инфраструктура приступног пута који
води ка манастиру у Памбуковици.

СЛАТИНА
Последњи асфалтни сеоски пут у овој години добила
је Слатина и то у дужини од 1,2 километара. У питању је
деоница који спаја доњи и горњи крај села, а нови асфалт ће
олакшати живот многобројим мештанима који свакодневно
користе ову деоницу, а посебно деци која иду у школу. У
пријатној атмосфери председника општине Уб дочекао је
велики број грађана, који су, на тај начин, желели да изразе
захвалност за уређење овог пута, али и свих претходних.
Јер, како каже, Добрила Исић, председница Савета МЗ
Слатина, ситуација се доста променила последњих година.
Ово село, које је некада било заборављено, из године у
годину, добија све бољу путну инфраструктуру.

Гвозденовић

ДОКМИР
Последњих дана децембра асфалтиран је и прилазни пут
који води ка манастиру Докмир. Председника општине Уб
Дарка Глишића са сарадницима, током обиласка радова,
дочекали су Архијерејски заменик Епископа ваљевског
протонамесник Филип Јаковљевић и Архијерејски намесник
тамнавски протојереј Станиша Ђокић, који су им у име Његовог
Преосвештенства Епископа ваљевског господина Милутина и
у име Високопреподобне Игуманије овог Докмирског
сестринства Мати Јустине, пожелели добродошлицу и
упутили захвалност због изградње ове деонице која је од
Слатина
велике важности за манастир, који је саграђен у другој
половини 14.века.
Први човек убске општине најавио је, том приликом, и
- Манастир Докмир је духовни бисер Тамнаве и као такав почетак изградње школе у овом селу која би, по његовим
имао је вишедеценијски проблем, а то је проблем приступног речима, требало да буде спремна за наредну школску
пута. Владика Николај је говорио: “Ако си прави Србин, мораш годину.
Милован Миловановић
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ОКОНЧАН ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ И АДАПТАЦИЈЕ РОМСКИХ КУЋА

БОЉИ УСЛОВИ ЗА 39 ПОРОДИЦА
У Совљаку одржана церемонија доделе кључева од 15 нових кућа и обележавање завршетка
радова на реконструкцији 24 стамбена објекта
Уочи Нове године, 15 ромских
породица из убске општине добиле су
кључеве нових кућа, опремљених основним намештајем и апаратима. Тиме је
окончан пројекат „Побољшање стандарда живота у ромским насељима”, који је
финансирала ЕУ, а суфинансирали
Влада Србије и немачка хуманитарна
организација ХЕЛП, уз помоћ локалне
самоуправе. Осим новоизгрђених
домова, у оквиру пројекта претходно је
завршена реконструкција 24 ромске куће,
за шта је укупно издвојено скоро пола
милиона евра. На овај начин унапређени
су услови становања и живота за 39
породица са 160 чланова у осам ромских
насеља - Паљувима, Трлићу, Бањанима,
Гвозденовићу, Докмиру, Звиздару,
Бргулама и Совљаку, где је и одржана
церемонија поводом завршетка пројекта,
пошто је у овом селу изграђено највише
кућа (пет).
Кључеве станарима 15 новоизграђених кућа уручили су народна посланица Ивана Николић, генерални секретар
Националног савета Рома Дејан Влајковић и државни секретар министартва
грађевине, саобраћаја и инфраструктуре
Зоран Лакићевић, који је том приликом
рекао да се неведени пројекат спроводи
у 13 локалних самоуправа у Србији, а Уб
је једна од првих општина која га је
реализовала.
„Изградња и опремање 15 кућа
коштали су 314.000 евра, док је вредност
изведених радова на реновирању 24
куће 162.700 евра. У оквиру ширег
програма Европске уније за унапређење
услова становања Рома, планирани су и

За успомену: Са свечаности у Совљаку
нови пројекти, па ће се кроз средства из
ИПА 2018. градити не само стамбене
зграде, већ и припадајућа комунална
инфраструктура, пре свега водовод и
канализација”, најавио је Лакићевић и
додао да ће општина Уб, која се показала
ефикасном у реализацији оваквих пројеката, бити поуздан партнер и убудуће ЕУ,
Влади Србије и другим организацијама у
обезбеђивању бољих услова за подстандардна ромска насеља.
Народна посланица Ивана Николић
на церемонији је истакла да је убска
општина учествовала у одабиру коначних корисника пројекта и пружила
подршку при озакоњењу објеката и
прибављању грађевинских дозвола.
-Наша општина је препознала
значај овакве инвестиције и одговорно

преузела своју улогу у решавању
изазова са којима се грађани на овој
територији суочавају и на домаћински
начин искористила средства Европске
уније, а својим средствима учествовала
у изградњи неопходне инфраструктуре.
Кроз реализацију оваквих пројеката,
стварају се бољи здравствени услови и
бољи услови за образовање ромске
деце, што свакако доприноси бољем
квалитету живота, јер ће лакше доћи до
посла“, навела је Николић.
Генерални секретар Националног
савета Рома Дејан Влајковић новим
станарима пожелео је да живе у миру и
слози са већинским становништвом, да
се у наредном периоду боре за што
боље услове ромске заједнице и да
деца редовно похађају школу.
Д.Н.

У ПРВОЈ ДЕКАДИ ЈАНУАРА

СНЕГ ЗАШТИТИО ПШЕНИЦУ ОД МРАЗА
- Покривени снегом, озими усеви лакше поднели ниске температуре. - Потребно још падавина,
како би биљке у наредне вегетационе периоде ушле са довољном количином зимске залихе
влаге, а пролећни радови били обављени квалитетно и у оптималним роковима.
Због сувише сувог земљишта током
јесење сетве, у Тамнави је добар део
површина планираних за озиме културе
остао непосејан. Ратаре који су успели да
посеју, обрадовао је снег у првој декади
јануара, јер је заштитио усеве од мраза, а
за сада је обезбеђено и довољно влаге
за њихов несметан развој.
Снежни покривач током хладног
времена увек је добродошао, указује
Славиша Ивановић, директор ЗЗ „Уб“.
- С бзиром да је јесенас била суша,
ницање је било лоше и неуједначено. Ту
првенствено мислим на пшеницу, која
код нас доминира у сетви. На парцелема
које су посејане на време, она је изникла,
али имамо гро парцела, можда 40 посто,
где је засејана ван свих оптимлних рокова, па усеви још нису никли. У свој несрећи имали смо и среће да је било
снежног покривача када је температура
била десетак степени испод нуле. Пшеница трпи минус до 20 степени, али
штети биљкама које тек сад ничу уколио
нису ушушкане под снегом, пошто су
осетљиве“, каже Ивановић.

Пшеница под снегом
Према његовим речима, и озими
јечмови, који су посејани у оптималним
роковима, крајем септембра и почетком
октобра, у добром су стању, пошто су
спремно ушли у зиму.
Осим што је заштитио усеве од
мраза, снег је надокнадио и недостатак
влаге у земљишту, што је посебно важно
јер је јесен била сушна.
- Али падавина још треба, јер су
залихе влаге сишле испод сваког минимума. Имамо сада случај у Брезовици и
Врелу, где је низија, да су сто метара
дубоки бунари пресушили, што се ретко

кад десило. Зато је потребно што више
снега у јануру и фебруару, да бисмо
ушли у пролеће и у наредне вегетационе периоде са довољном количином зимске залихе влаге. Надам се да
неће бити ни екстремних хладноћа, јер
би оне негативно утицале на даљи
развој биљке, квалитет и на принос
пшенице“, истиче директор Земљорадничке задруге „Уб“.
Снег ће добро доћи и необрађеном
земљишту, како би макар пролећни
радови били обављени квалитетно и у
оптималним роковима.
Д.Н.
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ЧЛАНОВИ ЛУ „ТАМНАВА“ У АКЦИЈИ

„ЂУНИС“ У ФУНКЦИЈИ
ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

ЗИМСКА
ПРИХРАНА ДИВЉАЧИ

- Комунално предузеће спремно одговорило
повереним задацима. - У плану обнављање
возног парка и механизације

Задатак ловаца је да помогну животињама
у најтежим временским условима, који могу
озбиљно да их угрозе, јер под снежним
покривачем теже долазе до хране

Комунално јавно предузеће „Ђунис“, коме је општина Уб
ове сезоне поверила одржавање путева у зимском периоду,
није „изненадио“ први снег, који је пао у другој половини
децембра. Иако су, према речима Саше Милићевића, директора „Ђуниса“ били „мало затечени“, јер нису имали довољно
механизације да самостално обављају послове зимске
службе, успешно су обавили поверени задатак.
- Расписали смо јавну набавку и посао чишћења снега и
одржавања саобраћајница припао је, као и претходних година, предузећу „Алексић“. Оно што је битно, немамо веће издатке него ранијих година, али имамо бољу логистику, као и
сопствену механизацију и опрему, па су и наше екипе активно
учествовале у чишћењу. Такође, поседујемо механизацију
која може да приђе тамо где камиони не могу, као што су мање
и уже улице,,ûû
=
ûûкаже наш саговорник и напомиње да су се добро
организовали на самом старту, тако да није било већих
проблема на путним правцима које „Ђунис“ одржава.
„С друге стране, Пре-дузеће за путеве Ваљево, које је
задужено за регио-налне
путеве, јесте имало
одређених проблема, поготово када је падала ледена
киша. Ми смо изашли у сусрет нашим колегама и помогли им да очисте деонице
према Ваљеву, Шапцу, Ибарској магистрали и Београду,
јер смо увек на услузи нашим грађанима“, истиче
Милићевић.
Програмом рада зимске службе обухваћено је
Саша Милићевић с т о т и н а к к и л о м е т а р а
асфалтираних улица и око
170 километра локалних и некатегорисаних путева, који су у
надлежности локалне самоуправе. Приоритет приликом
одржавања и чишћења снега имају градске улице првог степена, као и путеви до сеоских школа, месних гробаља и до
породичних кућа бубрежних болесника који иду на дијализу.
Да би се што боље оспособило за обављање послова
зимске службе, комунално предузеће обновиће возни парк.
„У јануару улазимо у прву јавну набавку, која се тиче
куповине три камиона кипера, а банка која ће нас кредитирати
је Интеза. Камиони ће првенствено служити за зимску службу
и одржавање путева, али ћемо их користити и за одржавање
комуналне хигијене, за потребе службе Зеленила, као и у
друге сврхе. Предвиђена је куповина и друге механизације,
која ће допринети бржем и ефикаснијем раду у оквиру наших
делатности“, каже Милићевић, уз појашњење да су им за
обављање послова најнеопходнији камион смећар, цистерне
за превоз воде, потом булдожер и аутодизалица.
Д.Н.
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Приоритетан посао за чланове Ловачког удружења
„Тамнава” у зимском периоду је прихрана племените
дивљачи, како би joj помогли да лакше преброди временске
недаће. До сада су организовали неколико акција
изношења хране у хранилишта, а ове активности биће
настављене и у наредном периоду. С обзиром на то да
удружење газдује ловиштем укупне површине од преко
45.000 хектара, тамнавски ловци су током протеклих
снежних дана са ниским температурама имали пуне руке
посла. Управница ловишта Марија Максимовић истиче да је
зимска прихрана дивљачи законска, али и морална
обавеза, када ловци показују своје право лице. Њихов
задатак је да заштите и помогну животињама у најтежим
временским условима, који могу озбиљно да угрозе, срне,
зечеве, фазане и јаребице, јер под снежним покривачем
теже долазе до хране.
„Код нас је правило да се о једном хранилишту за
ситну дивљач страрају три ловца. Пошто ове године имамо
око 950 активних ловаца, у функцији је 300 хранилишта за
ситну дивљач и око шездесет за високу. До 15. новембра
свака група требала је да пријави место где се налази
хранилиште, које ловци редовно обилазе и износе храну
чим је понестане, како би дивљач преживела ову зиму. Ради
се о веома важним активностима које су уврштене и у
ловачки календар и наши ловци су одговорни и свесни
својих обавеза, тако да не треба да их подсећамао да
износе храну. Обично су то пшеница, кукуруз у клипу и зрну,
за виску дивљач износи се кабаста храна и со, што велика
већина ловаца сама обезбеђује. Уколико људи живе у граду
и немају своје оранице, јаве се нама и на Фазанерији добију
хране колико им је потребно”, објашњава М арија
Максимовић и додаје да зимска прихрана траје све док има
потребе.

Акција изношења хране у хранилишта
Храна се не износи било где, већ на тачно одређена
места на којима се дивљач групише. Зимска прихрана је
веома важна да би животиње у доброј кондицији успеле да
презиме, што је неопходно за улазак у период размножавања на пролеће, а са друге стране то је начин да се држе
подаље од пољопривредних парцела и да ловци дивљач
одрже на својој територији.
У Ловачком удружењу „Тамнава” напомињу и да је
главна ловна сезона завршена 2. јануара, док се тренутно
издају дозволе за лов предаторе - лисице и шакале.
Д.Н.

Кућа на продају
у улици Вука Караџића бр.34, Уб
(преко пута Основне школе),
ЛОКАЦИЈА ПОВОЉНА ЗА
СТАМБЕНУ ГРАДЊУ !!!
060/30-30-917
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ ОГЛАСИ
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ДВЕ ГОДИНЕ РАДА
СПЕЦИЈАЛИСТЕ ПСИХИЈАТРИЈЕ

ОБАВЉЕНО ПРЕКО
5.400 ПРЕГЛЕДА
Дневно се прегледа 15 пацијената.
Највише се јављају пацијенти са благим и
умереним депресијама, а има их доста и са
анксиозним поремећајем.
У оквиру специјалистичко-консултативне делатности
Дома здравља Уб, нешто више од две године, свакодневно
ради психијатријска амбуланта, у којој дневно буде прегледано око 15 пацијената. Др Љиљана Лештарић, специјалиста
психијатрије, од 1. новембра 2016. године, обавила је преко
5.400 прегледа. То указује на све већу потребу консултација и
овакве врсте помоћи, као и потребе за терапијом због различитих обољења.
- Највише се јављају пацијенти са благим и умереним
депресијама, а има их доста и са анксиозним поремећајем. У
оквиру анксиозног поремећаја највише има напада панике и
паничних поремећаја и то код млађих пацијената до 40-те
године старости. Заступљен је и генерализовани анксиозни
поремећај или хронично стање стреса које је, углавном, присутно код радне популације. Ту су и душевна обољења из круга психоза - објаснила је др Љиљана Лештарић.
Све већи друштвени проблем, који може да доведе и до
смртног исхода је, свакако, конзумирање психоактивних
супстанци, често и алкохола, што води у болести зависности.
Како наводи др Лештарић, подаци о лечењу су поражавајући.
У току ове године, за десет месеци, до 1. новембра, обављено
је 53 прегледа због душевних поремећаја који су узроковани
употребом алкохола. Али, ако се зна да су појединци долазили
и на контролни преглед, онда је број лица који су обухваћени,
много мањи.
Иако је општепознато да омладина користи алкохол, као
и различите психоактивне супстанце (ПАС), поготово на
журкама, међу убском млађом популацијом само четири
пацијента су се јавила на преглед. Конзумирање алкохола код
младих, којима је циљ да се што пре напију мешајући различита пића, подједнако је заступљено и код дечака и код девојчица. Врло често, у породицама у којима живе алкохоличари,
забележен је пораст насиља, некада и са смртним исходом.

Др Љиљана Лештарић
Због проблема са зависношћу од коцке, нико се није обраћао
да потражи помоћ. Србија је земља са великим бројем старијег становништва, па је разумљиво да су деменције доста
присутне, али не забрињавајуће. За десет месеци обављено је
163 прегледа.
У оквиру стручног усавршавања, др Љиљана Лештарић
је недавно присуствовала 45. Mеђународном едукативном
симпозијуму Клинике за психијатрију у Београду- Тема је била
„Фармаколошки третман у психијатрији“. Представљена су
најновија истраживања из ове области као и лекови који су
доступни на нашем тржишту. Циљ ових студија и примене
нових лекова јесте вратити пацијента што пре у социјалну и
радну средину и смањити број болничких дана.
- Суштина је да сви примењујемо исте фармаколошке
смернице, без обзира где лечимо пацијенте (Уб, Београд,
Загреб, Минхен, Лондон), да се разбије стигматизација и врати
осмех на лице пацијената- истиче докторка Љиљана.
Д.Капларевић

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БЕБЕ И ДЕЦУ

ПРЕВЕНТИВНИ
ПРЕГЛЕДИ НАЈМЛАЂИХ
Први преглед код педијатра обавља се
кад новорођенче напуни месец дана,
а следећи се врши у трећем, потом у
шестом и деветом месецу живота
Уколико раније није било потребно, на прву контролу
код педијатра новорођенче се одводи када напуни месец
дана. То је први консултативни преглед и обавља се у
саветовалишту за бебе и децу, које у убском Дому здравља
ради сваког уторка и среде, као и четвртком уколико се
закаже. Следећи преглед врши се у трећем, потом у шестом
и деветом месецу живота или када родитељи имају неку
недоумицу.
„То је најлепши део посла на Дечјем одељењу“, рећи
ће педијатар др Аница Милошевић Поповић, која заједно са
колегом, др Миланом Аћимовићем ради у саветовалишту.
Како од ње сазнајемо, û превентивни прегледи подразумевају мерење телесне тежине и дужине, праћење

Превентивни прегледи беба

здравственог стања детета и његовог психосоматског развоја, прикупљање података о првим данима код куће, о
спавању и напредовању, савете о исхрани и нези, а врши се
и обавезна вакцинација.
-Након навршених годину дана, крећу систематски
прегледи деце, који се раде са 13 месеци, од 15 до 18
месеци, са три пуне године и пред полазак у први разред, то
јест у шестој година. Систематске прегледе школске деце до
сада смо обављали у школи, а сада планирамо да их радимо у Дому здравља. У саветовалишту се врши и вакцинација према плану и програму и када епидемиолошка ситуација налаже, појашњава др Аница Милошевић. Саветовалиште има засебну чекаоницу, како се здрава деца не би
мешала са болесном. Ту се обављају сви превентивни
прегледи новорођенчади, одојчади и мале деце до поласка
у школу.
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

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

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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O UBU I UBQANIMA

TAMNAVSKI LEKSIKON

Милан Д. Илић
адвокат
Биографија
Рођен је на Убу 20.октобра 1956.
године од оца Драгомира, бојаџије и
мајке Магдалине, домаћице из Уба.
Основну школу и гимназију завршио
на Убу, а потом Правни факултет у
Београду. У својству приправника
ради у Основном суду у Убу у периоду
од 1982 – 1983. год, а у току 1983. године
и као правни заступник ПИК-а. За
судију тадашњег Општинског суда у
Убу изабран је 1983.године и ту
функцију обавља до 1985-те када је
постављен на место јавног тужиоца у
Основном јавном тужилаштву у Убу.
На тој фунцији остаје све до 2010.
године, након чега прелази у адвокатуру, којом се бави и данас. Са породицом, супругом Горицом и синовима
Стефаном (дипл. грађ. инжењер) и
Филипом (студент права), мајком
Магдалином и сестром Љиљаном
живи на Убу.

првобитно са браћом Сандић (Владом и
Ђоком) и са Драганом Пајковићем
Глаџом, а касније и са Александом
Васиљевићем Кајзером, који су се
одвијали на асфалтном терену ФК
Јединство. Најзад, неизбежна су и
сећања на реку Уб са старим током, где
сам са друговима, током лета, доста
времена проводио на пецању, као и
купању у „Коњском виру“ и „Жилицама“ (Велике и Мале).

Уб би требало да буде
поносан на...

- Уб би требало да буде поносан на
не мали број великана које је изнедрио,
а који представљају не само историјске
личности, већ и оне који и данас дају
допринос подизању угледа нашег места
и то, како у области науке, тако и у
области културе, спорта, бизниса, као и
других друштвених делатности. Међутим, не треба заборавити ни „обичне
људе“, који су, посебно старом Убу,
Најдражи кутак на Убу
давали посебан „шмек“ а који су на дух
и атмосферу тадашњег Уба оставили
или у Тамнави?
-Некадашњи градски парк, са неизбрисив траг.
На Убу ми највише смета...
простором испред зграде старе поште
- На Убу ми највише смета
(сада Градска библиотека), као и
спортски терени на „Школарцу“, била неодговоран однос грађана према
су ми најдража места на Убу. Данас, екологији места у којем живимо,
тренутке одмора највише проводим у односно бацање смећа на све стране.
Кафе-бару „Вива“, а тренуци се врло Улице, посебно корито реке Уб, често су
често, због природе моје делатности, прекривени разним отпацима и не
претворе у пословне контакте и видим да ће се нешто на боље у
будућности променити.
разговоре.
У ситуацији када главна улица већ
Одрастање на Убу
није затворена за саобраћај а што
памтим по...
сматрам пожељним, посебно ме ири- Моје одрастање на Убу памтим тира чињеница да надлежни општински
по безбрижном животу, дружењу са органи остају неми, и поред низа
Слободаном Петровићем Ћамбезом, петиција грађана, дела главне улице од
Станком и Зораном Суботићем, Брати- зграде Поште до Кеја, да се у том делу
славом Мушицком, Драганом Марко- улице постави „лежећи полицајац“. На
вићем Цигом и Милетом Крстићем овај начин је, бар донекле, могуће
Крлом, лепим тренуцима проведеним спречити насилнике на точковима да,
у старом градском парку и простору крећући се великим брзинама, угроиспред зграде старе поште (сада жавају животе грађана. „Лежећи полиГрадска библиотека) и сваковечерњем цајац“ је пре реконструкције главне
корзоу који је тада био присутан, као и улице већ био присутан на том месту и
одласцима у дискотеку. Такође, за његово садашње постављање већ
неизбежно је и сећање на свакодневне постоји општинска одлука. Ипак, није ми
спортске активности на спортским јасно због чега надлежни то неће да
теренима „Школарца“ а посебно врате, чиме свесно иритирају потенцибесконачним тениским мечевима, јално угрожене грађане. Најзад, „глас

PRODAJA I SERVIS

KLIMA UREĐAJI

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041

разума“, такође, упућује надлежне
општинске органе да због недостатка
паркинг места, уместо садашњих, поставе
косе паркинге, а што би у сваком случају
повећало број паркинг места и неспорно
утицало на већу безбедност у саобраћају.
И сама општина би имала користи, јер би
се, на тај начин, драстично повећао и
приход од наплате издавања паркинг
места.

Перспективе развоја Уба
и Тамнаве су...
- Перспективе развоја Уба налазе се у
пољопривреди и то, пре свега, у производњи „здраве хране“, али и у рударству са другим пратећим привредним
гранама. Међутим, изградњом новог аутопута, могућности развоја Уба добијају нову
димензију а на надлежним органима је да
такву прилику искористе и обезбеде
средства ради изградње одговарајуће
инфраструктуре, са визијом прерастања
Уба из малог места- вароши у прави град.

На Убу недовољно обраћамо
пажњу на...
- На Убу недовољно обраћамо пажњу
на будућност наше деце. Несхватљиво је
да наша деца одлазе ради школовања у
мања места, конкретно Владимирце, јер им
тамошње школе пружају могућност
школовања за одређена дефицитарна
радна места, с обзиром да на Убу нема
образовних профила који би нашој деци
тако нешто омогућила. Деца нам одлазе са
Уба а ми мало чинимо да их задржимо.
Стипендије, одређено кредитирање са
обавезом рада на Убу након завршетка
школовања, паралелан рад на Убу уз
школовање са унапред обезбеђеним
радним местом и томе сличне мере,
омогућиле би да наша деца остану да и
даље живе на Убу а што је код садашњих
генерација изузетак. Најзад и хигијена
нашег места је на релативно ниском нивоу,
сви смо тога сведоци, али мало чинимо да
тако нешто превазиђемо, тако да однос
према животној средини који је и део
опште културе појединца остављамо да
свако за себе решава, иако подизање
еколошке свести треба да буде од стране
надлежних органа и установа систематски
организовано.
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Пише: Радован Пулетић

НОТЕС
Човек треба да пази с чим се меша.
Има свиња.
Доконији научници израчунали су колико тачно времена
потрошимо на спавање, бријање, гледање ТВ-а, на седеће дневне
оброке (просечан број дана пута три), на одласке и повратке са
посла, на заливање цвећа, храњење кућних љубимаца, пертлање,
закопчавање, чешљање ко је у могућности ... И у збиру тих рачуница статистичког карактера чиме бисмо као тапетама могли
облепити зид свог живота, требало би да видимо оно од чега
животу зависи састав и, да простите, дужина. Да, све би било тако
када не би било другачије! Јер „група еминентних научника са
универзитета“, рецимо, „у Кливленду“ , или „у Охају“ (тамо су
увек сви најпаметнији), није израчунала оно најважније у вези
густине и трајања периода од колевке па до гроба. Нису израчунали колику громаду сопственог живота, добровољно, без ичије
присиле, потрошимо на будале, кловнове и шмира-глумце, гајећи
их под кожом испод које су се увукли користећи наше тренутке
самилости!
То су они подмукли алкохоличари који пију за вашим
столом, на ваш рачун, и који некако успевају да вам не опсују
матер све до задње туре, после чега их уопште није срамота да
затраже „краткорочну“ новчану позајмицу без обавезе враћања (и
ви им дате, невероветно). То су они екстремно - локални разбијачи
наоружани ножем у чарапи у целоживотној припреми да некоме
„ј..у кеву следећег викенда“. А кад их питате – зашто, они не могу
да се сете. С тим да ви можете да се опустите јер, вас, лично, „неће
изнабадати“! Ви сте им нешто симпатични чему је доказ то што не
можете да прочитате новине од њихових бунтовничких планова
који се шапћу на уво. То су они необрисаног носа које је напустила
жена и са собом однела све осим кредита за њен стан, они који
сатима могу да зуре у испијену шољицу, врте је између палца и
кажипрста и признају да их је одлазак супруге не само изненадио,
него и увредио. То су они који су универзално љути, пре свега на
Савет безбедности Организације уједињених нација, зато што им
је већ крајем новембра црк'о акумулатор, а тек му је пета година.
То су дрекавци који знају оно што никоме не треба и који би дали
све али, ето, и овога пута, немају ништа... То су они.
А ми? Шта ми радимо, овако лепо васпитани, емпатијски
орјентисани, парламентарни и опредељени да нам ништа људско
није страно? „Шијемо“ коленом испод стола док нам се повраћа
од туђе тугованке помешане са пивом и ракијом. Мислимо да има
смисла разуверавати тигрове од папира да се не каче ни са
упаљачима од 20 динара и да се, такви папирни, могу дозвати
памети која им је озбиљно умакла узбрдо. Убисмо се причајући из
вечери у вече да „није живот једна Маја“, покушавајући челичним
сајлама да човека извучемо из канала у ком се опружио, ког је по
себи бирао, за који је рођен, из ког неће, у ком му је лепо – јер воли
да је као јадан, и као беспомоћан, и као невин... Покушавамо
изнова и изнова да докажемо оном наљућеном да ће се његов
свет променити тек када се промени он сам. Да ће тек када буде
сазнао све оно што треба њему, имати и све оно што треба
другима, па нека га онда даје ако хоће. Исправљамо Криву Дрину
са таквим ентузијазмом као да је то било кад, било коме пошло за
руком. Па ће и нама, јел да (!?).
Кажу да је Аристотел Оназис , који је својом женидбом са
Жаклином Кенеди доказао да не постоје ружни мушкарци, са
собом увек носио један минијатурни нотес. У њега је уписивао
утиске о људима које је упознавао, одређујући њихову вредност
временом које им треба посветити. Тако је поред нечијег имена
стајало „договорити заједничко крстарење“, а поред неког другог
„по могућству избећи сусрет“. Ко зна, можда му је баш зато онако
скраћеном и смежураном, првом пало на памет да гради
прекоокеанске танкере за превоз нафте и пошло за руком да
ожену онакву Прву даму Америке.
Све године које сам посветио пајацима, понављачима,
резервним играчима, елиминисанима, необавештенима, све те
године које сам стуцао повлађујући горој половини себе,
потрошио сам за џ., потрошио сам верујући у глупости, потрошио
сам лудом се радујући, улажући у куле од песка, од блата, од
карата... Потрошио сам говорећи, уместо да сам поред неких
других људи само ћутао и слушао. И учио. И памтио. Тих других је
било мање, много мање, а мени ни на крај памети није било да што их мање има то више вреде. Јбг., ако оно у вези реинкарнације
није неко фолирање, кад се поново родим нећете ме видети без
телефона са две меморијске картице.
Било би без везе да носим нотес.

ОКО НАС
АКЦИЈА ЗА ДЕЦУ ОБОЛЕЛУ ОД КАРЦИНОМА

„ДЕДА МРАЗЕ, КУПИО СИ
СВЕ ШТО ЈА ВОЛИМ“
И поред тешких болести, деца исказала
радост што су добила пакетиће.
Новогодишњом акцијом убског НУРДОРА, којом је
прикупљено преко 400 пакетића, обрадовано је 60 деце
оболеле од карцинома, која су празничне дане провела
у болничкој постељи. Пакетићи су распоређени по свим
хематоонколошким одељењима дечијих клиника.
- Ово што су наши суграђани урадили, има већу
вредност од цене пакетића. Када смо посетили децу
која леже на Институту за мајку и дете, један трогодишњи малишан нам се много обрадовао. Колико је
био срећан, грлио нас је, смејао се. А, онда од медицинске сестре чујемо да броји последње дане. Сломило
нас је све. Мислила сам да сам јача, али дечији канцер је
нешто најболније и најстрашније на свету – рекла је
Ивана Станојловић иницијатор акција на Убу, после
посете деци оболелој од карцинома.

Убљани у посети деци
оболелој од карцинома
Крајем децембра, пакетићи које су Убљани
прикупили, подељени су на два хематоонколошка одељења (стерилни блок и дневна болница) и у родитељској кући „Звончица“. Међу децом је било и тешко
оболелих, којима ће ови пакетићи, нажалост, бити
последњи, али без обзира на терминалну фазу болести,
исказали су велику радост. Пакетиће је делио Деда
Мраз, иза чијег лика је био младић из Београда и сам
лечен, некада, од карцинома, а својим комбијем их је
превезао Михајло Лазић из Уба. Један болестан малишан који је боравио у родитељској кући, вадио је одушевљено слаткиш по слаткиш из кесе и на крају рекао:
„Деда Мразе, купио си баш све слаткише које ја волим“.
Д.Капларевић

КУД „ТАМНАВА“ – ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ

АНСАМБЛ “СВЕТИ ЂОРЂЕ“
ГОСТИ КОНЦЕРТА
У суботу 26. јануара, са почетком у 20 часова, у
сали Дома културе Уб биће одржан годишњи концерт
КУД-а „Тамнава“ . Цене улазница износиће 200 динара,
а осим свих ансамбала убског фолклорног друштва,
на концерту ће играти и Фолклорни ансамбл „Свети
Ђорђе“ из Београда, који је прошле године прославио
у Сава Центру 15 година постојања.
Дружење КУД-а „Тамнава“ и ФА „Свети Ђорђе“
са Бановог Брда биће уобличено концертом на којем
ће наступати Млађи дечији ансамбл (руководилац
Бојана Сарић), Старији дечији ансамбл (руководилац
Немања Јовановић), Припремни ансамбл (руководилац Милица Ракић) и Први ансамбл (руководилац
Александар Станојевић), а пратиће их народни оркестар којим руководи хармоникаш Стефан Адамовић.
Убски фолклораши наступиће са играма из различитих крајева Србије.

ЛЕПОТА И ЗДРАВЉЕ
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КОЗМЕТИЧКИ САЛОН „ЈАСМИН“

МОДЕРНИМ ЗНАЊЕМ ДО САВРШЕНОГ ЛИЦА
Ивана Шипчић дипломирани козметичар, у прошлој години отворила je школу за едукацију из ове
све популарније области. Велики број клијената посећује њен салон због јапанског исцртавања
обрва, изливања ноктију, професионалне и трајне шминке, лечења младалачких акни...
Модерним знањем у сфери козметологије, могуће је отклонити све
несавршености и недостатке на лицу,
рукама и телу. Дипломирани козметичар
Ивана Шипчић, међу првим полазницима завршила је „PhiBrows“ академију
нашег угледног стручњака Бранка
Бабића, који је усавршио и унапредио
технику јапанског исцртавања обрва,
изумевши шестар идеалних пропорција
лица. Својим десетогодишњим искуством, Ивана утиче на креирање лепоте
и жена и мушкараца.
Ивана је сертификовани уметник,
„PhiBrows“ мастер у исцртавању јапанских обрва, која у свом салону има
велики број клијената, не само из Уба и
Београда, већ и из дијаспоре. Прошле
године, отворила је школу за обучавање
девојака за многе козметичке третмане,
осим за третмане лица. Курс изливања
ноктију траје седам дана, а после
завршене обуке, добија се сертификат.
Школа обухвата едукацију јапанског
исцртавања обрва, педикир, маникир,
професионално шминкање.
- Исцртавање обрва је постало
веома популарно, не само у свету, већ и
код нас, поготово последњих годину
дана. Ову методу радим већ пет година,
а иначе је измишљена пре шест година.
Толико је постало популарно међу
девојкама, да имамо исто тржиште овде
на Убу, као у Београду. Доста жена из дијаспоре (Француска, Аустрија, Немачка,
Швајцарска) долази у мој салон. Боје су
на биљној бази, нису животињског

порекла, у себи не садрже олово, стопостотно су испитане. Производе се у Немачкој и веома су квалитетне. На годину
дана се ради освежавање боје – истакла
је Ивана Шипчић, власница козметичког
салола “Јасмин“.
Требало би напоменути да исцртавање обрва није болна метода, јер се
ради под локалном анестезијом. Као вид
подршке женама оболелим од карцинома, Ивана је у свом салону, бесплатно
обавила неколико исцртавања, женама
које су због хемотерапије остале без
обрва, а ову акцију наставиће и убудуће.
За ових пет година, урадила је преко 1000
исцртавања обрва, а како наводи – обрве
су украс лица и свака жена би требало да
на свом лицу прво да обратипажњу на тај
детаљ.
У салону се најчешће обављају
козметички третмани младалачких акни
код деце у пубертету и девојака између
22. и 27. године, када је лице подложно
стварању бубуљица. Тада је потребно
урадити хигијенски третман лица, после
чега следи лечење воћним киселинама,
које се обавља у зимским месецима.
Обавља се више третмана – ензимски,
биолошки, витамински, радио таласи за
затезање лица, врата, тела...
Од пре месец дана, у салону
“Јасмин“ могуће је обавити и кавитацију
која представља нехируршку липосукцију којом се отклања сало. Изливање
ноктију могуће је радити и особама које
су нокте претходно изгрицкале, лако и
успешно се решава и такав проблем.

Ивана Шипчић
Такође, на овом месту у понуди су и
услуге соларијума, депилације,
естетског педикира, фарбања и чупања
обрва, а уз професионално и трајно
шминкање (бојење усана, трајни
ајлајнер), ради се и надоградња
трепавица.
Д.Капларевић

TRETMANI LICA
-

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

060 39 59 333
JAPANSKO
ISCRTAVANJE OBRVA

-

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

KAVITACIJA
Novo !
(SKIDANJE MASNIH NASLAGA)
RF TELA (PODMLA\IVANJE)

14

24.јануар 2019.г.

БАЛЕТСКИ СТУДИО „АТЕНА

ПОЛУГОДИШЊИ
КОНЦЕРТИ
- Наступ је заказан за 2. фебруар, у сали Дома
културе, од 19 часова. - Балерине у фебруару
очекује такмичење у Бечу.
Полугодишњи концерт Балетског студија „Атена“, који
се традиционално одржава сваке године у јануару или
фебруару месецу, најављен је за суботу, 2. фебруара, с
почетком у 19 часова, у сали Дома културе Уб. Улазнице за
концерт, на којем ће наступати све групе Балетског студија и
за који се увек тражи место више, коштаће 200 динара.

Младе балерине, изводиће кореографије које су
урађене у другом полугодишту прошле школске године, као
и кореографије које су урађене од почетка ове школске
године.
– Започели смо са радом доста нових кореографија,
али ћемо направити предах због полугодишњег концерта и
такмичења у Бечу крајем фебруара. После настављамо са
пуно снаге и труда припрему предстојећих такмичења и
великог јунског, годишњег концерта, којим ћемо обележити
20 година постојања Балетског студија 'Атена' – објаснила је
Јелена Благојевић, балетски педагог и кореограф БС
„Атена“
Уз добре пратеће музичке нумере и одличне костиме,
који се посебно шију за сваку кореографију, публика ће моћи да ужива у солистичким и групним тачкама дугогодишњих балетских играча, као и најмлађих чланица, које
увек измаме најјачи аплауз.
Д.К.
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У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

ВЕЋИ БРОЈ
УПИСАНИХ ЧЛАНОВА
До сада издато око 400 чланских карти,
што је рекорд за овај период године
Да је књига увек у моди и да грађани убске општине радо
читају потврђују и подаци Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“, која бележи већи број уписаних чланова. Како сазнајемо од Јелке Панић, директорке те установе, до сада је издато
око 400 чланских карти, што је рекорд за овај период године.
- С обзиром да је тек почела 2019.
година, ова цифра је за сваку похвалу и
превазилази све досадашње просеке
уписа у току јануара. Велико интересовање уследило је због увођења колективних карти, тако да свака група ученика
или запослених од преко десет корисника
добија право на упис по повлашћеној
цени. Колективна карта за ђаке је 250
динара, а за запослене 400. Осим тога,
Јелка Панић
висина цене чланарине није мењана у
односу на прошлу и претпрошлу годину и износи симболичних
600 динара за запослене, 500 за студенте, ђаке, незапослене и
пензионере и 350 динара за пензионере са сениор картицама.
Имао још једну лепу погодност, а то су породичне карте за за три
члана, које коштају хиљаду динара. То је веома повољно, ако
узмемо у обзир да је просечна цена књиге 700 динара, а ово је
цена чланске карте за трочлану породицу за целу годину“,
напомиње директорка Градске библиотеке.
Поред ниске цене чланарине, интересовање је све веће и
због богате понуде. Библиотека редовно обогаћује књижни
фонд, а актуелним наслови из свих области свакодневно
пристижу. Панић истиче да редовно прате нова издања,
награђена и квалитетна дела, али и жеље својих читалаца.
„Као поклон за све наше читаоце, вратили смо и набавку
„Политике“, тако да наши корисници и они који то нису могу
најстарије дневне новине на Балкану да свакога дана бесплатно
читају у нашој Читаоници, која се налази у згради Тодоровић.
Такође, набављамо и „Политикин забавник“, који је у библиотеци доступан свима који желе да уживају у овом култном
часопису“, каже Јелка Панић, уз најаву да ће се установа на
чијем је челу трудити да у наредном периоду набави још
лаптовова или читача и пређе на електронска издања дневних
новина и часописа.
Д.Недељковић

УЛИЧНА ПРАЗНИЧНА ПРОДАЈА

ХОБИ ИЛИ МУКА ?
Да би зарадили, продавци цео дан
проводе да “дебелом“ минусу
Све већи број уличних продаваца, током претходних
новогодишњих и божићних празника у центру града, указује на
то да су неки од наших суграђана принуђени да, смрзавајући
се цео дан на температурама испод нуле, зараде по коју црвену
новчаницу. Многи од њих немају стално запослење, потичу из
социјално угрожених породица, а међу продавцима бадњака и
божићних аранжмана, затекли смо и децу, која су добровољно
помагала својим родитељима у продаји на отвореном.
Неколико дана пред Бадње вече, почела је улична
продаја бадњака, проклијале пшенице, ручно рађених корпица,
свећњака и венчића по ценама од 50 до 250 динара. Нису сви
били задовољни продајом, па су тако неки од њих морали да
престоје цео дан, зарадивши свега 2.000 динара. Некима је
овакав вид продаје хоби, а некога је животна мука натерала да
се сналази како зна и уме.
Олга Милић из Чучуга наводи да је претходних година
продаја ишла боље него ове године, а да је узрок томе све већи
број уличних продаваца. На питање како издржава по веома
ниским температурама које су биле тих дана, одговорила је да
мора и да је нико не пита да ли може или не може.
Дванаестогодишња девојчица Сузана први пут је изашла
са мајком на улицу да продаје бадњаке, а том приликом устала
је врло рано, како би на улици била у седам сати. Иако јој је
помало било досадно, није јој било тешко да се опроба као
улични продавац. Мирјана Ивановић из Лајковца, већ десет

Улични продавци, уочи Божића, на убским улицама
година пред Бадње вече продаје своје аранжмане и задовољна
је продајом, па чак има и сталне купце. Своје пензионерске дане,
освежила је аранжирањем божићних корпица за које Убљани
издвоје и који динар више од траженог. Зоран Мијаиловић из
Уба, иако 20 година са дијагнозом дијабетеса и великом породичном трагедијом, губитком сина на рударским коповима, принуђен је да продаје бадњаке. – Жена и ја нисмо у радном односу,
па продајемо, да зарадимо неки динар. Сналазимо се. Ја сам
болестан, неће нико да ме запосли, али морамо да издржимо.
Без обзира на тешке услове у којима живе улични продавци, купци су били задовољни и понудом, али и ценама. Д.К.

У ОКВИРУ АКЦИЈЕ „ДОМ ЗА СВЕ НАС“

СРЕДЊОШКОЛЦИ ПРАВЕ
КУЋИЦЕ ЗА УЛИЧНЕ ПСЕ
Племениту идеју у дело спроводе будући
машинбравари и њихови професори на часовима
практичне наставе, а захваљујући хуманим људима
који су донирали материјал и новац
У жељи да уличним псима на подручју Уба обезбеде
склониште од зиме, ученици Техничке школе покренули су
акцију прављења кућица за незаштићене четвороношце под
називом „Дом за све нас“. Племениту идеју са пуно елана у дело
спроводе будући машинбрвари и њихови професори на
часовима практичне наставе, а захваљујући хуманим људима
који су донирали материјал и новац. До сада су направили две
велике кућице од ОСБ плоча и са термо-изолацијом (стиродур),
које осим што су комформе и изгледају лепо. „Изградњом
кућица, напуштеним псима који немају где обезбедићемо преко
потребан кров над главом у хладним и снежним данима“, каже
Мирослав Тадић, ученик II-6, одељења које је највише
ангажовано на овом послу, док им велику помоћ пружају и
другари из I-6 и III-6.

Ученици II-6 са наставником Обрадовићем
Наставник практичне наставе и технологије профила у
Техничкој школи Сретен Обрадовић, oсим што је „надгледао”
радове, са својим колегама Радованом Поповићем и Браниславом Митровићем такође je учествовао у прављењу кућица.
- За ученике Техничке школе, ово је један нови посао, али
уз нашу помоћ и заједнички рад све су савладали без проблема,
а своја задужења са задовољством су прихватили, истиче
Обрадовић.
У наредним данима, ђаци ће направити још три кућице али
мање, јер за толико тренутно имају материјала, обезбеђеног од
спонзора. Фирма „Декор Луx“ даровала је комплетан материјал
за три кућице средње величине, док су још два убска предузећа
поклонила оно што имају у својој понуди –„Агромакс“ ОСБ
плоче, а стовариште „Атлас 2009“ теголу. Остатак неопходног
материјала набављен је захваљујући новчаној помоћи Драгана
Белајца Џагија, Радована Пулетића, аутора овог текста, као и
школског педагога Синише Милака, који је заједно са ђацима и
осмислио пројекат. Ученици очекују да ће њихова брига и
хуманост према незаштићеним животињама подстаћи и друге,
те позивају суграђане да се сви скупа потрудимо да што више
уличних паса ове зиме добије топли кутак.
Доктор ветерине Ненад Кусуровић, управник Прихватилишта за псе, које ради у оквиру службе зоохигијене КЈП „Ђунис“ каже да ће то комунално предузеће, у договору са локалном самоуправом, организовати постављање кућица на најпотребније локације на Убу и потрудити се да их обезбеди на адекватан начин, како би се спречило њихово уништавање.
Акцију средњошколаца похвалила је Јелена Маринковић,
ПР у „Ђунису“, која се захвалила ученицима и наставницима
што помажу нашуштеним псима, уз поруку да њихов труд неће
остати ненаграђен. Она је обећала да ће „Ђунис“ помоћи ђацима
да уреде школско двориште током пролећа, када су планирани
ови радови.
Директор Техничке школе Зоран Бабић задовољан је што
је пројекат „Дом за све нас“ имао леп одјек и изазвао велико
интересовање медија (и РТС је емитово прилог), као и што су
убски ђаци још једном показали своју људскост и хуманост. Д.Н.
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У ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

СЕДМА
СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА
Уметнички догађај биће организован
у предвечерје празника, 26. јануара
са почетком у 19 часова
Школа за основно музичко образовање „Петар
Стојановић” ове године биће домаћин и организатор седме
по реду свечане Светосавске академије, која ће се, као и
све претходне, одржати 26. јануара, у предвечерје
празника. У овом уметничком догађају, који почиње у 19
часова у сали Музичке школе, учествоваће ученици и
њихови профсори са програмом у духу празника.
„Публика ће моћи да чује дела класичне и духовне
музике, као и српске и руске народне песме, у интерпретацији школског хора, оркестра, камерних састава и
вокалних и инструменталних солиста. Пошто је то најпосећенији концерт у току целе године, јер Светосавска академија изазива највише пажње Убљана, увек се потрудимо да
спремимо богат и разноврстан програм, којим одајемо
поштовање Светом Сави, првом српском просветитељу и
учитељу“, каже Владимир Ђенадер, директор Музичке
школе, уз напомену да ће и овогодишњи програм бити
реализован уз помоћ и подршку Архијерејског намесништва Тамнаве, Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“ и
Црвеног крста.
Као и претходних шест, и седмо издање Светосавске
академије имаће хуманитарни карактер, а прикупљен
новац биће прослеђен за лечење болесне деце. Иако је улаз
слободан, они који желе да помогну, могу да купе карту по
цени од хиљаду динара или дају добровољни прилог у
складу са својим могућностима.
Сутрадан, 27. јануара, на дан Светог Саве, школске славе, у
ШОМО „Петар Стојановић“ ће, уз сечење славског колача,
бити организован и мањи концерт за ученике и родитеље.
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Lajkova~ka
panorama
ЛАЈКОВЧАНИ УЖИВАЛИ У УЛИЦИ ОТВОРЕНОГ СРЦА

БОГАТ ПРОГРАМ ЗА НАЈМЛАЂЕ
Сви који су купили декоративне предмете и колаче деце из Предшколске установе „Лептирић“
и ОШ „Миле Дубљевић“, као и запослених из Градске библиотеке донирали су средства
Националном удружењу родитеља деце оболеле од рака.
Изузетно леп програм припремили су Лајковчани за
„Улицу отвореног срца“, манифестацију која полако постаје
традиционална у колубарској вароши. Најмлађи, али и
њихови родитељи, баке и деке уживали су у новогодишњој
представи, дружењу са Деда Мразом, мађионичарем,
кловновима и јунацима цртаћа, плесним тачкама, скечевима
и музици. Сви који су купили декоративне предмете и колаче
деце из Предшколске установе „Лептирић“ и ОШ „Миле
Дубљевић“, као и запослених из Градске библиотеке
донирали су средства Националном удружењу родитеља
деце оболеле од рака.

Најмлађи учесници програма

Празнично расположење у Лајковцу

Продајни штанд ОШ “Миле Дубљевић“

Кловнови Паја и Дуле у акцији

Новогодишњи базар почео је у суботу 29.децембра од
10 часова, а „Улицу отвореног срца“ тачно у подне отворила
је Снежана Шкорић, директорка Културног центра „Хаџи
Рувим“. Програм је сјајно водила Јелена Цвијетић, глумица
„Пулс театра“ из Лазаревца, а започели хор издвојеног
одељења Музичке школе „Живорад Грбић“ из Ваљева и
мале балерине Балетског студија „Идеа“. Малишани су
уживали у београдској представи „Уображени витез у
новогодишњој ноћи“, а затим подржали веселе кореографије полазника Плесног клуба РМП из вртића „Лептирић“
и програме ученика ОШ „Миле Дубљевић“ и Драмског
студија „Маштоманија“. Финале програма за најмлађе била је
мађионичарска представа у којој су малишани активно
учествовали.
Док је Деда Мраз у новогодишњој кућици делио
бесплатне пакетиће са слаткишима, на Градском тргу сви су
се радо дружили и сликали са кловновима Пајом и Дулом,
аниматорима на штулама, као и омиљеним ликовима из
цртаних филмова – Машом, Медом, Олафом и Елзом. На
крају манифестације за нешто старије свирали су и певали
Енес и Мирјана и Мачвански хор.
Покровитељ „Улице отвореног срца“ била је Општина
Лајковац, а организатор Културни центар „Хаџи Рувим“.
Учествовали су и Туристичка организација, Градска библиотека, ОШ „Миле Дубљевић“, ПУ „Лептирић“, Планинарскосмучарско друштво „Ћира“, сликари, пчелари и појединци
који су изложили ручно рађене празничне украсе.
Б.П.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ УСВОЈИЛА БУЏЕТ ЗА 2019.ГОДИНУ

ОПШТИНСКА КАСА “ЛАКША“ ЗА 150 МИЛИОНА
- Мањи буџет него лане условило је смањење прихода од накнаде за грађевинско земљиште.
- И поред смањења средстава за инвестиције, у предстојећој години очекује се завршетак
неколико капиталних пројеката, док сви програми социјалне заштите остају у истом обиму.
Скупштина општине Лајковац је на 27. седници усвојила
Одлуку о буџету за 2019. годину, који ће износити милијарду и
232,5 милиона динара и за 150 милиона динара је мањи од
прошлогодишњег. Буџет је првенствено мањи због смањења
прихода од накнаде за градско грађевинско земљиште. Терет
ће сносити инвестиције, а сви текући расходи, сви програми
социјалне заштите, као и пројекти и програми из друштвених
делатности остаће у истом обиму. У области изградње и
уређења инфраструктуре акценат ће бити на водоснабдевању.
Председник Скупштине Живорад Бојичић након седнице је
констатовао да смањење буџета неће представљати проблем:
- Као што смо чули од известилаца, не значи да ће буџет и
практично бити мањи. Већ први ребаланс у јуну показаће какви
су приходи буџета. По мени, много је значајније да се
планирана средства квалитетно утроше, квалитетно изведу
радови, да нема примедби од грађана…Управо је задатак на
председнику општине, заменику председника, начелнику
Општинске управе да се о тим стварима поведе много више
рачуна. Дакле, буџет мањи за 150 милиона не значи ништа, на
нама је задатак да се заврше сви капитални објекти до
половине наредне године, да се изведу планирани радови и, по
мени, нема разлога за бригу. И овим буџетом смо доказали да
општина Лајковац има снаге да испрати све планирано,
ниједан програм није изостављен. Средства се повећавају и за
породиље и за регресирање вртића, вантелесну оплодњу,
превоз деце, дотације најсиромашнијим пензионерима, за
основне и средње школе, ученичке и студентске стипендије.
Имамо најниже цене вртића и регресирамо пуно деце – не зато
што имамо најсиромашније становништво него зато што смо
смањили критеријуме и обухватили велики број суграђана,
смањили цену за друго дете, за треће и четврто је бесплатно.
Усвојен је Програм уређивања грађевинског земљишта
општине Лајковац за 2019. годину, као и одлуке којима се
уређују изворни приходи Општине: Одлука о боравишној
такси, Одлука о општинским административним таксама и
Одлуке о локалним комуналним таксама и наплати јавних
прихода. Најављено је да ће прилив у буџет од комуналних
такси у наредној години биће мањи за 1,3 милиона динара, а
приход од посебних делатности за 10 одсто. На седници су
усвојени програми пословања ЈП „Градска чистоћа“, ПУ
„Лептирић“, КЦ „Хаџи Рувим“, Градске библиотеке, Установе за
спорт и омладину и Туристичке организације. Усвојен је План
пословања за 2019. годину Регионалног центра за управљање
отпадом „Еко Тамнава“.

Председавајући у СО Лајковац:
Живорад Бојичић (у средини)
Прихваћен је Програм коришћења средстава буџетског
фонда за заштиту животне средине у вредности скоро 193
милиона динара, Програм за унапређење услова живота
локалне заједнице од 480 милиона, Локални акциони план
запошљавања и Локални акциони план за младе. Одборници
су прихватили и Програм унапређења квалитета здравствене
заштите становништва, Програм о финансирању трошкова
вантелесне оплодње и Друге измене и допуне Програма
развоја спорта на територији општине Лајковац. Донете су
одлуке о регресирању трошкова боравка деце у вртићу, о
ученичким стипендијама и о студентским стипендијама.
За комуналне делатности планирано је 234,4 милиона
динара, од тога за водоснабдевање 74,8 милиона; за заштиту
животне средине 143 милиона; за организацију саобраћаја и
саобраћајну инфраструктуру 76 милиона; за социјалну и дечју
заштиту 55 милиона и културу 40 милиона; за локални
економски развој око 19 милиона, за пољопривреду 18,2
милиона итд. Најзначајније инвестиције у 2019. биће
завршетак изградње затвореног базена, изградња Зелене
пијаце, изградња фекалне канализације у Боговађи и Словцу,
изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у
Боговађи, изградња водоводне мреже у Јабучју, као и мреже
Пепељвац-Стрмово.Придворица. Уложиће се доста у локалне
некатегорисане путеве, рехабилитацију путева и улица и
уређење водотокова, завршетак амфитетара у ОШ Миле
Дубљевић, уређење Градског трга итд.
Б.Петровић

РЕТРОСПЕКТИВА- САДРЖАЈНА 2018.ГОДИНА У ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ОРГАНИЗАТОРИ И УЧЕСНИЦИ БРОЈНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
Туристичка организација Лајковца имала је, током протекле
године, велики број активности, посебно у области манифестационог туризма, пропаганде и промоције културно историјских
споменика и археолошких налазишта. Током последњих дванаест
месеци, ова туристичка институција организовала или учествовала на око 25 манифестација и приредби. Посебно је било
запажено гостовање на Међународном сајму туризма у Београду.
Традиција су, већ одавно, постали “Мајски сусрети“ на Колубари,
ревијални фестивал “Златно гудало“, “Дани воденица“, “Хајдучки
састанци и растанци“...
- Колубарски котлић, манифестација из кулинарства, са
лајковачким ловцима, окупила је више од 30 екипа из Лајковца и
околине, а са учесницима уметничког програма било више од 300
актера овог догађаја- подсећа директор Туристичке организације
Лајковац Милутин Ранковић. - Уметнички програм организовали
смо и на Изложби крава и говеда сименталске расе, која у Лајковцу
без прекида траје 36 година. У нашим програмима су учествовали и
многи познати сликари из Москве, попут Анатолија Гончаренка и
Анастасије Моргачове, затим музичар Петар Гојковић из Париза,
глумци Вјера Мујовић Биљана Ђуровић, Александар Дунић
Ћирко... Били смо подршка и организатори мини академије на
Враче брду, где је ПСД “Ћира“ окупило триста учесника на
традиционалној акцији “Трагом Колубарске битке“.
Ранковић посебно истиче да је у 2018.години рестауриран и
први већи део археолошког комплекса Анине, а постављене су и
прве информативне табле.

- Били смо сервис бројним
екскурзијама које су посетиле
Анине, Враце брдо, манастире и
цркве, а посебно воденице на
Колубари и Топлици. Кумова
воденица је развила и даље
развија читав етно-комплекс,
што доводи до знатно боље
посећености овог места. Изместили смо и бројне програме у
Јолића воденицу, попут изложбе акустичних инструмената
етно музике. Издали смо публикације “Обичаји из прошлости
Милутин Ранковић
Лајковца“, друго издање, затим
“Наши преци“, доштампали смо
у брошуре на српском и енглеском- реферише директор ТОО
Лајковац.
У идућој години планирају се наставци радова на Анинама,
рестаурира се и Сретеновића воденица и ваљарица, а ради се и
на стратешком туристичком плану опшине Лајковац, као и на
учешћу на Сајму туризма у Београду, које је најављено за фебруар
месец. Поред тога, најављују у ТОО Лајковац, у плану су
најсадржајнији међународни Мајски сусрети до сада, где ће
учешће у програму узети извођачи из Париза, Монт Матра,
Москве, Сен Галена и других градова.

ХУМАНОСТ ЛАЈКОВЧАНА ИЗ ЧИКАГА

ПОМОЋ СТАНОВНИШТВУ
НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
Од новца Лајковчана из Чикага купљени су
новогодишњи пакетићи за сву децу, које је Ненад
Џајевић уручио на Хуманитарној академији
одржаној 11. јануара у Дому културе у Звечану.
Компанија „3МД“ из Чикага, чији су власници
Лајковчани браћа Драган и Милош Павловић, пожелела је да
за божићне и новогодишње празнике донира средства за
осетљиве категорије становништва на Косову и Метохији и у
Лајковцу. Обратили су се Ненаду Џајевићу, заменику
председника општине Лајковац, који је организовао
хуманитарну акцију за помоћ деци на Косову. Ступио је у
контакт са Иваном Ракић, председницом Удружења
родитеља деце са посебним потребама „Подржи ме“ из
Косовске Митровице, које делује на целој територији Косова
и Метохије. Удружење тренутно пружа подршку за 125 деце из
српских општина са севера Косова и из српских енклава. Од
новца Лајковчана из Чикага купљени су новогодишњи
пакетићи за сву децу, које је Ненад Џајевић уручио на
Хуманитарној академији одржаној 11. јануара у Дому културе
у Звечану. Осим тога, пакетићи су обезбеђени за 37 ученика
ОШ „Бановић Страхиња“ из Бањске у општини Звечан, као и
лаптоп за наставу.

Ненад Џајевић (десно) током посете
Косову и Метохији: Лаптоп за школу у Бањској
Хуманитарној академији у организацији удружења
„Подржи ме“ присуствовали су представници Канцеларије
Владе Србије за Косово и Метохију, председници привремених органа општина са севера Космета, представници
општина из централне Србије и бањалучког Одбора за помоћ
Србима на Косову и Метохији. Председник одбора Милорад
Арлов уручио је удружењу „Подржи ме“ чек на 35.000 евра,
колико је прикупљено у великој хуманитарној акцији у
Републици Српској. Део тог новца намењен је формирању
Центра за дневни боравак деце са посебним потребама у
Звечану. Програм су припремила деца из вртића, основне
школе и деца са посебним потребама, што је оставило
дирљив утисак на све. Међу гостима који су се обратили
присутнима у препуном Дому културе у Звечану био је и
Ненад Џајевић:
- Помагаћемо и убудуће, наставићемо сарадњу коју смо
успоставили са удружењем „Подржи ме“, које је веома
посвећено подршци деци са посебним потребама. Такође се
надам, у име општине Лајковац, сарадњи са локалним
самоуправама са севера Косова и Метохије, поготово са
општином Звечан. У том смислу, позивам челнике општине
Звечан да направимо прве кораке за будућу сарадњу.
У ОШ „Бановић Страхиња“ у Бањској Ненад Џајевић је
директору школе Драгану Лазаревићу уручио лаптоп, а свим
ученицима новогодишње пакетиће. Овом приликом је у
изјави за медије рекао да су Лајковчани - власници компаније
„3МД“ из Чикага оваквим гестом показали вољу да помогну
најугроженијем делу Србије и најосетљивијој популацији.
Иначе, није било једноставно стићи са пакетићима до
Звечана и Бањске. Превоз из Лајковца организован је по
снежној мећави, уз шест сати држања комбија са пакетићима
на прелазу.
Укупна вредност донације је преко 400.000 динара.
Џајевић најављује да ће пакетићи ових дана бити подељени
и деци са посебним потребама у Лајковцу, као и донацију за
основну школу од компаније „3МД“ Лајковчана из Чикага. Б.П.
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ИН МЕМОРИАМ

СЛАВОЉУБ СЛАВА
ЂУКИЋ
(1928-2019)
Србија је изгубила једно од највећих новинарских
имена, 12.јануара преминуо је Славољуб Слава
Ђукић, новинар, уредник и публициста, чији су
текстови и дела оставили неизбрисив траг на
домаћој медијској и јавној сцени.

Рођен је у лајковачком селу Словац, 1928.године. У
ратним годинама похађао је гимназију у Ваљеву, а матурирао
у Београду. Као шеснаестогодишњак, борац Прве пролетерске
бригаде, прошао је ратни пут преко Словца, ослобађања
Београда и Сремског фронта, до Трста.
Новинарску каријеру почео је у Спорту (1949.), потом био
новинар Вечерњих новости, Борбе и Политике, где је највећи
део ратног века провео као коментатор и хроничар. Био је и
главни уредник недељника НИН. Мимо воље пензиониран је
1987.године. Добио је више признања и награда за свој
новинарски рад.
Ђукић је био косценариста и писац за неколико
документарних филмова, који су освојили највише уметничке
награде, међу којима су „Кров“, „Жуљ“ и „Повратак из
Кутузера“. Аутор је више књига из објасти публицистике
(четири о режиму Слободана Милошевића) – „Како се догодио
вођа (1991.), „Између славе и анатеме“ (1994.), „Он, она и ми“
(1997.), „Крај српске бајке“ (1999.) – као и дела „Човек у свом
времену“ (1989.), „Слом српских либерала“ (1990.), „Ловљење
ветра“, биографску причу о интелектуалном ангажману
Добрице Ћосића (2001.). Последња публицистичка дела су му
„Поглед из осињака“ (разговори и сусрети са Добрицом
Ћосићем) и „Политичко гробље“, књига коју је највише ценио
и за коју је добио награде „Десимир Тошић“ (2009.) и
„Светосавски печат“ (2010.).
Седамдесетих година активно је сарађивао у Културно –
образовном програму Телевизије Београд. Реализовао је
више документарних прилога-портрета са истакнутим
личностима јавног живота. Ђукић у књизи „Политичко
гробље“ истиче да се у приступу свом послу трудио да остане
на терену где се најсигурније осећа. „У новинарству не
подносим гњаваже. У штампи највише ценим информацију и
причу“, написао је Ђукић, објашњавајући да се „у причама
налази извор живота, а поштена информација је прима
новинарства“. „Поштена информација? То је најтеже у
обраћану јавности, поред свакојаких подметања, лажи и
навијачких страсти. А лаже се безочно, у своју корист,
поготово кад су у питању историјска сведочења“, указао је
Ђукић.
„Обично се признаје само своја истина и прикривају
сопствена недела“, тумачио је Ђукић, који је у „раду нашао
олакшање, као неуротичар који, по Фројду, сам себе лечи
осуђен на рад“. Књиге су му штампане на енглеском,
немачком, мађарском, бугарском, холандском и француском
језику. У оценама Ђукићевог професионалног рада истичу се
његова одмереност, објективност и уљудност у обраћању
јавности.
Имао је складан брак са супругом Олгом, која је
преминула 2002.године. Доживео је породичну трагедију
смрћу сина 1989.године. За собом је оставио ћерку Лану и
унука Душана.
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УПРАВА "ДИЗЕЛКЕ" АКТИВНА У ЗИМСКОЈ ПАУЗИ

ДУГАЧКА ЛИСТА ПОЈАЧАЊА
Лајковчани су били вредни на
зимској пијаци, за разлику од летњег
периода када је тим склопљен у
последњем часу, овога пута ће тренер
Александар Лазаревић имати квали-тетан и "дугачак" играчки кадар, способан да оствари амбиције клуба- експресан повратак у српсколигашко друштво. На списку појачања су трилинг из

Амбиције су јасне:
Повратак у Српску лигу

Диваца- Прокић, Радовановић и Лукић,
потом тандем из Осечине ВуковићРадојевић, Спасојевић је стигао са
Петог пука, а новајлије су још и
Алиагић (ИМТ), Стејанић (Димитрије
Туцовић) и два "бонуса"- Гогић из
Рудара (Пљевља) и голман Анђелић:
- Напустили су нас голман
Милинковић који је отишао у Напредак
из Крушевца, Јован Матић је због
факултетских обавеза приступио
Торлаку, а Јовановић је отишао у
Степојевац. Очекујемо још једно
екстра-појачање за финиш прелазног
рока, а припреме почињемо 28.
јануара. Први тест имаћемо 8.
фебруара против убског Јединства, а
на списку ривала су и ТЕК, Рибница и
ваљевски Раднички. Путујемо 10.
фебруара у Тиват где ћемо одрадити
још три теста, тако да ћемо 16. март и
почетак пролећа дочекати спремни. О
амбицијама је сувишно говорити,
екипа је испунила јесењи циљ и
поделила лидерску позицију са
Мачвом из Богатића, сада је време да
покажемо снагу и вратимо Железничар
где му је место- не оставља дилему
харизматични тренер "дизелке"
Александар Лазаревић.
Б.М.

ЛАЈКОВАЦ
ЗАДРУГАР ОДМАРА ДО
ПОСЛЕДЊЕГ ДАНА ЈАНУАРА

БРАТСКИ ТАНДЕМ
У НАПАДУ
Задругар пролећни део сезоне чека
на безбедној удаљености од угрожене
зоне, а добра вест је да, изузев Небојше
Марковића, ниједан играч није напустио
редове лајковачког зонаша. Тренер Дејан
Спасић, за сада, може да рачуна на два
нова играча- из убског Јединства стигао
је Урош Јеринић, офанзивац рођен 2000.
који ће се придружити брату Владимиру
у шпицу напада, као и повратник голан
Пажиновић, рођен 1999. године. Због
административне грешке, клуб је за
"зеленим столом" изгубио комшијски
дерби у последњем јесењем колу, али су
ту непријатност Лајковчани већ архивирали:
- Враћамо се у строј 31. јануара, а већ
3. фебруара имаћемо први тест на
Матићевом "вештаку" против окружног
лигаша Тврдојевца. На листи ривала су и
Слога (Богосавац), Турбина, Напредак из
Медошевца и Борац из Лазаревца, а
"генералка" је заказана против Такова из
Горњег Милановца. Циљ је да на време
обезбедимо опстанак, а надам се да ћемо
иборити место у горњој половини
Колубарско-мачванске зоне- рекао је
алфа и омега" Задругара Андрија
Марковић.
Б.М.

ЛАЈКОВАЧКИ КОШАРКАШИ СЕ СПРЕМАЈУ ЗА НАСТАВАК ПРВЕНСТВА ДРУГЕ ЛИГЕ "ЗАПАД"

БЕГ СА ДНА У ДРУГОМ ДЕЛУ СЕЗОНЕ
Под командном палицом младог
тренера Марка Росића, кошаркаши
Железничара вредно тренирају како би
поправили утисак у другом делу сезоне.
"Дизелка" је јесенас административном
одлуком пребачена у другу групе
регионалног "Запада" и после стартне
победе доживела 6 везаних пораза.
Добра вест за лајковачке навијаче је да
Росић има на располагању боље услове
за тренинг, екипа се комплетирала, па
треба очекивати бег са последњег
места:
- Наш пласман у првом делу је
реалност, упали смо међу клубове који
имају играче и за Прву Б-лигу, а
одсуство играча са тренинга кумовало
је нашој лошијој форми. Сада је
ситуација боља, са нама је повратник

Ђурђевић који би, уз искусније Лазића,
Јовчића и Радованчевића, требао да
буде предводник екипе. Играчи са
факултетским обавезама сада имају
више времена за тренинг, па верујем да
ће се то видети на паркету већ на првом
гостовању 3. фебруара у Ужицу- очекује
боље издање екипе у наставку сезоне
тренер Марко Росић.
Лајковчани су одрадили један тест у
паузи, савладали су Уб на гостујућем
паркету 74:68, а до почетка другог дела
сезоне одмериће снаге и са екипом ЛА
Баскета. Росић је на најавио повратак
искусног "плеја" Теофиловића из Америке наредног лета, уз стечено искуство
младих играча у овој сезони- "дизелка"
би у наредном првенству требала да
игра много озбиљнију улогу...
Б.М.

КК Железничар (Лајковац)

ОДБОЈКАШИЦЕ ЖЕЉЕ КОНСОЛИДОВАЛЕ РЕДОВЕ

СПАРТАК ИЗЛЕЧИО РАНЕ ИЗ ПАНЧЕВА
У претпоследњем колу Суперлиге
Србије, протеклог викенда, одбојкашице
Железничара савладале су на домаћем
терену суботички Спартак са 3:1, по
сетовима 25:20, 23:25, 25:19 и 25:16. По
ефикасности у редовима Жеље истакле
су се Савић са 18 и Лукић са 14 поена, а
затим Гајић са 11, Олуић и Станимиовић
по 10 поена. Распоред поена указује на
добру тимску игру девојака, а поене су
уписале и капитен Лазаревић, Васиева,
Ранковић и Младеновић.
Недељу дана раније, одбојкашице
Динама из Панчева приредиле су
велико изненађење и савладале лајковачког Жељу пред својим навијачима са
3:2, по сетовима 25:16, 18:25, 17:25, 27:25
и 15:9. Пресудио је бољи пријем и смеч

Панчевки, док је Железничар био
успешнији у блокадама. Победнички
тим предводила је Сара Павловић са 25
поена, док су се у саставу Железничара
истакле Јелена Младеновић са 17 и Маја
Савић са 16 поена и осам блокада.
Јелена Олуић је забележила 13, а
Николина Лукић 10 поена.
Лајковчанке у последња два меча
са клупе није предводио искусни Драгутин Балтић (због операције), већ Мирјана Мусулин.
Железничар је, коло пре краја
Суперлиге, обезбедио четврто место
пред жребање за мини лигу, а у последњем колу играју у Зрењанину против
Клека.

Ивана Лазаревић,
ЖОК Железничар
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POLIKLINIKA

Belopoljska 13, Obrenovac
web@vivamedic.rs
www.vivamedic.rs

+381 11 770 3030
+381 66 285 100

Dozvolite da mi brinemo vašem zdravlju
Za Vas smo obezbedili visoko stručni kadar koji će Vam uz savremenu
opremu pružiti najkvalitetniju uslugu po pristupačnim cenama
INTERNA MEDICINA
- opšti internistički pregled
- ultrazvuk srca
- holter EKG
- 24h monitoring krvnog pritiska
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
- abdomena - štitaste žlezde
- dojke - testisa - srca
- mekih tkiva i zglobova
- krvnih sudova vrata
- krvnih sudova ekstremiteta

FIZIKALNA MEDICINA
- elektro terapija
- ultrazvučna terapija
- magnetna terapija
- lasero terapija
- kinezi terapija

GINEKOLOGIJA
- ginekološki pregled sa kolposkopijom
- PAPA test - vaginalni brisevi
- ginekološki ultrazvučni pregled
- color doppler - kardiotokografija (CTG)
- 4D ultrazvučni pregled

laser centar

SUBSPECIJALISTIČKI PREGLEDI
- Kardiologija - Endokrinologija
- Neurologija - Ortopedija
- Psihijatrija - Gastroenterologija
- Kolonoskopija
- Gastroskopija sa ili bez anestezije

TERENSKA SLUŽBA
LASERSKI FACELIFTING
- FRAKCIONI CO2 LASER
Koristi se za zatezanje kože, podmlađivanje, uklanjanje svih promena na koži kao
što su ožiljci, strije, bradavice, keratoze,
proširene pore, foto oštećenja (fleke).
Laserski facelifting u kombinaciji sa PRP
tretmanom daje efekat jednak hirurškom face
liftingu.

ESTETSKA HIRURGIJA
Estetska hirurgija se bavi korekcijom
estetskih nedostataka i ulepšavanjem ljudskog
tela. Istovremeno je i deo antiageing medicine,
jer zahvaljujući njenim mogućnostima lice i telo
dobijaju mlađi i svežiji izled.
Intervencije koje se mogu uraditi u lokalnoj
anesteziji su:
- Korekcija vrha nosa
- Korekcija ušiju
- Korekcija gornjih i donjih očnih kapaka
- Parcijalni face lifting
- Manje liposukcije
- Aplikacija filera, hijalurona, botoksa
- Aplikacija mezoniti ...
Pored estetskih korekcija možete ukloniti
masno tkivo, urasle nokte, mladeže, bradavice,
ožiljke... Pregled i konsultacija su besplatni.

PRP TRETMANI

LICA, VRATA, KOSE...
Podmlađivanje na najprirodniji
način primenom sopstvene
plazme obogaćene trombocitima
i faktorima rasta. Obnavlja
oštećenu kožu i briše znakove
starenja. Sprečava opadanje kose
i stimuliše rast nove.

LASERSKA EPILACIJA
Potpuno bezbolno uklanja
sve tipove dlaka

REIKI TRETMANI

LIMFNA DRENAŽA
- PRESOTERAPIJA
Tretman koji čini čuda. Ima povoljan
efekat na nervni, mišićni i imuni sistem,
oslobađa od toksina, regeneriše tkivo,
smanjuje otoke i bolove.
MEDICINSKE INDIKACIJE:
Hronični endemi, neuropatije, neuralgije,
artroza, osteoporoza, giht, prevencija
proširenih vena.
ESTETSKE INDIKACIJE:
Celulit, gojaznost, detoksikacija, regeneracija
tkiva, opekotine, ožiljci, antiage efekat.

MEDICINSKI ANTICELULIT TRETMAN

МИОНИЦА
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ОБЕЛЕЖЕНА 124. ГОДИШЊИЦА ОД ПРОГЛАШЕЊА
МИОНИЦЕ ЗА ВАРОШ

ВАРОШКИ ДУХ КОЈИ ТРАЈЕ
Одиграна монодрама
''Ратни дневник Живојина Лазића 1914-1918''
Свечаним програмом у Клубу Културног центра 14. јануара је у присуству
Мионичана и бројних гостију обележен
Дан Вароши. У уметничком делу наступили су трио ''Музичка породица'', тенор
М а р ко Том и ћ и глум и ц а М а р и ј а н а
Андрић, а присутнима се обратио председник општине Мионица Бобан Јанковић.
- Дуга је историја наше мале
вароши. Мионица је једно од најстаријих
места у овом делу Србије. Почиње да
живи као насеље од пре више векова, а
варошиц а постаје ука зом краља
Александра Обреновића 1. јануара (по
јулијанском календару) 1895. године.
Мионица је од свог настанка имала
бројне успоне и падове, а данас су наша
Варош Мионица и наша општина Мионица место где се гради и смањује број
незапослених. Мионица постаје модерно, уљудно, садржајно и лепо место за
живот. Свако од нас има сопствене амби-

ције, али хајде да наша најважнија
заједничка амбиција буде да наша
варош достигне анђеоски сјај, да буде
пример за друга места, да поглед на њен
развој буде визионарски, да је сваки дан
чинимо још лепшом и бољом и да
будућу Мионицу градимо на тековинама
историје и славних предака, чувајући
њен варошки дух.
Исте вечери у великој сали мионичке установе културе изведена је
монодрама ''Ратни дневник Живојина
Лазића 1914-1918''. Монодрама у којој
игра глумац Стефан Трифуновић је урађена по мотивима из ратног дневника
једног од најпознатијих Солунских
ратника Живојина Лазића из мионичког
села Санковића, а у препуном гледалишту мионичке установе културе,
нала зили су се и унуци Живојина
Лазића, позната песникиња Радмила
Лазић и књижевни стваралац и спортски радник Стеван Лазић.
А.К.

БУДУЋИ РАДНИЦИ МИОНИЧКОГ ПОГОНА ''АУТО-КАБЕЛА''

ОТПУТОВАЛИ НА ОБУКУ У ЧЕШКУ
Локална самоуправа организовала пријем

Сцена из монодраме
“Ратни дневник Живојина Лазића“

ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ И
АФИРМАЦИЈИ АУТО-МОТО
И КАРТИНГ СПОРТА

ОПШТИНИ МИОНИЦА
УРУЧЕНО ПРИЗНАЊЕ
Председнику општине Мионица Бобану Јанковићу је на свечаности коју је средином јануара у
београдском Белекспо центру организовао Ауто-мото савез Србије
(АМСС) у сарадњи са Спортским
а у т о и к а р т и н г с а в е зо м С р б и ј е
(САКСС) и Мото с авезом Србије
(МСС) уручено специјално признање за допринос развоју и афирмацији ауто-мото и картинг спорта.

Петровић и Јанковић са будућим радницима “Ауто-Кабела“
Немачка компанија ''Ауто-Кабел''
која ће ускоро отворити производни погон у Мионици упутила је групу од десет
будућих референата и производних радника из мионичког краја на петнаестодневну обуку у свој погон у Теплицама у
Чешкој. Будуће раднике немачке компаније која се бави производњом електро
проводника за потребе ауто индустрије
је тим поводом у сали Скупштине општине примио председник општине Мионица Бобан Јанковић.
- Долазак једне овако угледне
компаније је велики помак за нашу
општину и ми заиста добијамо оно што
смо дуго очекивали. Ви сте први који
имају прилику да се запосле у ''Ауто
–Кабелу'' и надам се да ће се број радника све више увећавати, јер је развој
привреде и отварање нових радних
места спас за Мионицу. Од самог почетка
смо се трудили да будемо коректни према компанији ''Ауто-Кабел'' која је показала интересовање да отвори погон у
нашој општини због њеног положаја,
инфраструктуре, као и квалификоване

радне снаге којом располажемо. Реализација овог пројекта ће позитивно утицати на привредни раст и животни
стандард нашег становништва. - рекао је
Јанковић.
Присутнима се обратио и генерални директор компаније ''Аутокабел''
ДОО Александар Петровић који је
нагласио да постоји више разлога због
којих је за отварање новог погона одабрана Мионица, а један од њих је и
одлична сарадња која је од самог
почетка успостављена са руководством
општине Мионица на челу са председником Јанковићем.
- До краја маја 2019. године запослићемо око 30 радника. Након пресељења у већи производни погон, које је
планирано негде у октобру ове године,
створиће се потреба и услови за већим
бројем запослених. Очекујемо да ће ово
бити једна озбиљна фабрика која ће за
мање од две године имати преко 300
радника. - рекао је генерални директор
компаније „Аутокабел“ ДОО АлексанА.Ковачевић
дар Петровић.

Јанковићу је признање
уручио председник САКСС
Станиша Лазарац
О во ј е т р а д и ц и о н а л н а ма н и фе стација на којој се додељују награде
најбољим такмичарима у ауто, мото
и картинг спорту у претходној години и специјална признања, а треба подсетити да је општина Мионица
већ две године за редом била домаћин ауто-релија ''Мионица''. Мионички рели се одржава у јулу под
покровитељством општине Мионица у организацији београдског
клуба АК ''FAM MM Power'' и бодује
се за Национални шампионат
Србије, Отворено првенство Србије
и Куп Србије.
А.К.
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НАШИ У КОЦЕЉЕВИ
Пише: ДРАГАН ЂЕРМАНОВИЋ ЂЕЛЕ

ПРОФЕСОРКА СЛАВКА
Славку Поповић, девојачко Ранковић, из
Стублина, Уб је освојио далеке 1958. године, лепотом и поштовањем према школованим људима.Иако од 1973. живи у Коцељеви, везана је за Уб
који је, сећањем, и даље чврсто држи у нераскидивим везама.
Професорка историје и даље носи својих 88 лета на господствен начин у сваком погледу. Сећа се времена на Убу кад је, као
млада интелектуалка са завршеним факултетом пре рока (од само
три и по године), доживљивала поштовање уз наклон и ‘’добро јутро професорко’’, од вредних убских занатлија и, зато, њену собу
краси слика главне улице старод Уба. То је најдражи поклон који су
јој ђаци поклонили при одласку у пензију.
Далеке 1958, поред ње,
Миливој Радојичић, за кога каже да
је ударио темеље културе у Убу и Добривој Станковић са Косова, су били
први високообразовани кадрови у
Средњој школи, где су учитељи са
средњом школом предавали поједине предмете, а директор Данило
Поповић био са вишом.Зашто је Уб
био леп? Па, Уб тада није имао водовод, већ канте без поклопца испред
кућа,а три пута дневно се вода точила у њих и све је било чисто - на улиСлавка Поповић
ци и у кућама. Сећа се да су просветари били културни и спортски
Ранковић
радници. Она је, у ‘’Абрашевићу’’,
глумила госпођу министарку. Жене су волеле ручне радове (она је
везла гоблене, хеклала блузе, сукње и хаљине и није хтела да их
прода, иако је добијала велике паре), а износиле их је на похвалу у
поподневним часовима. Увече се шетало корзоом или се ишло у
Шобину кафану да се ‘’гледа телевизор’’.
Никад неће заборавити стрица великог глумца Љубе
Тадића, кога су звали чика Тале Певањац, а предавао је музику, док
је она је певала у хору. Присећа се и Живојина Бошковића Жокса и
његове Жоксовице, професора Суље, Завише, Чкаљића, Љубице
Илић, Мирка Нинковића...

АКЦИЈА ЗА ЂАЧКИ СПОРТ

ТВ „АРЕНА СПОРТ“
ПОКЛОНИЛА ЛОПТЕ
Спортске новинарке Јована Гузијан и Дијана
Чоловић уручиле десет лопти за екипне спортове,
у акцији промоције ђачког спорта у школама.
Крајем децембра, пред новогодишње празнике, у оквиру
акције регионалне спортске Телевизије „Арена спорт“,
новинарке Јована Гузијан и Дијана Чоловић, уручиле су десет
лопти за екипне спортове Основној школи „Милан Муњас“.
Убска основна школа, једна је од првих школа којом је започета акција „Арена спорт за ђачки спорт“. Акција је организована на иницијативу бивше ученице школе Невене Максимовић и наставника физичког васпитања Зорана Марковића.

Дружење са популарним новинаркама
ТВ “Арена спорт“: Убски ђаци са новим лоптама
Новинарке ТВ „Арена спорт“ Јовану Гузијан и Дијану
Чоловић, као и представнике маркетинга, дочекали су
помоћник директора Зорица Лукић Цонић, актив наставника
физичког васпитања, као и многобројни ученици, који лопте
већ увелико користе на часовима физичког васпитања и
часовима изабраног спорта. Акцијом која има за циљ промоцију колективних спортова као што су фудбал, одбојка и кошарка, биће обухваћено укупно 50 школа широм Србије. Д.К.

ДРУЖЕЊЕ СА МАЛИШАНИМА
ЗА ПРАВОСЛАВНУ НОВУ ГОДИНУ

ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ
СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Драги ликови из прошлости Уба:
Са Славком у улози госпође министарке
Годину дана по доласку (1959 ) у хотелу“Шумадија“ су се, са
великим интересовањем, пратила музичка такмичења у Опатији
или Сан Рему, па честе заједничке прославе и дочеци празника у
три кафане тадашњег Уба. Београђани су специјално долазили на
ћевапе и вечере до Уба, а просветари, судије,чиновници,... би свако
вече вечеравали у кафанама и сви су се међусобно познавали и
дружили. Становала је код Фаљине мајке једно време, а са Фаљом
се окумила приликом венчања са чувеним ветеринарем из Коцељеве, Момчилом Поповићем Шокцем.
У школи је, у почетку, организовала ескурзије до Дубровника, Опатије, Охрида, Сарајева , Сплита,... а касније по Србији ,
као и историјска и манастирска путовања до Цера, Гучева, Мачковог камена, Рашке, Новог Пазара, Косова..Сваке суботе се ишло и до
Београда: у музеј, позориште, разгледања града... Прошла је много
света, али и данас тврди да нема лепше земље од Србије.
И, на крају, породица: отац Драгољуб и мајка Катарина, деда
се звао Милоје, а баба Томанија. Славка је најстарија, а њени су и
брат Славко и сестра Живанка. После четири разреда школе у
Стублинама, наставила је у Обреновцу где је малу матуру завршила
1948. (пријемни се полагао 1944). Ишло се коњском запрегом или
возом до Обреновца. Велику матуру је завршила 1952. године и
прво уписала Правни факултет,па се после пребацила на Филолошки и завршила за професора историје.
На Убу има стан, пуно пријатеља, којима је изразила велику
захвалност што је, ових дана, била на прослави 70 година постојања
Средње школе на Убу.

Представници локалне самоуправе и ОО СНС Уб
традиционално су уручили, уочи Српске Нове године,
пакетиће деци која похађају наставу у оквиру Издвојеног
одељења за образовање деце са сметњама у развоју ОШ
“Милан Муњас“.

Подела пакетића за Српску Нову годину
Директорка убске основне школе Живана Баратовић
упутила је речи захвалности челницима убске општине на
додељеним пакетићима, али и свесрдној помоћи у
обезбеђивању квалитатнијих услова за рад деце са
посебним потребама, који већ више од две године похађају
наставу у оквиру матичне школе на Убу, у посебном објекту
у близини стадиона ФК Јединство. Народна посланица
Ивана Николић истакла је задовољство што су на овај
начин измамили дечије осмехе, пожелела је малишанима
срећне празнике, уз поруку да ће општина Уб увек бринути о
њиховим потребама и улагати у побољшање услова у
којима бораве.

