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УБСКА ОПШТИНА - РЕКОРДЕР ПО БРОЈУ
ЖЕНА НА ЈАВНИМ ФУНКЦИЈАМА
"Жене представљају не само стуб сваке куће,
већ и сваког друштва, а Уб је најбољи пример.
Велико ми је задовољство да сарађујем са овим дамама
и њихов допринос у нашим резултатима је немерљив.
Срећан 8.март и да до наредног буде још више
припадница лепшег пола на истакнутим местима."
Дарко Глишић, председник општине Уб
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ПРЕМА НАЈАВАМА КЈП „ЂУНИС“, СЛЕДИ

РЕКОНСТРУКЦИЈА
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
У оквиру радова, који коштају два
милиона евра, биће замењене све старе
азбестне цеви на подручју Уба
Уз подршку државе, КЈП „Ђунис“ би до краја године
требало да започне један од највећих и, свакако,
најзначајнијих пројеката, који се дуго најављује. Реч је о
реконструкцији водоводне мреже, у оквиру које ће све старе
азбестно-цементне цеви на подручју Уба бити замењене оним
направљеним од савременог материјала. У систему градског
водовода, заступљеност оваквих, дотрајалих и по здравље
штетних цеви је од 35 до 40 одсто, а радови на њиховом
уклањању и постављању нових коштаће два милиона евра.

Саша Милићевић, директор КЈП „Ђунис”
Поступак доделе средстава врши се према процедури и
договору са Канцеларијом за јавна улагања Владе Србије,
преко које се финансирају наведени радови.
- Надам се да ћемо убрзо прикупити сву потребну
документацију, како бисмо урадили пројекат и искористили
опредељен новац. У другој половини 2020. требало би да
отпочнемо радове и да у наредних годину дана заменимо све
азбестне цеви на Убу, које су један од већих проблема у
градској водоводној мрежи, јер су у врло лошем стању. Често
пуцају, због чега су трошкови одржвања велики, као и губици
воде. То нам посебно отежава рад у летњем периоду, када су
кварови учесталији, каже Саша Милићевић, директор КЈП
„Ђунис“.
При реконструкцији градских улица последњих неколико година постављена је и нова водоводна мрежа, а замена
и преосталих азбестних цеви омогућиће редовније снабдевање свих грађана Уба.
Д.Н.

КЈП „ЂУНИС” - АПЕЛ ГРАЂАНИМА

НЕ ОДЛАЖИТЕ ПЕПЕО
У КОНТЕЈНЕРЕ И КАНТЕ
КЈП "Ђунис", још једном, апелује на грађане да пепео
не одлажу у контејнере и канте који су намењени за
комунални отпад. Пепео треба хладити и тако охлађен
одлагати у бурад за пепео, како не би долазило до паљења
контејнера и могућности паљења камиона смећара.
Грађевински отпад не спада у комунални отпад и није
у надлежности КЈП "Ђунис" Уб, те с тим ова услуга се
накнадно наплаћује. У случају потребе уклањања
грађевинског отпада, можете позвати нашу службу
Комуналне хигијене да би се услуга накнадно извршила.

ОТПОР БЕЗАКОЊУ

П

ре двадесетак година, за толико су
били млађи и, као таквих, сећам их
се како, пуни себе, долазе на

седнице Главног одбора Демократске странке, рукују
се са сваким кога сретну у предворју сале за седнице
општине Стари град, скупљају поене (то је било
очигледно) за следећу расподелу функција. Неки су,
после 5.октобра оне ‘’плишане године’’, засели у
министарске фотеље, неки, богами, заузеше и
председничке положаје, а рекло би се, сви постадоше
‘’тежи’’ за понеки милион (наравно, евра). Грабеж је
узимала маха, а онда кад је покојни Зоран Ђинћић
рекао да време, које је дошло, захтева напоре који
личе на борбу сперматозоида да оправдају сврху свог
настанка - успева само један од око 40.000 ...
Е, сад! Све то је личило на метафору која је
наглашавала потребу да се брзо реагује, да се
напредује без освртања и да циљ оправдава
средство. Ипак, мало је вероватно да је доктор
филозофије тако нешто захтевао од својих
следбеника. Али, Они су га схватили, чини се, баш,
буквално, наставили су борбу за власт и кад је
остварен онај циљ који је, крајем деведесетих прокламован као промена режима Слободана Милошевића,
али и демократизација друштва која је подразумевала
што скорије (поновне) опште изборе и обрачун са
криминалом, нарочито у политици. А штс би -после?
Како се све даље развијало - видели смо.
Бирачи су рекли своје, власт су добиле опозиционе
странке удружене у ДОС, а Петооктобарска
револуција је, наравно, прво пождерала своју децу. Ко
се снашао - снашао. Они занесењаци који су веровали
у часне намере Запада (главни извори финансија за
борце против ‘’омраженог режима’’), гурнути су на
маргине, а како је Ђинђић прошао, такође, имали смо
прилику да видимо... и да жалимо за неким старим
временима јер су ова нова била још тежа, са још више
криминала, корупције... далеко од обећане демократизације и општегт напретка.
У том времену борбе, како се говорило, за
нове шансе овог народа - било је и бојкота, илити,
организованог неизласка на изборе. Знали смо да то
ничему не води, али тако је неко рекао. Заправо, тако
су гласила упутства добијена од оних, поменутих,
извора финансирања ‘’Демократске револуције на
овим просторима’’. Били смо поносни, на Главном
одбору ДС-а, када смо сазнали да је Америка обећала
девет милиона долара за формирање Отпора.
Мислили смо да ће млади отпораши, са Србијанком
Турајлић (били су и на Убу у Кафеу ‘’М’’ - тада Клубу
Демократске странке) и професором Чедомиром
Чупићем, донети обећану демократизацију...
Али, као што смо видели - ко се снашао,
снашао. Ко се није ‘’снашао’’ остао је на репу догађаја
са осећањем изневерених надања. Без обзира на
бојкот избора и све оне шетње, лупање у лонце,
пиштаљке и шта још не све...
Кажу, историја се понавља... Ипак, овог пута,
чини се да је бирачко тело зрелије од оног из
деведесетих. Уосталом, ови који траже бојкот су се,
мање или више, у прошлости, показали на делу.
Питање је, само, да ли Двери имају улогу некадашњег
Отпора?
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УБСКА ОПШТИНА

РЕКОРДЕР ПО БРОЈУ
ЖЕНА НА ЈАВНИМ ФУНКЦИЈАМА
"Жене представљају не само стуб сваке куће, већ и сваког друштва, а Уб је најбољи пример за то.
Велико ми је задовољство да сарађујем са овим дамама и њихов допринос у нашим резултатима
је немерљив. Срећан 8.март и да до наредног овог празника буде још више припадница лепшег
пола на истакнутим местима", поручује Дарко Глишић, председник општине Уб.
Припаднице лепшег пола у убској општини доминантне су на јавним функцијама у локалној самоуправи,
култури, образовању и здравству, чиме се и буквално
примењује Закон о родној равноправности, по чему се Уб
издваја у односу на све општине у Србији. Тешко је
пронаћи средину у којој већину руководећих функција у
јавним установама врше жене, а Уб је управо једна од
њих. По односу заступљености жена на руководећим
местима убска општина превазилази, чак, и европске
стандарде. Шта више, малобројне су јавне функције и
руководећа места која обављају мушкарци.
Уочи Осмог марта, ова тема посебно добија на
значају, јер је овај празник управо настао као плод борбе
за женска права, односно дан борбе за економску, политичку и социјалну равноправност жена и мушкараца.
Успех жена на Убу није последица пуког поштовања
закона, већ зато што су се издвојиле и биле примећене
својим квалитетним и ефикасним радом. Одлука о избору
сарадника је на првом човеку општине, а он бира
сараднике по стручности и по осталим радним квалитетима, наравно, уколико жели да његова општина буде
успешан сервис грађана. Велики број жена на Убу је
образован, еманципован, одговоран и достојанствен.
- Жене представљају не само стуб сваке куће, већ и
сваког друштва, а Уб је најбољи пример. Велико ми је
задовољство да сарађујем са овим дамама и њихов
допринос у нашим резултатима је немерљив. Срећан
8.март и да до наредног Дана жена буде још више
припадница лепшег пола на истакнутим местима - рекао
је, током фотографисања за насловну стану овог броја
„Гласа Тамнаве”, први човек општине Уб Дарко Глишић.
Једна од таквих жена, која се посебно издваја по
свом образовању и одговорном раду, је народна
посланица Ивана Николић.
- Недавно смо у Народној скупштини Републике
Србије изгласали закон да у Парламенту и локалним
скупштинама имамо 40 одсто жена. Важно је да жене
учествују у политичком животу, да буду укључене у све
сфере друштва и да допринесу стварању модерне и
отворене Србије. Председник Србије Александар Вучић је
оваквом предлогу, који је стигао од представника
опозиције у парламенту, дао подршку и показао колико је
област родне равноправности важна за будућност
Србије- истиче Ивана Николић и додаје да је за жене
посебно важна солидарност, јер без њихове солидарности неће бити ни већих права жена.
Према њеним речима, жене су рационалне и тешко се
одлучују да уђу у политику када виде како данас пролазе
жене у овој области.
- Морам да напоменем, да генерално неће бити
једноставно обезбедити 40 одсто жена на локалу. Али,
сложићете се са мном, да ми у Убу тај проблем немамо,
знате да су у Убу на јавним функцијама већином жене и да

Убске жене - руководиоци
На слици: Јелка Панић (директорка Градска библиотека),
Весна Васић (директорка ОШ „Рајко Михаиловић” Бањани), Верка
Лукић (помоћник председника општине Уб), Живана Баратовић
(директорка ОШ „Милан Муњас” Уб), Марија Чолић (начелник
Одељења за финансије), Марија Новаковић (наченик Општинске
управе), Сања Марковић (Општински јавни правобранилац),
Славица Малетић (начелник Одељења за друштвене делатности),
Анђелка Симић ( директорка Гимназије „Бранислав Петронијевић”),
Снежана Петровић (директорка Центра за социјални рад), Ивана
Николикоћ (народна посланица), Гордана Милосављевић
(директорка Предшколске установе „Уб), Светлана Максимовић
(директорка ОШ „Душан Даниловић” Радљево), Тања Мимић
(директорка Установе за културу), Милена Ђокић (начелник
Одељења за урбанизам), Славица Марјановић (директорка ОШ
„Свети Сава” Памбуковица) и др Биљана Николић (директорка
Дома здравља Уб)

су у претходном периоду показале да одлично раде свој посао, да
су одговорне и да имају поверење да обаваљају посао за који су
изабране. Најзначајнија нам је подршка коју добијамо од
председника општине Дарка Глишића који нам несебично помаже
у обављању наших послова, изузетно поштује и уважава наш рад,
и увек користи прилику да то истакне и изрази захвалност за нашу
борбу на заједничком задатку – стварању што бољих услова за
живот у Убу.
Милован Миловановић

FINALE KUPA SRBIJE
za odbojk‚a{e i odbojka{ice

Sportska hala Ub
Nedelja, 1.mart 2020.
16.30 h

OK Partizan
- OK Vojvodina
19.00 h

@OK Ub
- @OK Jedinstvo
(Stara Pazova)
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У УЛИЦИ СВЕТЕ ПОПОВИЋА

КАМЕРЕ ЗА СНИМАЊЕ ПРЕКРШАЈА
Детектовање прекорачења брзине кретања возила у оба смера
врши се преко регистарских таблица
Од 10. фебруара на Убу је у функцији део система за
видео надзор који се односи на контролу саобраћајних
прекршаја. Камере и радарски уређај за детектовање прекорачења брзине кретања возила у оба смера постављени су
на деоници регионалног пута од Уба до Обреновца, у улици
Свете Поповића и даноноћно ће контролисати саобраћај.
Евиденција прекршаја врши се преко регистарских таблица,
а систем је повезан са сервером Саобраћајне полиције, која
ће, на основу снимака, писати казне, док ће доказни
материјал о преступу слати на кућну адресу.
Уз подсећање да је ограничење брзине кретања кроз
насељено место до 50 километара на час, помоћник командира Полицијске станице Уб Милан Јеремић каже да неће
бити „гледања кроз прсте”, јер ће се кажњавати учесници у
саобраћају који су начинили и мало прекорачење, од једног
километра на час.
- Уколико власници на чију адресу је стигла пријава у
тренутку чињења прекршаја нису били за воланом, дужни су
да у најкраћем року доставе информације о починиоцу.
Такође, у случају да је возило продато, имаће могућност да
кажу ко је нови власник. На основу тих података сачињавамо
прекршајне пријаве или прекршајне налоге, у зависности од
прекорачења брзине кретања возила- објашањава процедуру Јеремић, додајући да се највише саобраћајних несрећа
на територији убске општине управо догађа због неприлагођене брзине кретања.

Милан Јеремић,
помоћник командира ПС Уб

КАЗНЕ ЗА ПРЕКОРАЧЕЊЕ БРЗИНЕ У НАСЕЉУ
(камера - радар у улици Свете Поповића):

Преко 140 km/h (насилничка вожња) 120.000 дин.
30-60 дана затвора, или 240-360 дана рада у јавном
интересу, 15 казнених поена и 9 месеци забране

Одељење саобраћајне полиције
-У процесу монтирања и подешавања камера у улици
Свете Поповића вршена су мерења и тестирања и тада смо
приметили да је невероватно много људи возило брже него
што је дозвољено, иако су знали да постоји камера. Готово
сви су склони томе, нарочито они са добрим аутомобилима,
који чешће и чине ове прекршаје, каже помоћник командира
Полицијске станице Уб.
Према његовим речима, у наредном
периоду
предвиђено је постављање радарских уређаја на још три
локације.
- Први је у Тамнавској улици на бањанском путу, пошто
смо нашим анализама дошли до података да су ту чести
прекршаји прекорачења брзине, а догађају се и саобраћајне
незгоде због тога. Питање је тренутка када ће започети и

детековање прекршаја на раскрсници улица Мајерове и Вука
Караџића, код убске цркве. Поред тога, планирано је постављање још једне камере, која ће евидентирати пролазак кроз
црвено светло.
Када све саобраћајне камере буду пуштене у рад, очекивања су да ће се број прекршаја и удеса на тим локацијама
значајно смањити.
Поред уређаја за контролу саобраћаја, део система је и
општи видео надзор са 48 камера које су постављене на
десетак локација на Убу. Оне су у функцији више од годину и по
дана, а обезбеђују комплекс СРЦ „Школарац”, Спортску халу,
улицу Вука Караџића (део испред ОШ „Милан Муњас” и
средњих школа), Градски трг, Главну улицу, Градске базене,
Шепковац и део око Храма Вазнесења Господњег. На четири
места постављени су и паник тастери, које сваки грађанин,
уколико је угрожен или примети нешто сумњиво, може активирати и повезати се одмах са Полицијском станицом, где се
налази центар за мониторинг видео надзора.
Д.Н.
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ВЕЛИЧАНСТВЕНА ПОДРШКА НАРОДУ У ЦРНОЈ ГОРИ

УБ УЈЕДИЊЕН ПРОТИВ
ОТИМАЊА СВЕТИЊА
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„Црна Гора мила, увек с`нама била”,
гласила је једна од порука

На Убу је одржана молитвена литија подршке браћи из Црне Горе
и са Косова и Метохије, у којој је учестовало близу хиљаду верника
У Храму Христа Спаситеља на Убу,
по благослову Његовог Преосвештенства Епископа ваљевског Г. Милутина, у суботу, 22.фебруара, на Велике
(зимске) задушнице, одржан је молебан,
а потом и саборна литија подршке

Подршка са Уба

народу у Црној Гори, који се бори против
срамног Закона о слободи вероисповести, изгласаног од стране режима
Мила Ђукановића.
Молебан је служио Архијерејски
намесник тамнавски протојереј Небојша
Миливојевић, уз саслужење протојерејаставрофора Драгана Алимпијевића,
протојереја-стафрофора Томислава
Цветиновића, протојереја Милана Ристивојчевића и јереја Зорана Миликића.
- Ми, браћо и сестре, немамо непријатеље у Црној Гори, већ имамо браћу,
али, завађену браћу која су мимо сваког
устава, закона и мимо било које друге
земље у Европи, па и у свету, донели
закон да присвоје нешто што није
њихово, нешто што је много старије од
самих њих- поручио је у свом обраћању
окупљеним верницима свештеник
Небојша Миливојевић.
Како је истакао, сва ова борба је око
спорног закона о слободи вероисповести у Црној Гори и односи се на
очување неколико стотина светиња
Српске православне цркве у овој
земљи. Међу њима се издвајају осам
најважнијих: Острог, Морача, Савина,
Ђурђеви Ступови, Михољска превлака,
манастир Светога Петра Цетињског,
црква светих апостола Петра и Павла и
манастир на Скадарском језеру.

Транспарент на једној
од убских зграда
- Све ове светиње су саграђене још у
средњем веку и већину њих саградили су
наши Немањићи, баш због тога оне не
могу припадати ником другом него само
нама, односно Српској Православној
Цркви. Због свега тога ми њима можемо
само јасно и гласно из свег срца поручити: Не дамо светиње! - закључио је
Миливојевић.
Током саборне литије, велики број
верника је, у молитвеном миру, носио
иконе, барјаке и транспаренте, певајући
патриотске песме и узвикујући „Не дамо
светиње”. Након завршене литије, испред
храма Вазнесења Господњег, одржан је и
културно уметнички програм.
М.М.М.
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

СВЕТСКИ ДАН ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА

ЗАГРЛИ СНАЖНО - МНОГО ЈЕ ВАЖНО !
- Маја и Елена пустиле балон у облику срца, као симбол подршке. - На Убу се од рака
лече две девојчице. - Хуманошћу Убљана прикупљено 132 хиљаде динара.
Светски дан деце оболеле од рака - 15. фебруар, у
организацији убског НУРДОР-а, пети пут за редом
обележен је на убском Градском тргу, у присуству
многобројних малишана, њихових родитеља и волонтера.
Симболичним пуштањем хелијумског балона у облику
срца, тачно у 13 часова, пружена је подршка свим оболелим људима који се боре или су се изборили са овом
опаком болешћу.

Елена и Маја пред симболично пуштање балона

Подршка деци оболелој од карцинома
Под слоганом „Загрли снажно – много је важно!“, око
500 Убљана присуствовало је једночасовном програму за
децу, пружајући подршку најмлађим становницима Србије,
оболелим од рака, донирајући сходно својим могућностима, укупно 92.000 динара. У кафеу „Мајдан“, прикупљено је још 40.000 динара, тако да су Убљани приложили
већу суму него претходних година, укупно 132.000 динара.
Новчани износ биће уплаћен за изградњу Родитељске куће
у Београду, за децу из унутрашњости која ће се лечити у
Београду.
- Тачно у 13 часова, у преко 30 градова, НУРДОР је
послао поруку, да сва дечица која се тренутно лече на
хематоонколошким одељењима, нису заборављена, да
неко напољу мисли на њих. Пустили смо балон у знак
сећања на оне који су битку, нажалост, изгубили. Захвалила бих се нашим суграђанима, који су и овог пута, као и у
претходним акцијама, били у великом броју јако хумани –
истакла је Ивана Станојловић, представник убског
НУРДОР-а.
Балон су пут неба пустиле Маја и Елена, младе
Убљанке које су се са својим карциномом избориле. Још
две девојчице са убске територије воде битку, а
статистички подаци поражавају чињеницом, да у Србији
сваког дана од карцинома оболи једно дете, а недељно
једно дете премине. Пуштању балона претходио је велики
загрљај свих присутних, упућен оболелој деци.

- Овогодишњим слоганом и заједничким загрљајем,
желели смо да покажемо колико је загрљај важан. Када
грлите своје дете, никада га немојте први пустити, јер не
знате колико дуго му је потребан загрљај. У тешким
моментима када се деца лече, када су у болницама, тај
загрљај, не само деци, већ и родитељима, јако пуно значи –
додала је Ивана Станојловић.

Забава уз аниматоре
Присутне суграђане, који су са својом децом
учестовали у хуманитарној акцији, забављали су убски
аниматори и волонтери – Наташа Бановић, Невена Зарин,
Гордана Марковић, Жељко Ранисављевић, Никола Зељић,
Невена Станојловић, Јанко Хаџић. Велику подршку дале су и
играонице „Звончица“ и „Џунгла“, убски гимназијалци, а
осликавање на лицу радиле су Милица Пушоња, Александра
Новаковић и Снежана Глишић. Помоћ у организацији
пружили су и остали чланови убског НУРДОР-а - Жељка
Станојевић, Милица Пушоња и Милан Чубра, са децом
помоћницима.
Д.Капларевић

PROFI TAXI UB
064/029-029-2
061/196-32-32

Vozite se bezbedno !

ОБРАЗОВАЊЕ
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РАДЉЕВСКА ШКОЛА УГОСТИЛА ПОБРАТИМЕ ИЗ ИСТОЧНОГ НОВОГ САРАЈЕВА

УЧВРШЋЕНЕ ВЕЗЕ
Петогодишња интензивна сарадња између ОШ „Душан Даниловић“
и ОШ „Свети Сава“ прерасла у дружење и пријатељство

Заједничка фотографија колектива две побратимљене школе
Делегација ОШ „Свети Сава“ из Источног Новог
Сарајева, коју су чинили директорка школе, наставници и
ученици, боравила је у четвородневној посети општини Уб,
где је била гост збратимљене ОШ „Душан Даниловић“ у
Радљеву. Побратимство је склопљено 2015. године, а везе
додатно ојачане потписивањем посебног протокола о
сарадњи, где су дефинисане активности које, кроз узајамне
посете, размену ученика и педагошких искустава, анализу
рада, одржавање званичних састанака, радионица и
семинара, као и припрему заједничких пројеката треба да
допринесу унапређењу образовног процеса и квалитета
наставе у обе школе. Добродошлицу им је пожелела
директорка радљевске школе Светлана Максимовић која је
подсетила да је сарадња са ОШ „Свети Сава“, а сада већ и
дружење и пријатељство, започета и раније, 2013.године,
када су се збратимиле општине Уб и Источно Ново Сарајево.
„Ово што сматрам круном наше сарадње јесте повезивање наших ученика. Прошле године су радљевски основци
били смештени у породице својих вршњака, а ове године ми
смо домаћини. Посебно радује што су ученици из Источног
Новог Сарајево, а има их деветоро, и пре него што су дошли,
знали код кога ће овде бити, што значи да се то пријатељство негује. Искрено се надам да ће они наставити оно
што смо ми започели. Похвалила бих родитеље наших ђака,
који су нам огроман ресурс, јер подржавају све што радимо.
Што се тиче нас, просветних радника, ово је један леп вид
стручног усавршавања, размене искустава, али и неговања
српског језика и традиције нашег народа. Мада живимо на
различитим странама, повезује нас зaједничка прошлост и
богата историја коју покушавамо да сачувамо од заборава,
крчећи пут младим нараштајима“, изјавила је Светлана
Максимовић.

ПРИЗНАЊЕ ЗА ПРЕДСЕДНИКА ГЛИШИЋА

ПОВЕЉА
ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА
Директорка ОШ "Свети Сава" из Источног Новог
Сарајева Данијела Мрда уручила је председнику општине
Уб Дарку Глишићу Повељу за међународну сарадњу у
области образовања. Како је истакла, током свечаности
поводом уручења овог вредног признања, Глишић је
исказао велики патриотски осећај према Републици
Српској и тамошњем народу.
„Повеља коју смо уручили господину Глишићу не
долази само од стране наше школе, она је уручена и у име
комплетне локалне заједнице Источно Ново Сарајево и
града Источно Сарајево. Господин Дарко Глишић је човек
велике визије, велики ентузијаста и радник, и свакако је
значајно допринео развоју наше школе, као и и ОШ `Душан
Даниловић` у Радљеву", казала је Мрда.

Дарко Глишић и Данијела Мрда

Заједничка радионица о пријатељству
У оквиру посете, у Радљеву је одржана заједничка
седница Наставничког већа ОШ „Душан Даниловић“ и ОШ
„Свети Сава“, на којој су сумиране досадашње активности и
договорени конкретни кораци у наредном периоду. Том
приликом је констатовано да се током протеклих пет година
сарадња две школе интензивно одвијала у разним
доменима, а сада је разматрана могућност њеног унапређивања кроз заједничке пројекте, нарочито оне за које
средства обезбеђује Европска унија. Такође, организована
је и радионица за ученике из Радљева и Источног Новог
Сарајева на тему пријатељства.

Председник општине Уб Дарко Глишић је рекао да је
ово једна од најзначајнијих награда коју је примио и да је
поносан на однос ове две општине.
„Ми смо један народ, једна вера, једна култура и нико
нам не може забранити да то његујемо. Ово је нешто што је
показни пример другима, да разменом ученика, знања и
свега што чинимо кроз наш договор и дружење, дамо пример како би требало да са својим народом са друге стране
Дрине гајимо и негујемо нашу традицију и тако очувамо
српски идентитет”, нагласио је Глишић.
У име општине Источно Ново Сарајево, овом догађају,
присустовао је и заменик наченика Слободан Пајић, који је,
у знак захвалности, свом домаћину уручио и пригодне
поклоне.
М.М.М.
Осим заједничког дружења у радљевској школи,
домаћини су за госте из Републике Српске уприличили и
посете локалним знаменитостима, као и обилазак стадиона ФК
Црвена звезда у Београди и манастира Светих архангела
Михаила и Гаврила у Раковици, у чијој је порти сахрањен
Д.Н.
патријарх српски Павле.
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ОБНОВЉЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ РФЗО И ПИО ФОНДА

БОЉИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАНИКЕ И ЗАПОСЛЕНЕ
Средства за адаптацију, у износу од 4,3 милиона динара, обезбедила је локална самоуправа
Након непуна три месеца радова, 7. фебруара свечано
су отворене новоуређене и модерно опремљене заједничке
просторије испостава Републичког фонда здравственог
осигурања (РФЗО) и Републичког фонда пензијског и
инвалидског осигурања (ПИО), које се налазе у приземљу
зграде познатије као „социјално”, у улици Краља Петра
Првог број 31. Средства за адаптацију, у износу од 4,3
милиона динара, обезбедила је локална самоуправа, што је
било довољно за реновирање чекаонице са шатерима и три
канцеларије са пратећим просторијама, укупне површине
103 квадратна метра, потом замену електроенергетских
инсталација, увођење система климатизације и видео
надзора, као и изградњу прилагођеног улаза за особе са
инвалидитетом са бочне стране објекта (ка Градској библиотеци), где ће наредних дана бити монтирана подизна платформа. Од усељења РФЗО И ПИО фонда у поменуту зграду
1977. године, никада до сада није извршена овако детаљна и
обимна реконструкција њихових просторија.
Улагање у обнову и рад институција је улагање у
ефикаснију услугу грађанима, истакао је председник
општине Уб Дарко Глишић на пригодној свечаности.
- Откако овај простор користе два Републичка фонда,
мислим да није промењена ни квака, а камоли да је нешто
више урађено, иако спадају у институције које су највише
изложене свакодневном контакту и пружању услуга
грађанима. Зими је овде било прехладно, лети претопло, па
су у тако тешким условима запослени обављали своје

Бољи услови за рад и пријем странака

Са отварања обновљених просторија
РФЗО и ПИО фонда
редовне послове, а осигураници проводили доста времена,
пошто су свакодневне велике гужве, рекао је Глишић уз
напомену да ће се локална самоуправа потрудити да све
објекте јавне намене обнови и модернизује, како би створила
услове који ће омогућити запосленима квалитетне услове рада,
а грађанима што бољу услугу.
Реновиране просторије на Убу, намештајем и компјутерском опремом опремио је РФЗО, тако да запослени имају све
услове за квалитетан рад, изјавио је Милан Вилотић, в.д.
директора Филијале Ваљево.
„Веома сам срећан што су коначно уређене просторије
Испоставе Уб, које су деценијама биле неусловне. Захваљујем
се локалном руководству на подршци и разумевању за потребе
близу 30.000 осигурника из убске општине и наших запослених“, изјавио је Вилотић. На значај ове инвестиције указао је
и Љубиша Дамњановић, директор ваљевске Филијале ПИО
фонда, рекавши да је Уб, са 5.200 пензионера, највећа општина
у Колубарском округу по броју корисника овог фонда. Он је,
такође, изразио захвалност локалном руководству, посебно
због решавања проблема приступа инвалидима, који до сада
није постојао у убској Испостави.
Д.Недељковић

НА УБУ ОДРЖАНЕ ДВЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

КРЕЋЕ ИЗГРАДЊА АКВА-ПАРКА
- Посао вредан 696 милиона динара додељен београдском предузећу "Alex Engineering & Construction".
- У питању је највећи износ једне јавне набавке у убској општини икада. - Рок за извођење радова 365 дана.
Чланови Општинског већа, на својој другој седници,
одржаној 7. фебруара, усвојили су Закључак о расподели
средстава за регресирану исхрану ученика основних школа.
За ове намене опредељено је 4,1 милион динара, с тим што у
ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани и ОШ „Свети Сава“
Памбуковица, где се спроводи пројекат целодневне наставе
и једносменског рада, ђаци имају два плаћена оброка.
На седници је прихваћен и Извештај о реализацији
програма/пројеката у области културе, који су финансирани
и суфинансирани из буџета у претходној години. Како се
могло чути, расподељено је 1,2 милиона динара и то
Балетском студију „Атена“, КУД „Тамнава“ и Позоришту
„Раша Плаовић“, који су у потпуности оправдали утрошак
новца наменски додељеног за програме и пројекте, чиме су
стекли право да и у овој години конкуришу за средства из
општинског буџета.
Општинска влада позитивно се изјаснила и о Извештају који се односи на реализацију одобрених годишњих
програма спортских организација. У претходној години,
локална самоуправа одобрила је осам милиона динара за
суфинансирање програма 43 спортска клуба.
На наредном заседању Општинског већа, трећем по
реду, одржаном 14.фебруара, међу осам тачака дневног
реда посебно се издвојила она која се односи на закључење
уговора, односно реализацију јавне набавке реконстукције и
доградње Градског базена на Убу. Посао вредан 696
милиона динара, што је највећи износ једне јавне набавке у

Обраћање Стефана Теодосића,
службеника за јавне набавке у општини Уб
убској општини икада, додељен је конзорцијуму који предводи
београдско предузеће "Alex Engineering & Construction".
Надзор над овим радовима додељен је београдким фирмама
"СДВ 030" и "Просистем ВД", што ће општинску касу стајати 4,9
милиона без ПДВ-а. Рокови за реализацију овог посла износе
365 дана, од дана увођења извођача у посао, што значи да ће
нови аква-парк на Убу, уколико не буде неких непредвиђених
околности, бити спреман за купалишну сезону 2021.године.
У оквиру треће седнице Општинског већа дато је
одобрење за расписивање јавне набавке за опремање новог
дограђеног дела убског Дома здравља лабораторијским и
осталим намештајем. Једна од тачака односила се и на
усвајање Извештаја о раду Правобранилаштва општине Уб у
2019.години, а интересантан податак представља чињеница да
се од 237 нових заведењних предмета, чак 126 односило на
штету од уједа паса луталица.

ОПШТИНА УБ

27.фебруар 2020.г.
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КАКАВ ВАЗДУХ УДИШЕМО?

ДОБАР - ПРЕМА ИЗВЕШТАЈУ
ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Резултати мерења концентрације сумпордиоксида, азотдиоксида и чађи у ваздуху у центру Уба,
у периоду од 16.децембра 2019. до 19.јануара 2020.године, нису показали прекорачења
граничне вредности имисије и толеранте вредности ових параметара.
У прошлом броју „Гласа Тамнаве”, у оквиру ауторског
текста нашег уредника, под насловом „Какав ваздух
удишемо”, приказани су подаци последњег испитивања
квалитета ваздуха на Убу, вршеног далеке 2007.године, које је
спровео некадашњи Фонд за екологију општине Уб у
сарадњи са „Геоинститутом” из Београда. Уз изузетно
забрињавајуће податке о квалитету ваздуха (од 156
календарских дана у невероватних 89 стање ваздуха
конставовано је као опасно по људско здравље), аутор овог
текста поставио је и следеће питање- Где смо то ми данас,
када се квалитет ваздуха не мери више од једне деценије?
На одговор нисмо дуго чекали. Одмах након изласка
прошлог броја, службеници Општинске управе Уб обавестили су редакцију „Гласа Тамнаве” да локална самоуправа
располаже са најновијим подацима о стању ваздуха на Убу и
да су, у сарадњи са Заводом за јавно здравље Ваљево, након
тринаест година, извршена испитивања квалитета ваздуха у
периоду од 16.децембра 2019.године до 19.јануара
2020.године.
Према извештају Завода за јавно здравље, који нам је
достављен, резултати физичко-хемијског испитивања
квалитета ваздуха су се значајно поправили у односу на
2007.годину, те током 35 дана мерења није забележено
ниједно прекорачење концентрације сумпордиоксида,
азотдиоксида и чађи у односу на граничне вредности
имисије и толерантне вредности. У извештају стоји да је
средња вредност концентрације сумпордиоксида за мерени
период износила 32,3 ųg/m³, што је значајно испод граничне
вредности имисије 125 ųg/m³. Средња вредност концентрације азотдиоксида износила је 26,8 ųg/m³ (гранична вредност
имисије је 85 ųg/m³), док је средња вредност концентрације
чађи за назначени период била 11,6 ųg/m³ (гранична вреност
имисије износи 50 ųg/m³).
Како је наведено у извештају, узорци ваздуха су узимани
континуирано током 24 часа, апаратима за узорковање који

су били постављени на згради Техничке школе „Уб” у улици
Вука Караџића у самом центру Уба.
У извештају ЗЗЈЗ Ваљево истакнуто је и то да је
„потребно и даље интензивно, детаљно, дугорочно и
систематски пратити концентрације испитиваних параметара,
уз увођење нових параметара испитивања, како би се
унапредило сагледавање квалитета амбијенталног ваздуха и
анализа узрока аерозахађења, оставрила заштита животне
средине и очувало јавно здравље на територији општине Уб...”
Након најновијег испитивања квалитета ваздуха на Убу,
намеће се питање шта је то довело до значајног побољшања
резултата, посебно ако се има у виду да су мерења вршена у
јеку грејне сезоне, када су температуре често силазиле испод
нултог подеока. Одговор на ово питање покушаћемо да
пронађемо у неком од наредних бројева „Гласа Тамнаве”, као
и подробније објашењење резултата од стране стручних лица
из Завода за јавно здравље Ваљево.
Милован Миловановић

У ЛОНЧАНИКУ И СТУБЛЕНИЦИ ЗАВРШЕНА

РЕКОНСТРУКЦИЈА
НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ
Уређена 4,2 километра нисконапонске мреже
Захваљујући повољним временским условима, крајем
прошле недеље, започети су овогодишњи радови на
реконструкцији нисконапонске мреже у убским селима.
Квалитетнијом струјом убудуће ће моћи да се похвале
мештани Лончаника и Стубленице, који су у две одвојене
акције Електродистрибуције, добили нове бетонске стубове
и самоносиве кабловске снопове.
У Лончанику је реконстуисана нисконапонска мрежа у
дужини од 1.500 метра, постављено је 30 нових бандера, а
вредност ових радова износила је 2,6 милиона динара.
- Поред тога у плану је и измештање старе зидане
трафо-станице, која се налази уз само школско двориште и
доста је у лошем стању, али и старог далековода који пролази кроз њиве. Вредност планираних радова је преко три
милиона динара и тек тада ће Лончаник имати стабилно снабдевање струјом, без обзира на временске услове- наглашава Дејан Томић, шеф убске пословнице ЕД Ваљево.
Председник Савета МЗ Лончаник Томислав Васковић
подсећа да је Лончаник, пре само десет година, био село са
најлошијом нисконапонском мрежом са преко 90 посто
дрвених бандера.
- Завршетком ових радова у нашем селу остаје само
десетак дрвених бандера, које ће у наредном периоду,
свакако, бити замењене. Остаје још само уређење средњег
напона, односно везе Црвена Јабука-Лончаник, чији стубови
су у нашем делу урађени, а чека се само да се реконстуише

Лончаник
веза Милорци. Прикључком на Богдановицу трајно ћемо
решити проблем напајања струјом у нашем селу- истиче
Васковић.
У Јеленића крају у Стубленици завршена је санација
електромреже, подизањем 48 нових бетонских стубова. Укупна
дужина реконструисане мреже ниског напона износи 2.700
метара, док је вредност радова 2,7 милиона динара.
- Надамо се да ће сада мештани имати нормално снабдевање струјом и да су проблеми те врсте заувек решени овом
интервенцијом. Морам да истакнем да је главни проблем по
селима уопште, не само у Стубленици, што су обале зарасле и
долази до мешања снопова и искакања. Сада је постављен
јединствен сноп и то се више неће дешавати- нагласио је током
обиласка радова Александар Јовановић Џајић, заменик
председника општине Уб, најављујући, притом, још једну
богату грађевинску сезону у свим месним заједницама убске
општине.
М.М.М.
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ХАЈКА НА ПРЕДАТОРЕ У ПАМБУКОВИЦИ

„ДОЛИЈАЛО”
ШЕСТ ЛИСИЦА
Рекордан број учесника
Око 350 ловаца учестовало је, 9.фебруара, у шестој по
реду хајци на предаторе, која је, по већ устаљеној пракси,
организована у Памбуковици. Од раног јутра, па све до
подне, ловци из Тамнаве и околних региона (Косјерића,
Бајине Баште, Обреновца, Руме, Шапца, Владимираца и
других) са својим верним пратиоцима псима трагали су за
штеточинама дуж Памбуковице и околних села. Резултат
релативно скроман, у односу на број предатора на терену,
али, опет, вредан пажње - одстрељено је шест лисица.
Фебруар је месец организованог лова на предаторе и
месец изношења хране у ловишта, подсетио је Иван
Васиљевић, груповођа из Памбуковачке секције - ревир 4,
иначе један од организатора ове акције.
- Данашња хајка је, првенствено, посвећена шакалу,
куни и лисици, којих има највише од свих штеточина у овом
крају. Њихов број неопходно је смањити на природни
оптимум, чиме се смањује и ризик од појаве заразних болести беснила које преносе управо предатори, првенствено,
лисице. Ловци у нашем крају су јако дисциплиновани,
поштујемо правила лова, јер желимо да сачувамо дивљач.
Због тога их редовно прехрањујемо, а ова година и није била
проблематична јер није било снега. Ипак, трудимо се да
константно пунимо појилишта водом, углавном због фазанске дивљачи али и осталих- каже Васиљевић и додаје да у
Памбуковачкој секцији има доста младих ловаца, што гарантује опстанак овог ловачког друштва и у будућности. - И поред компликоване процедуре за чланство у ловачком удружењу, лекарских прегледа и полагања ловачког испита, интересовање за овај позив не мањка. Поред младих, имамо и доста старијих ловаца, као и девојака заинтересованих за лов.
Дејану Лазићу из Стублина, иначе члану Ловачке
секције Лончаник, током хајке посрећило да одстрели једног
од предатора.
- Уловио сам једног лисца који се лукаво повлачио, пси
гоничи су га навели право пред мене, па сам га одстрелио.
Штеточина и лисица има свуда, само треба стављати акценат
на организоване хајке, доносно чеке, јер 300 људи може
добар део терена да затвори, за разлику од групе од по шест
ловаца која може да покрије смо мали простор. Лисицу је
најбоље чекати ноћу или рано ујутру, јер се тада постижу
најбољи резултати, као и када је сезона парења. Тада им
попусти концентрација и престаје да буде толико лукава, па
се онда врло лако одстрели- каже Лазић. - Мене је данас одушевило присуство људи који су дошли из удаљених крајева,
попут ловаца са Цера, што нам отвара могућност да скопимо
нова познанства, да се дружимо и одемо код њих у госте.
Хајка у Памбуковици била је још једна прилика да се
сумирају резултати, учврсте и започну нова пријатељства,
јер то је, понекад, важније од испаљеног метка у лукавог
предатора, који се и ове зиме намножио у тамнавском крају.
Током „трећег полувремена“ госте су забављали Оркестар
„Палма“ и певач Марко Ђокић.
Традиционално, недељу дана раније, и Домкир је имао
своју хајку на предаторе, уз учешће око 130 ловаца и
уловљене четири лисице, али и целокупан пратећи програм,
уз музику и закуску.
Милован Миловановић

Пише: Верољуб Бабић
(Коцељева)

УБСКИМ
КРАЈЕМ
(без О)
Не бих да ми се убски пријатељи наљуте што сам, у
укрштеницама,”титулу’’ места са најкраћем именом
доделио селу Ба. Па, Уб заслужује, макар, исту
привилегију.
Ова варош се сместила на реци Уб, а исту у нашем
крају називају Убача или Убић. Аугментатив или
деминутив - не мења ствар, иста је река!
Убу припада терен у сливу река Уб и Тамнава, а
исте се спајају у једну и заједнички теку ка ушћу у Саву,
испред Барича. Терен је, дакле, више равничарски,
мање брежуљкаст.
Најважнија привредна грана, захваљујући речним
равницама, је аграр, пре свега, гајење житних култура –
кукуруза и пшенице. У задње време гаје се и баште у
пластеницима, захваљујући близини градских пијаца,
где влада велика тражња за зеленишем.
Убска млекара је важан партнер узгајивача крава,
свињари имају сигуран пласман у Земљорадничкој
задрузи ”Трлић”, а кланица те фирме спада у веће у
Републици Србији, док њене месне прерађевине стижу у
већину радњи у земљи.
Насеље Трлић, на средини пута између наша два
места, беше налик свим тамнавским селима пре
санкција, када сналажљиви Трлићани набавише двадестак цистерни за нафту. И - бизнис крете. Данас, двадесетак лета касније, Трлић више не личи на некадашње
насеље.
Сјајне перспективе Уба су налазишта угља у
Радљеву и Каленићу, а вади се и кварцни песак, камен и
бела глина, те у рударству Убљани виде другу шансу за
напредак краја.
Светску славу стече Убљанин Драган Џајић,
највећа фудбалска звезда некадашње СФРЈ , а међу
бесмртнике се уписаше и глумац Раша Плаовић а, уз
друге, и председник Мирослав Селаковић Фаља. Име
”Дуууле Савић” клицала је крајем седамдесетих армија
навијача Звезде, а данас фудбалску славу Уба у Премијер лиги шири Немања Матић. Памте Убљани и друге
земљаке уметнике, ратнике, писце , научнике.
Туристичке шансе Уба увећане су пресецањем
врпце пута Сурчин – Прељина , где је једна рампа
скретање за Уб. А тај пут ће за пар лета бити једна етапа
пута ка Јадранским и Егејским плажама. Биће тад сјајна
прилика да туристи уживају пецајући на језеру Паљуви
или на базенима Фазанерије. Ту је и Убски замак, па
стара Ђидина кафана у Мургашу, прелеп градски парк и
црква, два манастира према западу, идући ка Чучугама.
Убљани имају и „Летње убске вечери”, „Репасаж
фест”, „Златни дан”, „Убске графите’’ (јединствени омаж
варошким великим и малим легендама), а ту је и градски
аматерски театар. Таман да им и нека већа места завиде
на таквим културним садржајима.

Удруженим снагама против штеточина: Ловци у Памбуковици
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У СОВЉАКУ И БРЕЗОВИЦИ

ОЛУЈА УНИШТИЛА ПЛАСТЕНИКЕ
- Повртари остали без урађеног и уложеног за веома кратко време.
- Од подигнутих 35, јак ветар оштетио је чак 32 пластеника у домаћинству Даничића.
Кратко, али јако невреме, праћено олујним ветром и
кишом, које је, у првој половини фебруара, у два наврата,
захватило подручје убске општине, нанело је велику штету
пољопривредницима из Совљака и Брезовице, где се
највећи број домаћинстава бави повртарством, махом у
заштићеном простору. Готово свима су пластеници били
оштећени или уништени, што је угрозило и рано поврће,
пошто је остало без заштите по хладном времену. Један од
њих, Боривоје Даничић из засеока Грачаница у Совљаку, за
свега десетак минута остао је без урађеног и уложеног.
Ветар је протутњао кроз 35 тек подигнутих пластеника и
скоро сравнио 32, димензија 25 са пет метара. Према
његовим мишљењу, штета у старту износи око 5.000 евра.
„Прво невреме било је 4. фебруара и није трајало
дуго, али је све опустошило и направило огромну материјалну штету – покидало и поцепало најлоне, оштетило
цеви. Под девет пластеника посејали смо целер, имамо око
12.000 коренова, који су били пред бербом. И ту ћемо
сигурно имати штету, јер ће доста иструлити. Били смо и
животно угрожени, пошто смо у то време постављали
пластенике“, прича Боривоје.
Додајући да не зна „како се изборити“ домаћин
напомиње да су тек прошле године успели да „дођу на
нулу“ и санирају последице штете од поплава 2014.
„Колико ћемо од овог последњег невремена храмати,
тешко је предвидиво. У свему томе не иде нам на руку што
су цене наших производа мале. А мале су због енормног
увоза. Сматрам да се увози и више него што треба. Чији је
то интерес не знам, али нас пољопривредника сигурно
није. Мислим да треба да постоји додатно оптерећење на
увозну робу, а са друге стране, требало би да се помогне
домаћим произвођачима, јер нама је најтежи посао
пласман робе“, каже наш саговорник.

Пластеници након невремена
Јак олујни ветар протутњао је и кроз остала села у
Тамнави, о чему нам сведоче и фотографије из домаћинства
Марјановића у Бањанима. Под ударима ветра страдао је
лимени кров на објекту, који служи као магацин за откуп
пољопривредних производа, површине 320 квадрата.
- Не само да смо остали без већег дела лима на крову,
већ су и многе летве страдале. Налети ветра су били толико
јаки, да су кров, практично, преврнули на другу страну. Штету
смо проценили на око 1.500 евра- истиче Драган Марјановић,
угледни пољопривредни произвођач из Бањана.

Последице олујног невремена у Бањанима

Боривоје и Горан Даничић
Даничићи из засеока Грачица у Совљаку на два
хектара производе поврће под 70 пластеника. Сеју све
врсте купусњача, потом тиквице, краставце, целер, плави
парадајз, разне врсте паприка (шиљу, сомборку и бабуру).
Дуже од две деценије томе је посвећена читава породица –

Боривоје, иначе „Колубарин“ пензионер, његова супруга Весна
и син Горан, коме је ово једини извор прихода. По потреби,
ангажују и помоћне раднике.
„Пошто немамо откупну станицу у убској општини, која би
била идеално решење за све повртаре, принуђени смо да
производе терамо на Кванташ, где је робе са свих страна. Ту је
утакмица и најбоље пролазиш кад обориш цену, али кад обориш
цену значи да ми, произвођачи имамо мању рачуницу. А
улагања су огромна. Само за садни материјал, заштиту и
ђубриво домаћинству које ради на површини од два хектара
треба 10.000 евра. Чак и кад су године благородне немамо неку
зараду, а мука велика“, истиче наш саговорник.
С обзиром на то да се ради о ризичној производњи, ова
породица је раније осигуравала усеве, али то више не чине због
лошег искуства.
Осим Даничићима, олујни ветар нанео је велику штету и
другим домаћинствима у Совљаку, али и већем броју повртара у
Брезовици.
Д.Недељковић

TMD Install
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Пише: Радован Пулетић

ЦИШ
О њему имам сто прича.
Ове три су прва, средња
и последња

Сусрет
Излазио је из Робне куће отварајући паклицу цигарета, у
бунди од крда бизона, чопора вукова или неког другог стада.
Пре него је закорачио на улицу претресао ју је левим и десним
погледом, као командант центурије који се управо вратио у
давно освојену провинцију. За нас клинце из подножја био је
висок тачно четири и по` метра. И био црњи од Карађорђа,
вође Првог српског устанка... За његовим кораком кроз градски
парк, као за испаљеном ракетом, горео је траг догађаја у којима
је учествовао, истинитих или измишљених, свеједно, догађаја
који су му тако добро стајали. Све оно о чему се причало док је
живео у Француској, на плочницима Париза, у Граду светлости,
тамо где ми никада нећемо стићи: Неке опасне туче у којима су
он и Шеља живе главе извлачили само зато што су били
најбољи када је било најтеже... Неке лепе и згодне девојке,
остављене због још лепших и још згоднијих, на којима је
скривен прах његовог непоновљивог шарма као тајни знак
доживотног припадања... Неке коцкарске ноћи без правила и
милости, без вечери и јутра, извађене из времена да буду
рецепт како се то обично добија тамо где се обично губи.
„В р а т и о с е Ц и ш!“. И, док сам га гледао како прелази
улицу, из моје перспективе, мимо сваке логике, бивао је све
већи... Уместо њега смањивао се парк.
Његов кафић био је ново свето место, сабирни центар
адолесцентске варошке гериле када су партијски састанци и
радне акције постали бљутава пракса, а Божићи и крсне славе
неодложни повратак коренима. „Момци, колико ви будете
поштовали мене, поштоваћу и ја вас...“, говорио је док смо
упознавали еспресо и гледали музичке спотове, убеђени да су
и видео - касете са снимком на обе стране. „А ти дечко, ако није
проблем, спусти ногу са те жардињере...“, било је прво што ми
је рекао пре него што сам добио име. Рекао је то уз осмех у који
је стала сва ширина познатог света, од „буди љубазан“ до
„немој да понављам“, цео распон људске природе коју само
будале не разумеју, све - од мог истока до његовог запада.

Живот
Када постоји „мала бара с много крокодила“, онда је
свако потенцијална вечера. У најлуђе време новије европске
историје, пошто је „Милосрдни анђео“ избомбардовао Србију,
а Срби изгинули у рату у ком „нису учествовали“, један
међусобни сукоб виђенијих убских момака у кафеу „СС“
одјекне чак до Новог Београда. Оштећена страна Циша је
оптужила за режију, тотално погрешно. Међутим, „преки суд“
је стигао већ следеће вечери у неколико џипова и, чим сам се
вратио са аеродрома где сам оставио Цишову породицу пред
лет за Париз, приметио сам злослутни BG возни парк широм
„Занатског центра“. Конобар Паја, стигао је само да преврне
очима пре него што ме је „контакт група“ лепо замолила да
позовем Мирослава Лукића са којим би нешто да договоре. Од
њих десетак неке сам препознао из „Црне хронике“ а неке по
надимцима, као потписнике умрлица у „Вечерњим новостима“. Руле је свирао фалш, а гости пили алкохол који их „не
ради“. Био је четвртак, фолк-вече. И онај бежични телефон...
- Цише, ту су.
- Шта хоће?
- Да дођеш.
- Да дођем...? Еј, реци им да бих врло радо дошао у свакој
другој прилици, само не у овој. Реци им да ми је мама опрала
косу, отишла у Француску и строго забранила да изађем из
куће, док се не врати... због синуса... и косинуса... и Сајруса
Венса! И кажи им пичка им материна, да, ако имају шта да ми
објасне, нека дођу, ево ме кући! Само њих чекам! Спремио сам
им и послужење...
Али, дечаци из „Блока 45“ због нечега нису били
расположени за кућне посете. Платили су пиће и заувек
отишли. Кафић се одледио. Руле је опет убо интонацију, а пиво
почело да `вата. Само, мени више није било до провода.
Циша сам затекао како гледа утакмицу. И, уместо свега
што је требало да ме пита, уместо свега што је нормално да ме

пита, уместо свега што бих ја на његовом месту питао њега
на мом месту, рече:
- Је л` знаш ти шта је Пирић био за овог кривоногог
Раула... Ма за све ове из Реала... Кева! Ке-ва! Фернандо
Редондо? Копачке не би мог`о да му чисти!
Циш је гледао ТВ, а ја сам гледао Циша испред ког је
још увек стајало послужење за новобеограђане, никловано,
на колут. Једини доказ да смо пре само сат времена имали
жешћу фрку. Тада сам схватио да сваки отпор има смисла.
Чак и када је десет на једног. У мрклој ноћи.

Смрт
Чарлс Буковски је рекао да живот није ништа друго
него оно како се носимо са извесношћу неповољног исхода.
И, да треба живети тако да смрт задрхти од помисли када
треба да дође по нас. Сад, не знам баш како се смрт осећа
кад прозива неког из наших редова, али сам сигуран да јој
са Цишом није било лако. До тад, из телефонских разговора
покушавао сам да му дешифрујем глас и пронађем разлоге
за оптимизам и, ако нисам успевао, он ми је то надомештао
уморним смехом и духовитошћу без самосажаљења. Кад се
први пут вратио из болнице, скинуо је качкет и показао „да
је и ћелав лепши од мене“. Заузврат, ишао ми је на нерве
кад запали цигарету, али сам успевао да одћутим. Гледали
смо зграду изниклу на месту кафане „Зеленгора“ и, док ми
је помињао некаква досадна грађевинска правила,
размишљао сам о томе како лепо постаје све у чему тај
човек учествује: и кафане, и друштво, и деца, и одрасли, и
приче, и време, и место, и те зграде...све. Рекао ми је да би
нешто био задовољан да изгура до 70-те, али да је
„папиролошки“ спреман и за сутра... Онда ја: Нормално, то
је она Титова фора – сутра као рат, сутра као рат, а мир до
88-ме! Био је гост на пунолетству моје ћерке када је ми је
шапнуо да се једва попео уз степенице. Проблем се
обновио. Чули смо се, каже - „...и дај преко општине утичи
на судбину да мало шара са овим болестима...“. Мислим да
човек стварно положи „велику матуру“ тек када постане
способан за тај нејебавајући став према сопственој смрти.
Кад се смрт, јадница, због некога таквог, уплаши сама себе.
На Цишовој умрлици је његова најистинитија фотографија. Ја и не могу другачије да га памтим него по том
универзалном, неуништивом осмеху. - А ти дечко, ако није
проблем спусти ногу са те жардињере... Реци им да ми је
мама опрала косу, отишла у Француску и строго забранила
да излазим из куће док се не врати... И дај преко општине
утичи на судбину да мало шара са овим болестима...
Циш ми је био као брат, а имам необориве доказе да је
и он мене тако доживљавао.
То је све.
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У СЛУЖБИ ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ

ПОВЕЋАН БРОЈ ПАЦИЈЕНАТА
Учесталост болесника са акутним респираторним инфекцијама,
срчаним и плућним тегобама, главобољама и депресијом.
У Служби за Хитну медицинску
помоћ Дома здравља „Уб“, протеклих
дана, повећан је број пацијената. Како
наводи др Драган Живковић, специјалиста ургентне медицине и начелник
Хитне службе, неповољни зимски услови, аерозагађење, као и вирусне инфекције, утицали су на већу учесталост
болесника са акутним респираторним
инфекцијама, срчаним тегобама, тегобама са дисањем, мигренама, односно
главобољама и депресијом.
У Колубарском округу, потврђено је
више случајева вируса грипа, неколико
оболелих је из Уба, а повећан је број
оболелих особа са акутним респираторним инфекцијама и симптомима
сличним грипу. Највише оболелих је у
дечијем узрасту. Дужи боравак у затвореним просторијама, са недовољно свежег,
чистог ваздуха, у канцеларијама, вртићима, школама, превозним средствима и
на местима масовнијег окупљања, доприносе учесталости поменутих обољења.
Најчешћи симптоми су: кијавица, кашаљ,
повишена температура, болови у мишићима, зглобовима, грлу, главобоља.
- В рл о ј е в а ж н о р а з л и к о в а т и
симптоме грипа од обичне прехладе. У
питању су капљичне инфекције које се
преносе током говора, кијања, кашљања
заражене особе, услед чега ситне капљице, које садрже узрочнике обољења,
путем ваздуха доспевају до других особа.
Здрава одоба се, такође, може заразити
дотичући инфициране површине и
преносећи их у нос и уста. Грип је веома

зара зна болест коју карактеришу
температура, интезивне главобоље,
болови у мишићима и зглобовима, анорексија, повраћање, док се кијавица,
кашаљ и гушобоља јављају касније.
Обичне прехладе имају контра ток.
Почињу симптомима респираторног
к а ш љ а , п а т е к п отом п о в и ш е н ом
температуром – објаснио је др Драган
Живковић.
Прехлада је најчешћа од свих
вирусних инфекција. Веома брзо се
шири, а изазива је више од 200 врста
вируса. Због тога се морају поштовати
препоруке лекара, а то су: уносите што
више топлих напитака (чај, пилећа супа)
и лимунаде, јести што више свежег воћа
и поврћа, влажити ваздух у просторијама које се морају редовно проветравати, прати често руке, уз дезинфекцију
заједничких површина. Када кашљете и
кијате користитите марамицу. Не
истресајте садржај рукама, као што то
неки имају обичај да чине. Користите
врућу купку и инхалирајте се врућом
паром, што више се одмарајте и не
користите антибиотике на своју руку.
Иако се већина оболелих излечи за
неколико дана, може доћи до компликације грипа, као што су запаљење
плућа, обољења централног нервног
система, упала срчаног мишића и
срчане кесе, инфекције ува и синуса,
погоршање хроничних болести. Код
деце је честа појава дехидратације.
Протеклих дана, Служби Хитне
медицинске помоћи, јављали су се и

Др Драган Живковић, начелник
Хитне службе убског Дома здравља
пацијенти са главобољама. Углавном су
главобоље биле последица повишеног
крвног притиска или повишене температуре, па овај симптом не треба занемаривати. Ако се повишени крвни
притисак не лечи, може настати хипертензитивна криза и енцефалопатија која
непосредно угрожава живот пацијента и
изискује хитно лечење, како би се спречило оштећење виталних органа.
Како наводи др Живковић, ниске
температуре утичу на рад срца и плућа
који је интезивнији, да би се одржала
температура тела. Артерије се сужавају,
па је доток крви, а самим тим и кисеоника, смањен. Хладан ваздух подиже
крвни притисак и ниво протеина у крви,
који могу повећати ризик од настанка
крвних угрушака. Ови фактори могу да
доведу до срчаног удара, посебно код
старијих особа, али и код особа са
кардиоваскуларним проблемима. Д.К.

ПРОЈЕКАТ ПРЕВЕНЦИЈЕ КАРДИОВАСКУЛАРНИХ БОЛЕСТИ

ПРЕДАВАЊЕ ЗА УБСКЕ ПЕНЗИОНЕРЕ
Редовном контролом крвног притиска и липидног статуса могуће спречити болести срца.
Здраве особе би требало сваке друге године да оду на кардиоваскуларни скрининг.
У с к л о п у п р о ј е к т а „ Ун а п р е ђ е њ е п р е в е н ц и ј а и
контроле кардиоваскуларних болести код старијих од 45.
године у општини Уб“, члановима убског Удружења пензионера „Треће доба”, одржано је предавање из области кардиологије, у петак 21. фебруара. Предавање, четврто у
низу, у организацији Дома здравља Уб, одржала је др
Биљана Алексић, лекар опште медицине. Након излагања
о значају правилног начина живота, мерама и превенцији,
присутни пензионери су описали своја запажања о здравственом стању и проблемима са којима се суочавају у току
лечења.
- Важно је да људи знају колико је битна превенција
кардиоваскуларних болести. Особе преко 45 година биће
позиване, како би им се урадила јутарња гликемија, холестерол, триглицериди, измерила телесна тежина и висина,
крвни притисак, да бисмо имали увид у њихово здравствено стање. Данас смо причали опширније о значају
физичке активности, престанку коришћења дувана,
сталној контроли крвног притиска. Особе које су здраве,
т р е б а л о б и с в а к е д р у г е г о д и н е д а о д у н а к а рд и о васкуларни скрининг – напоменула је др Биљана Алексић.
У зависности од здравственог стања пацијента,
неопходно је бавити се физичком активношћу, од 30 до 60
минута, четири до шест пута недељно. Старијим особама
се препоручује умерена шетња и пливање. Веома важан
сегмент живота су здраве навике у исхрани, која би
требало да се састоји од три главна оброка и две ужине.

Убски пензионери у разговору
са др Биљаном Алексић
Узимати што више воћа и поврћа, две литре воде дневно, уз
избегавање сланих и масних јела, јер особе преко 65 године
имају значајан ризик за обољевање од атеросклерозе.
Препорука је узимање 6 грама соли дневно.
Убски пензионери највише су се жалили на повишене
вредности холестерола и немогућност успостављања
нормалне телесне тежине.
Д.Капларевић

14

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

27.фебруар 2020.г.

ФЕЉТОН - ЧАРШИЈА УБСКА СРЕДИНОМ ПРОШЛОГ ВЕКА

У СЕЋАЊУ СТАРИХ УБЉАНА (3)
Лева страна главне улице од Вучијака до Убаче
Лева страна централне улице старог Уба почињала је
од куће Славка Гардиновачког на Вучијаку. Записан је негде
и податак да је ту, пре рата, била кућа Ивка Дулановића, до
које је, опет, било Пулијашево донаћинство, а старији
Убљани су запамтили да је у дворишту био бунар
наткривен дрвеном кућицом која је била ишарана
разнобојним украсним орнаментима. Затим се долазило до
куће Драгана Пацале, а до њега је био и Живко тестераш,
кога су данашње старије генерације запамтиле као вредног
радника који је, са својом ручном тестером, стругао кубике
дрва за зимски огрев.
На левој страни Вучијака било је и низ кућица у којима
су живели Мига Шустер, Мика Брица (забележено је да је,
неко време, пре рата, био и убски кмет), а ту је живео и Васа
Милутиновић, отац касније познатаог голмана Фудбалског
клуба „Јединство’’ Мила Мачка. У продужетку су били
Сиљановићи (и сада је та кућа на истом месту). У том делу је
и држећа стара српска кућа са подрумом чији је власник
био Жика Босиљчић, један од послератних шефова убске
Удбе. Ту кућу су наследили његови синови, који, нажалост
више нису међу живима. Сачували су њен стари изглед са
масивним каменим темељом и подрумским простором
уређеним на старински начин.
Иза Босиљчића је била поткивачница са спратом власника Десимира Илића, који није имао децу, за разлику од
куће испод његове која је, практично излазила на Црквени
поток. То је кућа Францике, таште Милорада Стефановића,
убског ватрогасца са карактеристичним заврнутим
брковима и мноштвом деце у кући.
Камени мост на Црквеном потоку, који је текао са врха
Вучијака и у којем су деца налазила разне старе новчиће,
што је указивало на могућност да је, у свом горњем току
наилазио на гробове у које је, приликом сахрана, убациван
ковани новац. Камена ћуприја је склоњена, а поток је, даље,
усмерен кроз велике цеви, ка месту где се уливао у Убачу.

Првобитни изглед споменика ратницима палим
у Великом рату, који је постављен на простору
бившег зеленог пијаца,
а касније парка
у центру вароши

Иза камене ћуприје, у троуглу коју је чинила Главна
улица са путем за горњи део Звиздара и за Тврдоејвац,
налазила се радња и кафана на плацу Дише Михаиловића
(касније кафана ‘’Бегеш’’, а сада велика стамбена зграда са
маркетом у приземљу).
Са друге стране улице која води ка Шепковцу била је
кафана Крсте Стојановића, кога најстарији, углавном по
предању, памте као извозника пилећег меса на лондонско
тржиште.
У то време није било улице Вука Караџића (просечена
крајем шездесетих година поред убске пескане). Забележено је да је на том простору била колонијална радња Жике
Миловановића, а до ње породична кућа Стане Сергијеве,

Уб, центар вароши педесетих година

таште лекара Радоја Мијушковића који је погинуо као
партизан у Другом светском рату, а његово име је добила и
једна улица на Убу. Затим се стиже до куће Милисава
Пурића, пиљара, кога су најстарији запамтили као фрулаша,
који је, у поподневним сатима, седео на клупи испред куће и
свирао своју фрулу.
Кућа, у продужетку, је била једноспратница са два
локала у приземљу. Затим се стиже до празног плаца на
којем је био Пућин магацин, па кућа Јованке Радовић и
адвоката Меле Радовића (кажу да је на том простору, или у
близини, била кућа Перишића), док се низ кућа настављао
пушкарском радњом Баће Пушкара и његовог сина Перише.
У сећању старих Убљана је остала и воскарска радња
Младена Ивановића са великом дрвеном капијом на лепо
уређеном дворишту. Следи лепа зграда некадашње
општине са електричном централом у дворишту (сада је ту
реновирана зграда Музичке школе ‘’Петар Стојановић’’.
Била је ту, иза, и једна грнчарска радња, па дућан и куће
ортака Селаковића и Станишића.
После пространог дворишта долазило се до куће и
радње опанчара Спасојевића, оца Миће адвоката, са станом
на спрату. Иза ње је била радња трговца Бранка Влајнића и,
на крају, на углу улице Првог маја (раније улица Краљице
Марије и Сандићка) била је мануфактурна радња Милорада
Ћираковића у којој је дуго био Општински комитет Савеза
комуниста, а сада је ту Банка Поштанска штедионица.
У самом центру вароши била је кућа Стојана
Сибиновића, бозаџије пореклом из Македоније, који је,
добрим и вредним радом, стекао на Убу велики број
непокретне имовине.
Иза Сибиновића је била велика зграда запамћена по
масивности зидова и великим прозорима. Ту је била и
апотека Које Поповића (данас је ту зграда Комерцијалне
банке).Затим, следи кућа Пикље, некадашњег општинског
кмета, у којој су македонци држали посластичарницу.
Затим следи велики правоугаони простор који је био
поплочан турском калдрмом, а на њему је дуго била
смештена зелена пијаца са пиљарницама и брберском
радњим Мике Хаџића. Ту је био и оптшински кантар са неким
стамбеним зградама, које су уступиле место потоњем
градском парку са липама и другим високим дрвећем.
На крају парка боила је зидана трафика до које је
стајала пошта (сада зграда библиотеке), а онда се долазило
до пекарске радње Мила Јоловића, затим кафана Милоја
Лазића и Милована Чолића, оца познатог фудбалског
репрезентативца Ратка Чолића.
(Наставиће се)

„НЕБЕСКИ УБЉАНИ”

ИН МЕМОРИАМ

МИРОСЛАВ ЛУКИЋ
МИШКО ЦИШ
(1953-2020)
Тог четвртка, 13. фебруара,
Убска чаршија је осиромашила за
лик човека који је, у већем делу свог
живота, био својеврсна икона за
многе генерације Убљана. Када је,
седамдесетих прошлог века, донео
дух Београда у „варошицу са два
слова’’, препознат је као неприкосновени лидер за којим су млади
ишли без имало сумње да ли је то
онај њихов прави идол. То име,
Мишко Циш, је постало посебан
појам који је подразумевао све што
се упијало из разних акционих
филмова тог времена. Био је право
оличење онога што је сваки млад
човек желео да буде. Способан да
се супротстави и јачем, спреман да,
мудрошћу, одговори на све изазове,
а његов кафић, који је био култно
место у дугом периоду, оличавао је
епоху одрастања, тада, младих...
Отишао је тог суморног
четвртка, 13-ог, Друштвене мреже су
биле „усијане’’, али и са достојанственом тишином која се, чини се,
спонтано раширила по целом граду.
Његов осмех, који је увек говорио
више од оног са лица Мона Лизе,
последњи пут нас је посматрао са
уличних читуља.
Знало се да болује од тешке
болести а, ипак, вест о његовој
смрти је изазвала неверицу... Било
је и оних који су, дефинитивно,
прихватили оно Теслино да душа,
из човека, излази као светлост да би
се придружила оном јату звезда,
које јој је , судбином, одређено... М.М.

27.фебруар 2020.г.

ИН МЕМОРИАМ

РАДМИЛА
ЂУРЂЕВИЋ
(1925-2020)
Учитељица Рада Дојчилова,
тако смо је звали, многе Убљане је
извела на пут писмености, а својом
мајчинском благоћу, са неприкосно-
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веним ауторитетом, усадила оне
погледе на живот који остају уткани у
личност ма какве школе се, после,
похађале и завршавале.
Поносила се својим ученицима
којих је било пуно за 40 година рада у
убској основној школи. Многи су, у
свом животном позиву, кренули
њеним стопама па је, касније по
деценију-две радила у истој школи са
њима.
Учитељица Рада је била један
од оних просветних радника који су
постајали део породице за сваког
новог ђака. Њен прилаз ученицима је
био тако близак да је учионица често
подсећала на велику породичну дневну собу у којој деца, као хипнотис ана, слушају глас особе којој
највише верују, којој све поверавају и
којој се безгранично диве. Била је
једна од оних непоновљивих првих
учитељица...
М.М

Учитељица Десанка Симић је
завршила Учитељску школу у Убу, а
прво службовање јој је било у
Основној школи у Памбуковици, затим
је радила у Докмиру, да би 1959.године
засновала радни однос у Туларима,
где је предавала Српски језик и
књижевност.
Пензионисана је крајем 1991.
године са 35 година радног стажа и 55
година живота.
Њени ученици се сећају предавања на којима је често, као глумица,
дочаравала суштину тема уносећи се

свим својим бићем у материју коју је
презентовала.
Колективу ОШ ‘’Рајко Михаиловић’’, у којем је радила 28 година, дала
је немерљив доприноас у унапређењу
образовно-васпитног процеса. Својим ученицима уливала је, не само
знање, него и човечност са племенитошћу коју је и сама поседовала.
Захваљујући глумачком дару и
апсолутном слуху, Деса је била најпоузданија у припремама ученичких
приредби. По много чему се издвајала
од других, али, истовремено, и
изузетно поштована од својих ђака,
родитеља, суграђана и колега.
Из брака са Здравком Симићем
родила је сина Владимира, који је сада
дипломирани економиста.
Иза Десе, поред сина, остала је и
унука Ана, професорка француског
језика, као и праунук Вукашин.
Позив просветног радника подразумева све оне особине које је имала
Десанка Симић. Зато се и данас њено
име помиње у школама у којима је
радила, са великим пијететом, а њени
ученици знају ду су део ње понели са
собом кроз цео живот, док су они који
су се определили за рад у просвети,
поносни што, кроз њихов рад. говори и
део онога што им је усадила учитељица Деса.
Б.Сарић

вао је Ликовно васпитање. Био је
цењени професор, сликар, уметник...
Популаран међу ученицима, харизматичан због свог ерудитизма, а увек
спреман на сарадњу у сваком погледу.
Ненаметљив, уман, честит, одговоран, поуздан... за колеге је често био
важан ослонац, а ђацима више друг
него професор.
Слике које су остале иза њега
говоре пуно, а радио је и у неким
посебним техникама, па је Александра
Танић, историчар уметности, записала
је да се ‘’крвотоком Чвалових слика
стиже до скривених пећина ума из којих
повратак није могућ без доброг разу(1949 - 2020)
мевања загонетног крајолика који је
био честа уметникова тема.
Запамтиле су га генерације ђака у
У време његовог бављења у
основним школама у Бањанима и школи у Врелу, школско двориште је
Врелу, као и у убској Гимназији. Преда- било међу најуређенијим у општини.

Заједно са колегама засадио је 1.000
борових садница и био, увек, један од
оних који су се прихватали радова на
бетонирању, ограђивању и комплетном улепшавању околине школе.
Основна школа ‘’Рајко Михаиловић’’ у
Бањанима је доделила своја два
признања овом свом вредном прегаоцу, једно за постигнуте резултате у
раду и, друго, за изузетан допринос у
културној делатности школе, као и за
унапређење образовно-васпитног
рада.
И за О б р а д о в и ћ а ј е ос т а л а
супруга Ђурђа, са децом Наташом,
Ољом и Иваном. Наташа је професорка ликовне културе и права наследница свог оца.
Чвале је имао и четворо унука,
који су му, до краја, остали посебно
задовољство и љубав.
Б. Сарић
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ПРЕДШКОЛАСА УСТАНОВА „УБ”

ОД 1. АПРИЛА И НА УБУ

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА УПИС У ВРТИЋ
Могућност онлајн конкурисања помоћи ће родитељима да избегну чекања на шалтерима,
пошто систем аутоматски прибавља неопходне податке
Од ове године, услуга електронског конкурисања за
упис деце у Предшколску установу доступна је и грађанима
убске општине. Захваљујући томе, родитељи имају могућност да на лакши и бржи начин, без чекања на разним шалтерима, бесплатно поднесу пријаву на националном Порталу
еУправа (www.euprava.gov.rs), а достављање извода из
матичне књиге рођених, уверења о пребивалишту и запослењу није потребно, јер се подацима приступа аутоматски.
Директорка убске Предшколске установе, Гордана
Милосављевић Марковић каже да ће електронски упис
родитељима помоћи да уштеде своје време и цео процес
учинити једноставнијим.
-Услуга „еВртић“ подразумева много мање обавеза за
родитеље. Бројна документа која су до сада морали да
прибављају, заменио је један образац. На Порталу еУправа
биће и назив наше установе, где треба да попуне пријаву за
упис и да нам дају сагласност да прибавимо неопходне
податке. Када то обаве, добиће повратну информацију да је
дете уписано, као и деловодни број, који морају да чувају. На
огласној табли вртића више нећемо истицати име и презиме
детета, већ само деловодни број“, објашњава Милосављевић Марковић. У Вртићу очекују да неће бити гужве која се
обично стварала током уписа, пошто је овај процес омогућен и без доласка у установу.
Услуга „еВртића“ неће бити за све доступна. Наиме,
пријава електронским путем није могућа за самохране
родитеље, осим када је други родитељ непознат, потом за
родитеље који нису држављани Србије, за децу жртава
насиља у породици и тешко оболелих родитеља, за децу са
сметњама у психофизичком развоју и из породица које

Нова зграда Предшколске установе „Уб”
користе неки облик социјалне заштите, за децу чији су
родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног
или прогнаног лица. Предшколска установа није у могућности
да прихвати овакве пријаве електронским путем, јер је
неопходно доставити документацију којом се доказује
наведено.
Упис у убски Вртић траје од 1. до 30. априла, а пријава се
може поднети и лично, сваког радног дана у периоду од осам до
14 часова. Уколико се захтев подноси непосредно, родитељ
сам доставља неопходну документацију или може дати
сагласност да целокупну или део документције запослени у
обданишту прибављају по службеној дужности. У убском
вртићу двоје запослених је завршило обуку за електронски
упис деце и путем електронских сертификата могу да траже
потребну документацију од надлежних институција.
Д.Н.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

СЕМИНАР ЗА ВАСПИТАЧЕ
Едукативни програм у области прве помоћи похађало тридесеторо запослених у Вртићу

Учесници семинара са др Владимиром Симићем
У Предшколској установи „Уб“ одржан је једнодневни
акредитовани семинар за запослене под називом „Научи,
победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету
неопходна“. Стручни скуп похађали су васпитачи и
медицинске сестре, а предавач је био др Владимир Симић
из београдске Службе хитне помоћи. Како смо од њега
сазнали, семинар је настао у сарадњи са Савезом удружења
медицинских сестара предшколских установа Србије у
циљу пружања подршке запосленима у вртићима.
„С обзиром на то да проводе време са децом и да су
не тако ретке повреде, кризна стања, као и остали
здравствени поремећаји, осмислили смо овај програм како
бисмо их додатно едуковали. Треба да знају на који начин
детету могу да помогну, а акценат посебно стављамо на то
како да му не нашкоде. Значи, да адекватно укажу помоћ у

складу са могућностима на датом месту и до стизања екипе
Хитне помоћи, ако је непоходно да се даље врши процес
прегледа тог детета. Када науче како да правилно реагују, онда
је страх мало мањи. Уколико се свакодневно не сусрећете са
таквим ситуацијама, нормално је да код свакога постоји страх
за нечији живот, поготово када су најмлађи у питању, али
грешке не смеју да се дешавају“, рекао је др Владимир Симић о
циљевима семинара, првом који је одржан у убском Вртићу у
овој години.
На поменутом програму стручног усавршавања учествовало је тридесеторо запослених, а још толико похађало је исти
семинар са истим предавачем пре две године, тако да су сви
васпитачи и медицинске сестре у Предшколској установи завршили едукацију у области прве помоћи, која чини важну карику
у ланцу збрињавања.
Д.Недељковић

КУЛТУРА
МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

ТРИБИНА
О МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ
- Млади имају све сиромашнији фонд речи.
- Велики утицај модерних технологија,
социјални и економски фактори, неки су од
разлога слабог развоја опште језичке културе.
Поводом обележавања Међународног дана
матерњег језика, у организацији Градске библиотеке
„Божидар Кнежевић“ и основних школа из Уба и Бањана,
одржана је трибина о језику „Реч-две о речима“, на Малој
сцени убског Дома културе, у петак 21. фебруара.
Модератор ове занимљиве трибине о говору младих и
моћи језика био је Немања Петровић, професор српског
језика и књижевности, наставник у ОШ „Милан Муњас“ и
ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани.

Развој модерне технологије и њен велики утицај, као
и социјални и економски фактори, довели су до небриге о
култури говора, све мањем богаћењу речника, што је
условило да се код младих језички фонд свео на 100 до
200 речи. Правилну употребу граматике, правописа и
функционалности стила српског језика, као и подизање
културе изражавања младих на виши ниво, све чешће
замењују слике и симболи које пласирају друштвене
мреже и електронска комуникација.
У трибини су учествовали сви присутни посетиоци,
износећи своје ставове о језичкој норми, стандардизацији
и разлозима због којих се млади све лошије служе
матерњим језиком. Од породичних услова, традиције,
утицаја поп културе, медија, социјалних услова, зависиће
и говор људи, јер се језик преноси културним путем, од
генерације до генерације. Временом се мења, али
нажалост, не на боље.
На крају трибине, постављено је неколико граматичких питања, а они који су знали тачан одговор, добили
су награду у виду књиге са руском поезијом и шољом са
сликом Библиотеке. Добитници су били Радован Пулетић,
Дуња Капларевић и Весна Васић.
Д.К.
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У ПРОСТОРИЈАМА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

ЗИМСКЕ
РАДИОНИЦЕ
У току распуста, тридесеторо деце
учествовало у креирању бајки и цртежа
са зимским мотивима
Градска библиотека „Божидар Кнежевић“ организовала
је две зимске радионице за децу нижих разреда основне
школе, 3. и 13.фебруара, у просторијама ове установе, под
називом „Моја чудесна бајка“ и „Весела зимска радионица“, у
којима је учешће узело по петнаесторо ученика.
У оквиру радионице „Моја чудесна бајка“, деца су
имала задатак да наставе започету причу, доврше је и
илуструју, чиме су више развијали литерарна умећа, него
ликовна, па су маштом креирали своје приче.
- На почетку смо их усмерили, поновили оно што о
бајкама знају, како бајке треба да изгледају. Добили су задатке
са местом или временом дешавања радње и ликовима, на
основу чега су писали своју бајку. На овај начин они, пре
свега, богате свој речник - објаснила је учитељица Ана Гајић,
сарадник Библиотеке.
Иако су девојчице у већем броју, на радионицама има и
по неколико дечака, који су више окренути стрип јунацима.
Ипак, велики значај ових радионица, огледа се у групном
раду, заједничкој сарадњи, развијању креативности,
писмености и дружењу међу књигама у библиотеци, што децу
мотивише да више читају, а мање седе за компјутером. Са ове
радионице ће бити прикупљене приче и илустрације, након
чега ће бити објављена књига.
- Радили су у групама, по двоје-троје, у зависности од
узраста. На почетку радионице, извлачили су папириће на
којима су била упутства и смернице, како би бајка требало да
изгледа. Пробали смо да убацимо неке актуелне ликове као
што је Хари Потер, а деца су сама бирала да ли ће ти ликови
бити главни или споредни и које ликове ће још додати –
истакла је Ана Гајић.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

ЈАСЕНОВАЦ ИЗМЕЂУ
БРОЈА И ЖРТВЕ
У организацији Установе за културу, на Малој сцени Дома
културе одржана је промоција књиге „Јасеновац између
броја и жртве“ историчара Душана Никодијевића, која
представља прилог проучавању броја страдалих у злогласном логору из времена НДХ и баца ново светло на до сада
презентоване податке. Књига је плод четворогодишњег
истраживања и базира се на сведочењима преживелих
заточеника и логораша, на основу чијих исказа је аутор
сачинио елаборат. Како је Никодијевић напоменуо,подаци до
којих је дошао нису коначни, „јер су и сама сведочења непоуздана као историјски извор, али ако нема других извора,
онда се морамо ослонити на оно што имамо“. Аутор је
истакао и се да се само руководио жељом да треба истражити прошлост онако како се заиста десила. Каже да је настојао да сагледа и српску и хрватску перспективу, али да нема
српске или хрватске истине, већ да је истина само једна.
Поред Никодијевића, на овој занимљивој промоцији
учествовали су и др Вељко Ђурић, директор београдског
Музеја жртава геноцида и историчар Стефан Радојковић, док
је модератор књижевне вечери био Радован Пулетић.
Д.Н.

Детаљ са једне од радионица
Друга радионица, под називом „Весела зимска
радионица“, окупила је децу другог разреда и млађе, који су
весело бојили, цртали, лепили и украшавали слике са
зимским мотивима.
Д.Капларевић

Детаљ са помоције књиге
„Јасеновац између броја и жртве”
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТИ ТРИФУН

ДМИ „ЧУЧУГЕ”

У ЧАСТ ВИНА И ЉУБАВИ
Спонзори вечери биле су Винарија Лелићанин из Уба и винарија из Докмира Јанка Лазаревића
Свети Трифун, који се у нашем народу обележава 14.
фебруара, заштитник је виноградара, еснафа и механџија, а
прославља се као Дан љубави и вина. У његову част, на Малој
сцени Дома културе, одржано је музичко-поетско вече, уз
дегустацију вина двеју убских винарија – Винарије Лелићанин
и винарије Јанка Лазаревића, пореклом из Докмира, правника
и судије у пензији.
Домаћин вечери, за коју су многи пожелели да постане
традиционална, била је Установа културе „Уб“, а организатор
Мишел Капларевић, који се уводном речју обратио присутним
гостима, објаснивши да је о убским винаријама сазнао из
контакта са Леком Дамјановићем и Цолетом Нешићем. Уз
стихове о вину, изреке и шале, које су говорили Аца Тадић, Воја
Раонић и Влада Тадић, глумци Аматерског позоришта „Раша
Плаовић“, публика је уживала у црвеном и белом вину аутохтоних и новонасталих сорти из нашег краја. Пријатну атмосферу
употпуњавале су староградске композиције о вину, које су
изводили убски музичари.

Пријатну атмосферу зачиниле су песме о вину
у извођењу убских музичара
Замисао запослених у Установи културе, била је да се
тежиште догађаја стави на прославу Светог Трифуна, иако се
14. фебруара нашироко прославља и Дан заљубљених,
односно у католичкој вероисповести Свети Валентин.
- Овај дан желели смо да вратимо нашој традицији и да
првенствено прославимо Дан вина и виноградара, а када се
помиње вино, ту је увек и љубав, па зашто не спојити две
културе и традиције и објединити их у једно лепо и пријатно
вече – рекла је Тања Мимић, директорка Установе културе „Уб“.
Иако је мало људи упознато да је тамнавско земљиште
врло погодно за узгој винове лозе, већ неколико домаћинстава
производи вина за сопствене потребе, а од скоро и за позицију
на винским картама, продају у маркетима, али и учешћу на
сајмовима вина. Винарија Лелићанин, спонзор вечери, млада

Обраћање Јанка Лазаревића,
власника винарије у Докмиру
је породична винарија која у свом винограду узгаја 6.000 калемова. Простире се на површини од 1,5 хектара. У понуди имају
неколико врста вина, од разних сорти грођжа: Каберне совињон,
Мерло, Франковка, српска сорта Тамњаника, Совињон бланк.
- Винарија постоји већ трећу годину, и ове године смо дошли до тачке када можемо да представимо готов производ. Сва
наша вина сазревају у бурадима од француског и домаћег
храста. Доста се води рачуна о целом процесу. Почели смо из
хобија, али се показало да је ова земља врло погодна за узгајање
винских сорти - рекла је Милица Лелићанин, ПР породичне
винарије.
На Дан Светог Трифуна, великомученика који је страдао јер
није желео да се одрекне своје вере, виноградари одлазе у
виноград да орежу један чокот винове лозе и полију га вином, са
вером да ће грожђе добро родити. Ову традицију испоштовао је
и Јанко Лазаревић, који улаже у своју породичну винарију у
Докмиру и проширује засаде винове лозе.
- Винарија се простире на 1,25 хектара. Колоквијално смо је
назвали 'Перјаница', јер се засеок зове Перјанице. Виноград је
посађен 2009. године, домаћим српским аутохтоним сортама
Тамјаником и српском Моравом. Пре него што сам засадио
виноград, извршене су анализе земљишта. Као и сваке године и
данас смо ушли у виноград, орезали пар чокота, залили вином и
окадили виноград – објаснио је Јанко Лазаревић, други спонзор
вечери.
Д.Капларевић

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ „УБ”

ОДРЖАНА РЕДОВНА
ГОДИШЊА СКУПШТИНА
Друштво младих истраживача „Чучуге” одржало је,
почетком фебруара, редовну годишњу програмско-изборну
скупштину на којој је размотрен и усвојен Извештај о раду у
2019.години, као и План и програм рада у 2020. години. У
прошлој години реализована су два истраживачка кампа
(Повлен и Медведник), као и три једнодневне локалне акције из
области екологије. План је да се током ове године организују
два или три истаживачка кампа, изврши сређивање археолошке колекције и уређење просторија дома, као и активирају
секције истраживача при школама на подручју општине Уб.
На годишњој скупштини изабран је и нови Извршни одбор од
пет чланова. За председника је
изгласан Богољуб Павловић, а за
секретара Драгољуб Триндић. У
даљем току седнице одређени су
и чланови Надзорног одбора, као
и Програмског савета, а додељена су и највиша признања Друштва. Специјалну повељу је, ове
године, добио заменик председника општине Уб Александар
Јовановић Џајић, дипломе су
припале Алексадру Милошевићу
и Јовану Стајчићу, док су захвалнице уручене Ђорђу Симанићу,
Марији Антонић и Марку АнтоБогољуб Павловић
нићу.

ИСТРАЖИВАЧИ НА ЦЕРУ
У организацији Друштва младих истраживача „Чучуге” и
Црвеног крста Уб, у периоду од 6. до 9.фебруара, реализован је
тродневни едукативни истраживачки камп на Церу. Кроз
предавања и радионице, 22 учесника обрађивали су теме из
екологије и области рада Црвеног крста. Камп је реализован уз
помоћ љубазних домаћина из Планинарског друштва „Цер“
Шабац.

БС „АТЕНА“ ВАС ПОЗИВА НА

ПОЛУГОДИШЊИ КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН МАМАМА
Након полугодишњег концерта 7. марта, чланове
„Атене“ чекају напорне припреме за многобројне
фестивале и такмичења.
Балетски студио „Атена“ обрадоваће многобројну
публику полугодишњим концертом, који ће се одржати у
суботу, 7. марта, с почетком у 19 часова, у сали Дома културe.
На концерту посвећеном свим мамама, бакама и женама које су
највернија публика, наступиће свих шест група, које ће се
представити кореографијама рађеним у другој половини
претходне школске године, као и кореографијама завршеним
од почетка ове школске године, до сада.
- Годинама уназад, полугодишњи концерт се одржавао у
периоду од половине јануара, до половине фебруара, али
овога пута, због бројних обавеза, припрема за предстојећа
такмичења, као и због већ планираних зимовања, одлучили
смо се да концерт одржимо 7. марта, вече уочи Дана жена, па ће
то уједно бити и најлепши поклон за нашу најзначајнију
публику, драге маме и баке – рекла је Јелена Благојевић,
кореограф и руководилац БС „Атене“.
Велика заслуга у осмишљавању нових кореографија,
припада гимназијалцу и једином дечаку БС „Атене“ Луки
Мијатовићу, као и целој најстаријој, сениорској групи. Планови
за наредни период су реализација нових балетских тачака, које
ће бити изведене на завршном годишњем концерту у јуну
месецу.
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Четвртак, 27. фебруар у 16:30 и 18 часова

ПРЕДСТАВА „СТРАХИЊА”

У организацији Установе за културу, 27. фебруара на
Великој сцени Дома културе гостује лазаревачки ПУЛС
театар са позоришном представом за децу и младе
„Страхиња“. Настала је према тексту Жељка Хубача, а по
мотивима романа Јасминке Петровић „Ово је најстрашнији
дан у мом животу“, док режију потписује Шари Сабел
Стандмарк. Кроз драму „Страхиња“ пратимо љутите,
љубопитљиве, тужне, разочаравајуће, срећне и изненађујуће мисли једног четрнаестогодишњака у данашњем
времену, његове муке одрастања и улазак у пубертет, дечју
острашћеност према родитељима, који га не разумеју, али
му са друге стране желе све најбоље и труде се да га одгајају
на најбољи могући начин. Представа је настала у
копродукцији Пулс театар, Гамба продукције - Београд и
Иновадора - Стокхолм и подржана је од стране Секретаријата за културу Београд. Цена улазнице 200 динара.

Четвртак, 5. март у 19:30 часова

„ЧЕКАЈУЋИ ГОДОА“
НА КРУШЕВАЧКИ НАЧИН
Комедија апсурда Семјуела Бекета, у извођењу
ансамбла Крушевачког позоришта и у режији Владимира
Попадића пред убском публиком наћи ће се 5. марта, на
Великој сцени Дома културе. Када поменемо ово познато
књижевно дело, обично је прва асоцијација двоје људи који
седе на сред улице и чекају. Крушевачка верзија „Годоа”
другачија је од уобичајених поставки, рађена је са жељом да
буде, пре свега, ефектна и духовита. Играју: Марко Живић,
Драган Маринковић, Дејан Тончић и Никола Ракић, а у улози
дечака је Теофил Стојковић Бегуш. Интересантно је истаћи и
то да је комад изведен на специфичном крушевачком
дијалекту. Цена улазнице 200 динара.

Понедељак, 9. март у 19:30 часова

БЕСПЛАТНЕ „ПРИМАДОНЕ”
Чланови ДМИ „Чучуге” у посети
спомен комплексу церским јунацима
Млади истраживачи су посетили спомен комплекс
церским јунацима на Текеришу а организоване су и пешачке
туре до Тројановог града, Косанића града и „Крстова“, где се са
Видиковца види цела Поцерина и обронци планина у Босни.

Балетски студио „Атена”
Након полугодишњег концерта, чланове БС „Атене“ чека
напорна припрема за Међународни дечији фестивал, Државно
такмичење у Зрењанину, Међународно такмичење у Риму, као и
Фестивал плеса, који ће се у јуну одржати на сцени Опере и
позоришта „Мадленијанум“ у Земуну.
Улазница за полугодишњи концерт Балетског студија,
коштаће 200 динара.
Д.Капларевић

Уб, Лајковац, Владимирци и Мионица

.000

3
Тираж:

064/2180-588

Поводом Дана жена, Установа за културу суграђанке ће
обрадовати са позоришном представом „Примадоне“, која ће бити
изведена 9. марта, на Великој
сцени Дома културе . Улаз за све
даме је слободан, с тим што је, због
ограниченог броја места у сали,
обавезна резервација карата на
бројеве телефона: 014/411-111 и
064/81 60 751. У комаду, инспирисаном драмским делом „Опсада
Лењинграда“ савременог шпанског писца Синестере, који је
Ирфан Менсур драматуршки адаптирао и обрадио, улоге тумаче
легендарне диве српског глумишта Тања Бошковић и Рада
Ђуричин. Две жене, две глумице, две примадоне. Живе у
напуштеном позоришту с надом да ће га сачувати од
рушења. Волеле су истог човека, директора, главног глумца
и режисера тог позоришта...
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ЛАЈКОВАЦ

27.фебруар 2020.г.

ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ” ЛАЈКОВАЦ

„РАЗИГРАНО ПЕРО”
МЕЂУ НАЈБОЉИМА
У СРБИЈИ
Друга награда на Републичком такмичењу литерарних
секција и дружина основних и средњих школа Србије, ове
године, припала је литерарној секцији “Разиграно перо” ОШ
“Миле Дубљевић” из Лајковца, која је поново међу
најбољима у Србији. Руководилац секције мр Лидија Марић
Јовановић награђена је за менторски рад са ученицима и
стручно вођење секције наградом “Проф. др Слободан Ж.
Марковић”. Креативност, марљивост и залагање у
предходној школској години, као и бројни успеси, донели су
литерарној секцији “Разиграно перо” још један велики
успех у оквиру такмичења које заједнички организују
Министарство просвете,науке и технолошког развоја,
Друштво за српски језик и књижевност Србије и Задужбина
Десанке Максимовић.

Чланови литерарне секције „Разиграно перо”
Чланови литерарне секције “Разиграно перо” у
протеклој школској години освојили су 27 награда на
различитим локалним, републичким и међународним литерарним конкурсима, реализовали су неколико пројеката и
креативних радионица, обележили значајне датуме и
књижевне јубилеје, организовали изложбе и на различите
начине учествовали у културном животу школе и општине. У
претходној години објављено је 25 литерарних радова
чланова секције у зборницима, збиркама и часописима, као
и 13 текстова о раду и успесима секције у различитим
штампаним и електронским медијима. “Разиграно перо”
једина је литерарна секција основних школа у Србији која је
награђена на републичком такмичењу две године за редом.
Додела награда најбољима традиционално је одржана на Филолошком факултету у Београду за време
трајања Зимског семинара за професоре и наставнике
српског језика и књижевност. Првонаграђена била је
литерарна секција ОШ “Олга Милошевић” из Смедеревске
Паланке, друго место припало је секцији “Разиграно перо”
ОШ “Миле Дубљевић” из Лајковца, док је трећа награда
уручена секцијама ОШ “Нада Пурић” из Ваљева и ОШ
“Јован Поповић” из Крагујевца.
Љ.Вујичић

ПРИЗНАЊА НА ФЕСТИВАЛУ
„ЗЛАТНА КАЦИГА”
На 28. Међународном конкурсу Фестивала хумора и
сатире „Златна кацига”, у организацији Културног Центра
Крушевац, ученица осмог разреда Основне школе „Миле
Дубљевић“ Ана Миливојевић, уз менторску подршку
професора ликовне културе Милоја Митровића, освојила
је трећу специјалну награду за карикатуру и стрип. У
оквиру овог конкурса, дипломе је добило још троје
лајковачких ученика: Даринка Пажиновић (шести разред),
Јовани Драгутиновић (осми разред) и Јана Радовановић
(пети разред).
Управо захваљујући бројним наградама, признањима и успесима ученика професора ликовне културе у
ОШ „Миле Дубљевић“ Милоја Митровића у области
карикатуре и стрипа, лајковачка школа има част да буде
домаћин регионалног такмичења „Мали Пјер“ које се
одржава на школском, општинском и регионалном нивоу
за ученике основних школа под покровитељством Министарства просвете и удружења „Пријатељи деце Србије“.

ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ У ЛАЈКОВЦУ

ФЕБРУАРСКА
ЗИМСКА ШКОЛА
Одржана три предавања, до краја месеца
(28.фебруара) планира се још једно
Општинска управа општине Лајковац, одељење за
привреду и имовинско-правне послове, током фебруара,
сваког петка у великој сали општине, са почетком у 10 часова,
организовала је предавања из области пољопривреде и
руралног развоја, под називом “Зимска школа пољопривреде”. Прво предавање одржали су стручњаци ПСС
Ваљево на тему прихране стрмних жита, која ће ове године
имати својих специфичности, обзиром да је током јесени
период сетве био веома дуг.
- Сејало се од октобра, па
скоро до почетка децембра
месеца- рекла је Светлана
Јеринић из Стручне саветодавне службе из Ваљева. - Жита
се налазе у различитим фазама
и у различитом стању, тако да
ове године ПСС Ваљево у
сарадњи са општином Лајковац
спроводи метод који одређује
тачан садржај лако приступачног азота у земљишту. На
основу њега одређује се која је
то врста и количина ђубрива
Светлана Јеринић
коју је потребно применити на
усевима стрмних жита. Ова
услуга која подразумева излазак на терен, узимање узорка
земљишта, анализу и препоруку, потпуно је бесплатна за
пољопривредне произвођаче, а финансирана је од стране
општинске локалне самоуправе у Лајковцу.

Детаљ са предавања у Лајковцу
Ова мера анализе земљишта спороводи се већ пету
годину за редом и дала је одличне резултате. Пољопривредни произвођачи схватили су њене бенефите и променили лошу навику да основно ђубрење и прихрану жита обављају “на своју руку” или на основу неких претходних
искустава.
- Произвођачи су задовољни резултатима које су
постигли претходне године у прихрани и сами нас позивају и
питају када ћемо изаћи на терен да узмемо узорке, што је
успех и општинске управе и нас као стручне службе. Ми смо
ове године имали благу зиму, али је рано давати било какве
прогнозе како ће се то одразити на сам ток пољопривредне
производње- истиче Јеринић. - Обзиром да није било
снежних падавина, влаге у земљишту има довољно за
потребе стрмних жита. Пољопривредници се често обраћају
са проблемом да су жита у лошем стању, да имају жуту боју и
да су лошег пораста, а томе је узрок ниска температура и
голомразица, јер није било снежног покривача. Савет је да се,
уколико жита “гладују”, већ може почети са прихраном.
Важно је не примењивати уреу, јер је спороделујуће ђубриво,
за чији учинак су потребне две до три недеље, па се
препоручују азотна ђубрива која брже реагују.
У оквиру зимске школе до сада су одржана три
предавања ПСС Ваљево, а до краја месеца, тачније 28.
фебруара, биће одржано још једно предавање на тему
“Агромаркет” и “ЗП хибриди”.
Љ.Вујичић

ЛАЈКОВАЦ
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Lajkova~ka
panorama
Пројекат производње медијских садржаја
из области јавног информисања
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА

„ПУТ ПОД НОГЕ”, ПА ПРАВАЦ У ЛАЈКОВАЦ
Осим презентације туристичких потенцијала, Туристичка организација је посетиоцима
свакодневно нудила и садржајан културно-уметнички програм
Туристичка организација општине Лајковац, и ове
године, је имала свој штанд и презентацију на Међународном сајму туризма, који је на Београдском сајму одржан од
20. до 23. фебруара. Штанд Туристичке организације 21.
фебруара посетило је руководство општине Лајковац,
предвођено председником Андријом Живковићем, али и
представници Румунске амбасаде, Међународног фонда
православних народа, професори бројних универзитета ,
те гости из бројних земаља света. Осим презентације
туристичких потенцијала, Туристичка организација је
посетиоцима свакодневно нудила и садржајан културноуметнички програм. Представили су се и произвођачи
здраве хране, пре свега, Томислав Сретеновић, који у својој
воденици на Топлици меље органско жито и Зоран
Драгићевић, пчелар из Врачевића.
На штанду Туристичке организације општине Лајковац
у хали 4, између осталих, представио се и глумац Милоје
Стојановић у улогама Римљанина и српског деспота, у
циљу промоције археолошког налазита Анине у Ћелијама,
које датира из из времена Римског царства. Гости и
посетиоци штанда Туристичке организације општине
Лајковац уживали су и у звуцима фруле у извођењу
Биљане Пауновић, а у суботу су, чак, спонтано заиграли
коло када је засвирао оркестар “Плава птица”. Иначе,
Туристичка организација општине Лајковац од свог
оснивања учествује на београдском Сајму туризма.

Ношња из времена Римског царства,
као промоција археолошког налазишта Анине

Посетиоци су спонтано заиграли када је оркестар
"Плава птица" засвиро "Колубарски вез"
на штанду ТО Лајковац

Милутин Ранковић и Зоран Драгићевић
са гошћама из Кеније

Београдски сајам туризма је највећи туристички догађај
у земљи и региону југоисточне Европе и покретач је јачања
свих грана туризма и угоститељства у Србији и региону. Под
слоганом „Пут под ноге“, од 20. до 23. фебруара, у халама
Београдског сајма 42. Међународни београдски сајам туризма
има и пратеће манифестације: 11. Међународни сајам вина
БеоWине, 16. Међународни сајам хотелско-угоститељске
опреме ХОРЕЦА-ОПРЕМА и 16. Сајам сувенира „Види Србију“.
Земља партнер овогодишњег Сајма туризма је Египат.

ЛАЈКОВАЧКА ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА РЕЂА УСПЕХЕ
Чланови Литерарне секције „Разиграно перо” ОШ
„Миле Дубљевић”, коју води професорка Лидија Марић
Јовановић, остварили су запажен успех на шестом регионалном Светосавском литерарно-ликовном наградном
конкурсу који је организовала Средња школа „Мионица”.
Награђени су ученици седмог разреда: Нина Јуришић
– другом наградом и похвалом за прозни рад „Моје молбено
и молитвено обраћање Светом Сави”, Младен Ђуричић –
трећом наградом и похвалом за прозни рад „Моје молбено
Награђени ученици
и молитвено обраћање Светом Сави”, Милица Марковић –
похвалом за песму „Молитва Светом Сави”, Срђан Остојић
– похвалом за песму „Свети Сава на путу љубави, Саве”. Поред награђених ученика, похваљени су и литерарни
измирења и праштања”, Тијана Видаковић – похвалом за радови Магдалене Павловић и Димитрија Радотића, такође
песму „Светосавље – најдрагоценије наслеђе нашег оца
ученика седмог разреда.
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ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА
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ЗАБАВА ЛАЈКОВАЧКИХ ЛОВАЦА

ОДРЖАНА 112 СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

БУЏЕТИ ЗА ВЕРСКЕ ОБЈЕКТЕ
И СПОТСКЕ КЛУБОВЕ
- Битна ставка у стратегији развоја спорта у општини Лајковац мора бити рад са млађим
селекцијама, који је прилично занемарен или бар није на нивоу на ком би требало да буде
- истиче Андрија Живковић, председник лајковачке општине.
На седници већа општине Лајковац, одржаној средином
фебруара, а у сусрет заседању локалног парламента које се
очекује до почетком марта месеца, усвојени су програми
пословања и утрошка средстава за Дом Здравља и Црвеног
Крста за прошлу годину, затим одлука о покретању поступка за
објаву конкурса за обнову и изградњу верских објеката на
територији ове општине.
„Буџет за ову намену је остао исти као и прошле године и
износи четири милиона динара, тако да у наредном периоду
црквене старешине могу да конкуришу за ова средства.
Општина Лајковац се у позитивном смислу издваја од
суседних општина по висини средстава која континуирано
издваја за обнову и изградњу верских објеката. Претходних
година тај буџет је био и већи, прошле и ове године је нешто
умањен због смањења општинског буџета, али је опет знатно
већи у односу на друге општине“ рекао је председник општине
Лајковац Андрија Живковић по завршетку седнице и додао да
је и буџет за спортске организације исти као и претходне
године и износи 22 милиона динара, уз напомену да клубови
који се такмиче у највишем рангу добијају највише средстава,
па тако ОК „Железничар“ припада максимум од 20 осдто
укупног буџета за спорт, потом следе ФК „Железничар“, ФК
„Задругар“, док су остали клубови добили мање средстава.
„У плану нам је да у наредном периоду урадимо
стратегију развоја спорта у општини Лајковац. Чињеница је да
се велики број овдашњих фудбалских клубова у последње
време такмичи у високом рангу, та такмичења су скупа што је
оптерећење за буџет општине, тако да ћемо сигурно са
људима компетентним за развој спорта донети стратегију на
који начин ће се клубови финансирати у наредном периоду.
Сведоци смо да су све спортске организације на територији

ЗА ЧЛАНОВЕ СТАЛНИХ САСТАВА БИРАЧКИХ ОДБОРА

ОБУКА ПРЕД ИЗБОРЕ
У Градској кући у Лајковцу, средином фебруара,
извршена је обука 211 чланова сталних састава бирачких
одбора за изборе који ће се, вероватно, одржати 26. априла.
Сви полазници на крају обуке полагали су тест у вези са
поступком изборне процедуре. Обуке чланова бирачких
одбора спроводили су инструктори који су, пре тога, успешно
завршили обуку Републичке изборне комисије, у складу са
Одлуком о организацији и спровођењу обука и инструктора за
рад у сталном саставу бирачких одбора.

Детаљ са обуке
У обуку чланова сталних састава бирачких одбора у
Општини Лајковац били су укључени представници СНС,
СДПС, СРС, СПС и ЈС. Едукација је вршена осам дана, у
трајању од по четири сата дневно, а полазници су били
подељени у групе од тридесетак лица.
Обуком је координирао Марко Пауновић, један од
инструктора за сталне чланове бирачких одбора, иначе
секретар Општинске изборне комисије. После смрти Душана
Обрадовића, који је био председник у два мандата,
председник Општинске изборне комисије је Јасмина
Јоксимовић.
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35 ГОДИНА ДРУЖЕЊА
Све више младих ловаца приступа ловачком
удружењу, које тренутно броји око 400 чланова
Традиционално, већ више од три
деценије, чланови ловачког удружења “Драган Радовић” из Лајковца,
организују забаву на којој
се, у
пријатној атмосфери, уз музику и
драге госте, препричавају анегдоте,
размењују искуства и праве планови
за будуће ловачке подухвате.
- Можемо рећи да је сезона била
успешнија него прошле године- каже
председник удружења
Радиша
Богдановић. - Пре свега мислим на
одстрел зеца. Прошле године смо
били оскудни са зецом, али се ове
године ипак вратио у наша ловишта,
мада смо ми лов на њега скратили на
свега две недеље како би га коликотолико заштитили.
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ПРОГРАМ КЦ „ХАЏИ РУВИМ”
27.02.2020. године у 18:00h,
галерија КЦ „Хаџи Рувим“

ИЗЛОЖБА СЛИКА
МИЛИЦЕ ГАЧИЋ

Радиша Богдановић,
председник ЛУ „Драган Радовић”

28.02.2020. године 18:00h,
сала биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“
филмска пројекција

Општинско руководство
на седници Већа у Лајковцу
наше општине ослоњене на општински буџет, сем ОК
„Железничар“, па је потребно одредити приоритете“, најавио
је Живковић и истакао да битна ставка у стратегији мора бити
рад са млађим селекцијама који је, по његовим речима,
прилично занемарен или бар није на нивоу на ком би требало
да буде.

ВРЕМЕ ЈЕ
ЗА САНКАЊЕ

УДРУЖЕЊУ „БазиМили” ИЗ ЛАЈКОВЦА

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРИЈА
Упиши 61 и пошаљи
СМС на 2407 !
Удружење за помоћ особама са аутизмом
„БазиМили” из Лајковаца је удружење чији се рад базира на
помоћи деци са тешкоћама у развоју и њиховим
породицима, као и побољшању положаја особа са
инвалидитетом у локалној заједници.
Удружење се обратило Фондацији „Буди срећан” у
нади да им се помогне. Неопходна су им средства за
опремање просторија Удружења у којима би се деци
одржавали третмани и радионице. Потребно им је:
конференцијски сто, 10 столица, дечија телескоп справа,
струњача, висећа фотоља, мултифункционални сто, 2
вреће за седење, пластелин, трамболина, магнетна бела
табла, сунђер за таблу, магнети за таблу, фломастери….
За опремање просторија потребно је 236.394,74
динара.
Удружење се нада да ће уз помоћ свих људи добре
воље сакупити неопходна средства како би се помогло
деци са потешкоћама у развоју и омогућило лепше и
здравије детињство.
Удружењу за помоћ особама са аутизмом
„БазиМили” можете помоћи слањем СМС са бројем 61 на
2407, као и уплатама на динарски и девизни рачун и путем едонирај, интернет плаћањем платним картицима из целог
света.
Упиши 61 и пошаљи СМС на 2407!
Цена СМС-а износи 200 динара, ПДВ се не
наплаћује. Могућност слања СМС-а имају корисници МТС,
Теленор и Вип мреже.
Девизни рачун: 00-540-0002708.4
ИБАН: РС35160005400002708434
Динарски рачун: 160-505619-08

Датаљ са ловачке забаве у Лајковцу
Ловци удружења “Драган Радовић “ из Лајковца веома су успешни и
запажени по својим резултатима.
Ловиште у Лајковцу тренутно је, на
жалост, познато по великом броју
шакала, па се често организују велике
хајке, како би се заштитила ситна
дивљач,а број шакала свео на
оптимални минимум.
За сваку похвалу је и то што је у
удружењу све већи број младих
ловаца.

- Често старије генерације ловаца “одложе оружје” због лекарских
прегледа, такси или неких других
разлога али нам долази подмладак.
Тренутно имамо око 20 младих ловаца
који морају да прођу приправнички
стаж од годину дана, након кога ће
постати пуноправни ловци заједно са
нама- каже Богдановић.
ЛУ “Драган Радовић” из Лајковца
тренутно броји око 400 чланова, укључујући подмладак и почасне чланове.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Српска Православна црква општина Маркова Црква у Марковој Цркви
поседује у својини израђен „етно парк“ са пет хладњака, две магазе и етно
објекат. У близини етно парка налазе се две средњовековне воденице и
ваљарица.

По препоруци Министарства просвете и Епархије ваљевске, да се овај
комплекс Етно-парк уврсти у програм екскурзија основних и средњих школа,
као и туризма, слободни смо као црквена општина дати обавештење да се овај
етно парк може издавати за потребе дечијих прослава и слично, са циљем унапређења саме цркве која датира из 16. века и има својство споменика културе.
За благовремено добијање простора етно-парка треба се јавити старешини цркве протојереју ставрофору Мирославу Иванковићу. Организовање
разних дечијих свечаности и слично може се добити једнодневни боравак са
самоорганизованим услуживањем. Објекти се могу издавати појединачно или
заједно, поседују клупе и столове.
Старешина цркве
Протојереј-ставрофор Мирослав Иванковић

Фића је специјално за трку
конструисао фантастичне санке, али
се оне у првој троци распаднута мало
пре линије циљева. То је би био тежак
губитак за Фићу који се не мири са
чињеницом да је можда направио
грешку у конструкцији или да је
стратегија трке била промашај. Заједно
са својим пријатељима открива да је
Зоки варао да би се домогао победе.
Фића захтева реванш трку ... Зоки
наравно пристаје, под условом да
Фића направи нову писту за трку. Када
је са друговима направио спектакуларну трасу, Зоки је схватио да са
Фићом нема шале, и почиње да
смишљањем нове смицалице. Док се
спремају за нову трку Зоки је обезбедио све подвале да би добио трку.
Али и Фића са својим другарима има
неколико јаких изненађења за њим.

Цена улазинице 250 динара
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ЛАЈКОВАЦ

ДВЕ ФЕРБУАРСКЕ АКЦИЈЕ ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКОГ ДРУШТВА „ЋИРА” ЛАЈКОВАЦ

ЗИМСКИ РАЈ
НА РАЈЦУ
Републичка акција за младе „Зимски рај на Рајцу“, под
покровитељством Комисије за рад са младима Планинарског савеза Србије, а у организацији Победе из Београда,
одржана је у суботу, 8. фебруара на Рајцу. У акцији је учествовало преко 450 заљубљеника у зимске авантуре, од
чега 270 деце, а овога пута најбројније са преко стотину
чланова било је Планинарско-смучарско друштво „Ћира“
из Лајковца.
Стаза на којој су деца пешачила била је дуга око десет
километара, а најмлађа учесница из Лајковца, којој је у
пешачењу помогао отац Милош, била је Оливера Томић која
има свега три године, рекао је председник ПСД „Ћира“
Владан Јаковљевић.
Организатор је за све учеснике обезбедио оброке, а
осим шетње приређено је и такмичење у оријентирингу и
друге игре. Најмлађи чланови ПСД „Ћира” из Лајковца али
и они малишани који су се по први пут придружили својим
вршњацима у једној од оваквих акција, више су него
задовољни и кажу да једва чекају неко ново дружење.
Акцијом су задовољни и сами организатори, док
председник ПСД „Ћира” истиче да су Лајковачки планинари
били најбројнији, апострофирајући да је оних најмлађих
било више од 90.

ОСВОЈИЛИ НАЈВИШЕ
ВРХОВЕ БУГАРСКЕ
Планинарско – смучарско друштво „Ћира“ из
Лајковца у периоду од 15 – 17 фебруара реализовало је
акцију на планинама Витоша и Мусала у Бугарској.
„Ћирини“ планинари, њих седамнаест, заједно са
планинарима из Зајечара и Прибоја, првог дана су ишли на
највиши врх Витоше, Црни врх, на надморској висини од
2.290 метара. Другог дана су из Самокова прешли до
Боровенца и гондолом изашли до превоја Јастребац (2.369
метара надморске висине), обишли Мусаленска језера и
дошли до дела где се спајају летња и зимска стаза на врху
Паленца (2.603 метра). Одатле су наставили до заклона
Ледено језеро након чега је уследио завршни успон.

Снежна идила током пешачења на Рајцу

Поздрав са Рајца !

ЖОК ЖЕЛЕЗНИЧАР (ЛАЈКОВАЦ)

БОРБА
ЗА ПЛЕЈ-ОФ
Пораз у Пазови
Одбојкашице Железничара убедљиво су поражене
на старту Мини лиге 1-6 Суперлиге Србије. Меч у Старој
Пазови домаће Јединство добило је са 3:0, по сетовима
25:21, 28:26, 25:21. Највише неизвесности било је у другом
периоду игре, када су Лајковчанке пропустиле сет лопту и
прилику да изједначе на 1:1. После тога им је пала енергија
и Пазовчанке су релативно лако освојиле трећи сет, који су
преломиле када су се одлепиле на 16:11 и до краја су
одржавале предност од два до пет поена.
Најефикасније у редовима Железничара била је
Чанак са 15 поена, а пратиле су је Батинић са 11 и Кинескиња Ју са 10. У саставу Јединства Коцкаревић је освојила чак 20 поена, Ђокић 12, Лекић и Копривица по 11 поена.
У следећем колу, у среду 26.фебруара (време изласка овог броја "Гласа Тамнаве") Железничар дочекује Уб.

Лајковачки планинари
на „крову” Балкана
- Најзахтевнији и потенцијално најопаснији део је од
Леденог језера до врха Мусале, где смо се пењали зимском
стазом држећи се за сајле. На овом делу било је леда, јаких
налета ветра, дубоког снега који је прекрио рупе између
стена подно Мусале, па је било потребно опрезно се кретати. На врху нас је дочекао јак ветар и ледена киша. Назив
Мусала (близу Бога, близу Алаха) потиче из периода турске
владавине над Бугарском од 14. до 19. века. Име је било
повремено мењано у Стаљинов врх од 1942. до 1962. године, да би потом био враћен данашњи назив, а постоји иницијатива одређених православних кругова да се највиши
врх у држави преименује како би носио име највећег бугарског свеца заштитника- испричао је Владан Јаковљевић,
председник ПСД „Ћира“ по повратку са ове акције.

Ивана Лазаревић,
капитен Железничара

Победа у Зрењанину
Недељу дана раније, у оквиру последњег кола
Суперлиге, после велике борбе у пет сетова, одбојкашице
лајковачког Железничара у Зрењанину су савладале Клек
са 3:2, по сетовима 25:18, 20:25, 25:22, 19:25 и 25:11. Најефикасније у саставу Лајковчанки биле су Лукић са 16 и Чанак и
Ју са по 13 поена, Митровић је освојила 12, Гајић 10 (четири
блокаде), Рајлић 8, Лазаревић и Ранковић по један поен.

ЛАЈКОВАЦ
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ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ
ЖЕНА У ПОЉОПРИВРЕДИ

МАКСИМАЛНА ПОДРШКА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Учешће у пројекту узело укупно 122 жене
из Колубарског округа
Стратешко планирање и оснивање Удружења пољопривредница Колубарског округа, као део пројекта
“Економско оснаживање жена у пољопривреди”, финансираног од стране Агенције Уједињених нација за родну
равноправност и оснаживање жена у Србији, окупило је у
Градској кући у Лајковцу пољопривреднице, осниваче и
носиоце удружења из свих општина Колубарског округа.
Општина Лајковац је препознала заједнички интерес у
процесу економског оснаживања жена, посебно у давању
подршке, знања и потребних ресурса женама, носиоцима
регистрованих пољопривредних газдинстава, али и свим
осталим заинтересованим женама, које би кроз размену
искустава, умрежавање и едукацију унапредиле своја
пољопривредна газдинства. Крајем прошле године, првој
инфо сесији у Лајковцу, одазвало се око двадесет жена са
подручја лајковачке општине, којима су прецизиране све
појединости овог концепта.

Детаљ са предавања у Лајковцу
Одабрано је по двадесетак жена из сваке општине
Колубарског округа, укупно 122 жене учеснице пројекта
Економско оснаживање жена у пољопривреди, који ће се у
наредних годину дана реализовати на територији целог
Колубарског округа. Пољопривреднице које учествују у
пројекту могу очекивати да стекну знање из области писања
пројекта, израде бизнис и стратешких планова, истраживања
тржишта и како коришћењем нових технологија добити нове
купце за своје производе.
Ненад Џајевић, заменик председника општине Лајковац, је у име домаћина оснивачке скупштине Удружења
пољопривредница Колубарског округа подсетио, да се
општина Лајковац од самог старта укључила у реализацију
овог пројекта, да је једна од првих потписница Меморандума
и да ће даље пружити сву неопходну подршку, са свим што је
могуће обезбедити мање заступљеном полу у области
пољопривреде. Џајевић је подсетио и да је у прошлој години
општина Лајковац инкорпорирала у свој буџет све те
индикаторе који су везани за родну равноправност, што је
резултирало са 50 посто заступљености жена у подстицајима
пољопривреди, са чиме ће се и даље наставити, нагласивши
да општина Лајковац пружа сву подршку удружењу.
Јелена Ружић, координаторка пројекта је рекла да ће
удружење имати седиште на територији једне локалне
самоуправе и пет подружница и да је све сада у фази
одређивања мисије и визије удружења.
-У наредних годину дана ћемо им менторисати сав тај
процес рада удружења, затим организовати једну
конференцију, која би требала да се одржи за шест месеци у
Ваљеву, где ће бити присутно преко сто људи из привредног
сектора, из јавног живота, затим представника институција и
амбасада, на којој ће оне да представе оно што су оствариле
и своје планове за будућност. Управо те жене су препознате
као покретач свих промена на локалу, а које се тичу
пољопривреде и родне равноправности – нагласила је
координаторка пројекта.
За жене пољопривреднице креирана је и веб
платформа zuko.rs, која садржи профиле свих пољопривредница и могућност куповине свих њихових производа у тој онлајн продавници.
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ЕДУКАТИВНА ПРЕДАВАЊА
ЗА ЛАЈКОВАЧКЕ ПЧЕЛАРЕ

РАД СА ФАРАР
КОШНИЦАМА
Општина Лајковац, и у овој години, наставља са
едукативним предавањима намењеним пчеларима. Треће у
низу предавања, другог дела зимског циклуса за чланове
Друштва пчелара „Лајковац”, односило се на рад са ФАРАР
кошницама, а предавач је био професионални пчелар са
Рудника- Слободан Пејовић.
- ФАРАР кошница је нова кошница која омогућава бржи
рад на пчелињаку, тако да је тема предавања “Рад са ФАРАР
копшницама” између професионалног и хоби пчеларењакаже Пејовић.
Коришћење ових кошница
омогућава пчеларима бржи рад,
самим тим и остварење бољих
резултата у производњи. Претходно предавање намењено
пчеларима односило се на ЛР
кошнице.
- Разлика између ЛР и
ФАРАР кошница је, пре свега, у
димензијама. ФАРАР кошнице
имају један мање наставак, а у
принципу четири наставка чине
једну кошницу. Такође, и техника
рада је другачија- истиче Пејовић. - Сличност је што обе
Слободан Пејовић
кошнице омогућавају бржи рад,
јер се код неких других кошница
ради искључиво са рамом, док је овде могућ рад са целим
наставком. Устаљена је пракса да наши пчелари угалвном
раде са ЛР кошницама, док ФАРАР тек пристиже на ово
подневље и у зависности од тога како се пчелари снађу,
поједини кажу да је теже радити са ФАРАР кошницама, па се
враћају на стандард кошнице.
Љ.В.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ХРАМА
У МАРКОВОЈ ЦРКВИ

ЗАВРШЕН ДЕО РАДОВА
Захваљујући средствима Министарства културе и
информисања, храм Светог Димитрија у Марковој цркви
добио је нове прозоре. Према речима старешине храма,
протојереја ставрофора Мирослава Иванковића, радови
су подразумевали замену прозора за припрату и олтар, а
још четири прозора донирали су парохијани. Поред тога,
извршени су и реконструкција крста на крову цркве и
чишћење темеља.

Замењени прозори
на храму Светог Димитрија
- Ми ћемо поново покушати да од Министарства
културе тражимо средства за реконструкцију пода,
кречење цркве и израду громобрана. Још није званично,
али су нам из министарства обећали да би Маркова црква,
односно храм Светог Димитрија, етно парк, воденице и
остали објекти могли бити уврштени у научно-васпитне
екскурзије, па ми већ сада предузимамо све што можемо да
деца могу да дођу и имају обезбеђене све услове за
посету- каже свештеник Мирослав Иванковић.
Црква Светог Димитрија у Марковој цркви подигнута
је у 16.веку и проглашена је за споменик културе од стране
Завода за заштиту споменика културе Србије.
Љ.В.

Qig
na dlanu
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ДОМ ЗДРАВЉА У ЉИГУ ДОБИО

НОВИ САНИТЕТ
Након скоро две деценије, љишки Дом здравља
недавно је добио потпуно ново санитетско возило, које је
опремљено са свим потребним савременим медицинским
апаратима. Санитет је добијен на Јавном конкурсу за доделу
средстава прикупљених по основу кривичног гоњења
(опортунитета), а које је доделило Министарство правде у
износу од 4.250.000 динара.
- Постојеће санитетско возило било је пунолетно,
односно старо 18 година и није поседовало неопходну
опрему. Овом набавком подижемо квалитет здравствене
заштите у нашој општини, подебно код становништва које ће
имати потребу за овом врстом медицинске помоћи- рекао је
Драган Лазаревић, председник љишке општине приликом
предаје кључева Мирославу Јованчевићу, директору Дома
здравља Љиг.

ДОНАЦИЈА ОПШТИНЕ ЉИГ
СЛУЖБИ ГИНЕКОЛОГИЈЕ

НОВИ КОЛПОСКОП
И СТО ЗА ПРЕГЛЕДЕ
Поред новог санитетског возила, Дом здравља у Љигу
и служба гинекологије богатији су за нов колпоскопски
апарат, који служи за рано откривање рака грлића материце.
- Велики број жена које гравитирају ка љишком Дому
здравља је у предности, јер је преко 30 година стари и
дотрајали колпоскоп замењен потпуно новим и једним од
најсавременијих апарата за откривање малигних променарекла је др Даница Стефановић, гинеколог у Дому здравља
“Љиг”.

Руководство општине Љиг у посети Дому здравља
Средствима из буџета општине Љиг купљен је изузетно
драгоцен апарат, за превенцију рака грлића материце, а у
наредном периоду планира се и даље опремање ове
здравствене установе, истиче Драган Лазаревић, председник општине Љиг.
- Досадашњи стари апарат замењен је новим апаратом,
као и гинеколошким столом за прегледе. Настојаћемо да у
првим месецима следеће године набавимо и ултразвучни
апарат, чиме ћемо комплетирати службу гинекологије. На тај
начин бројним женама, а нарочито трудницама, олакшаћемо
преглед и дијагностику.

Директор Дома здравља Љиг др Мирослав Јованчевић
и председник општине Љиг Драган Лазаревић
Ово возило је од великог значаја не само за мештане
општине Љиг, већ и за све остале људе којима је неопходна
прва помоћ, јер љишки Дом здравља покрива деоницу аутопута “Милош Велики” ка Горњем Милановцу до излаза у
Такову, као и деоницу до Лајковца, односно десну страну
ауто-пута ка Београду.
Према речима председника општине Љиг, најављена је
и комплетна реконструкција постојећег Дома здравља.
Пројекат је већ завршен, а радови ће почети најкасније
средином лета и биће завршени у наредних годину дана.

Нови колпоскопски апарат и сто
за гинеколошки преглед жена

ЗА ПОЛИЦИЈСКУ СТАНИЦУ У ЉИГУ

СТИГЛА
ВРЕДНА ОПРЕМА
У циљу унапређења рада саобраћајне
полиције, председници општина Љиг и Лајковац,
Драган Лазаревић и Андрија Живковић, недавно
су уручили нову опрему Полицијској станици у
Љигу. Средства за набавку савремене опреме су
обезбеђена од наплаћених новчаних казни за
саобраћајне прекршаје у укупном износу од
1.300.000 динара.
Набављени су нови алкометри, опрема за
фотографисање и видео документовање, рачунарска као и опрема која се користи непосредно
у раду ( лампе, траке, прслуци...), а све у циљу
опште безбедности свих учесника у саобраћају.

Уручење опреме Полицијској стници Љиг
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У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ ЉИГ

ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА ШЕСТ САВРЕМЕНИХ
ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА
Нове справе и терене за игру добиће села: Ба, Белановица, Козељ, Моравци, Пољанице и Славковица
Предузеће „Сомборелектро“ из Сомбора изабрано је
на тендеру, као најповољнији понуђач, за изградњу дечијих
игралишта по месним заједницама у општини Љиг, који је
крајем јануара расписала Општинска управа у Љигу. Укупна
вредност свих радова износи 5,9 милиона динара са
порезом на додату вредност и новац је у целости обезбеђен
из буџета општине Љиг.

Са отварања дечијег игралишта у Љигу
(октобар 2019.године)

Према пројекту предвиђена је изградња укупно шест
игралишта, и то у месним заједницама: Ба, Белановица, Козељ,
Моравци, Пољанице и Славковица. Према документацији из
тендера и уговору између локалне самоуправе и ове
сомборске фирме, за изградњу игрлишта за најмлађе биће
набављено: пет тобоган кула са пењалицама, једна кула са
таласастим тобоганом, затим шест љуљашки гнездо, шест
клацкалица са једном гредом, четири њихалице на опрузи и
две затворене њихалице-делфин.

Подсећања ради, у октобру прошле године, у центру Љига
изграђено је једно од најсавременијих дечијих игралишта, које
је опремљено најмодернијим мобилијаром за децу, осветљено
и покривено видео надзором 24 часа дневно, чија је укупна
вреност износила 4,9 милиона динара.

ПРЕД СЕЗОНУ АСФАЛТИРАЊА У ЉИШКОЈ ОПШТИНИ

ОБИЛАЗАК МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Током прошле седмице, руководство општине Љиг, са
представницима фирме “Страбаг”, започело је у обилазак
месних заједница пред почетак нове грађевинске сезоне.
Том приликом, рађени су премери и предрачуни за
асфалтирање путева у 2020. и 2021.години, који нису
реконструисани до сада.
- Током прошле године урадили смо бројне пројекте од
изузетне важности за општину Љиг. Асфалтирано је преко
40 километара путева и тим интензитетом ћемо наставити и
током 2020. и 2021.године.- истиче Драган Лазаревић,
председник љишке општине.
У свакој месној заједници представљени су пројекти за
будући период. Уједно је искоришћена прилика за разговор
са грађанима о инфраструктурним проблема са којима се
сусрећу, а према подацима локалне самоуправе до сада су
обрађене следеће месне заједнице: Ивановци, Дићи,
Штавица, Ба, Живковци, Кадина Лука, Белановица, Бранчић
и Шутци. У наредном периоду очекује се обилазак свих
преосталих села.
М.Милаковић

"MEI TA EUROPE" ПОЗИВА ЉИЖАНЕ НА

ДАН ОТВОРЕНИХ
ИНТЕРВЈУА
Компанија „MEI TA EUROPE” из Барича, позива све
заинтересоване да дођу у суботу, 29. фебруара 2020.
године, од 10 до 13 часова, на ДАН ОТВОРЕНИХ
ИНТЕРВЈУА, који ће се одржати у згради општине Љиг,
Карађорђева број 7. Потребни су нам радници за рад у
Ливници и Машинској обради. Компанија радницима
обезбеђује топли оброк, организован превоз, сигуран
посао и редовну зараду. Пожељно би било да понесете
Вашу радну биографију.

Обилазак терена у Ивановцима

ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР
До краја 2020.године у приземљу општинске зграде у
Љигу биће завршен Општински услужни центар. Грађани
ће брже, ефикасније и лакше моћи да обављају своје
послове.

Будући изглед општинског услужног центра у Љигу
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УПИС
СТУДЕНАТА
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
обим 240 ЕСПБ
За стицање звања:
1) Дипломирани машински инжењер
2) Дипломирани правник
3) Дипломирани економиста
4) Дипломирани информатичар
5) Дипломирани менаџер
а) Безбедност
б) Менаџмент
ц) Инжењерски менаџмент

ВЛАДИМИРЦИ - МИОНИЦА
ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ИМОВИНОМ

ВЛАДИМИРЦИМА
30 ПОСТО ОД ПРОЈЕКТА
Општине Владимирци, Мали Зворник и Богатић у
наредних 18 месеци реализоваће пројекат „Ефикасно
управљање јавном имовином – искорак ка бржем развоју
локалних самоуправа“, одобрен у оквиру грант шеме
Exchange 5– Подршка локалним самоуправама.
Владимирци и Мали Зворник ће добити по 30 одсто
средстава, док ће Богатићу, који је носилац пројек,та
припасти 40 одсто.
- Општина Владимирци је у прошлој години завршила
велики део посла око пописа имовине, али није урађена
процена, тако да ће средства бити утрошена за комплетан
посао процене и укњижбе – каже Милорад Милинковић,
председник општине Владимирци.

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ
Студенти са завршеним основним
академским студијама и оствареним
240 ЕСПБ, школовање могу да наставе
на мастер академским студијама које
трају једну годину и износе 60 ЕСПБ
Студије се изводе на студентским
програмима:
1) Пословна економија
2) Право
3) Менаџмент и организација
4) Међународна безбедност
5) Међународни односи и дипломатија
6) Инжењерски менаџмент у производњи
7) Инжењерски менаџмент у услугама
8) Информатика

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
ВИСОКА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
за стицање звања
СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА
- Трајање студија 3 година (6 семестара)
- Обим - 180 ЕСПБ
Смерови:
1) Рачуноводство и ревизија
2) Банкарство, осигурање и берзе
3) Порези и царине

Прелезак са других
факултета и високих школа
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПРЕДУПИС
СТУДЕНАТА У ИНФОРМАТИВНОМ ЦЕНТРУ

ШАБАЦ, ул. Карађорђева бр.14
(код главне поште)
065/69-57-196

Милорад Милинковић са министром државне управе
и локалне самоуправе Бранком Ружићем
Kако истиче Милинковић заједничка сарадња са
сродним општинама ће бити настављена и у будућности, јер
су на овај начин веће шансе за добијање средстава за развој
на јавним набавкама и конкурсима.

МИОНИЦА
УТВРЂЕНЕ МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ
ЕЛЕКТРОСНАБДЕВАЊА

РАДОВИ
У ВИШЕ СЕЛА
Услед честих прекида у снабдевању електричном
енергијом на територији општине Мионица, формиран је
радни тим ЕПС Дистрибуције Краљево у саставу Марко
Вујичић и Владимир Томовић из Сектора за планирање
инвестиције Краљево, а у раду тима су учествовали
Александар Илић из пословнице Мионица и Драган
Петровић и Дејан Грујичић из огранка Ваљево. Радни
тим је донео више закључака, односно мера за побољшање снабдевања електричном енергијом, а активности
на побољшању електроснабдевања ће у зависности од
временских прилика бити завршене до краја марта
месеца. Радови се између осталог односе на уклањање
растиња на деловима далеководних праваца где је то
неопходно, замену одводника пренапона на појединим
трансформаторским станицама, уградњу уређаја за
селективно проналажење кварова на више локација,
поправку линијских растављача и самоносећих кабловских снопова, на подизање и уградњу бетонских стубова за које је урађена грађевинска припрема у виду бетонског темеља и уземљења, као и на замену дотрајалих
стубова.
Према информацијама из општине Мионица, за
почетак ће се радови обављати на далеководним
линијама и на трансформаторским станицама на водовима у селима Табановић, Радобић, Клашнић,Ђурђевац
и Шушеока, а потом и на линијама у другим селима где
постоје проблеми у електроснабдевању.
А.К.
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РАДИОНИЦА ЗА МИОНИЧКУ ДЕЦУ

АВАНТУРЕ ЈЕДНОГ ЗУБА
Деца су на поклон добила четкице за зубе и бојанке, уз договор да ће у разговорима са члановима породице
и у школи увек наглашавати колико су зуби важни и колико је битно водити рачуна о њиховом здрављу
У мионичкој Библиотеци Милован Глишић, 15. фебруара, реализована je занимљива радионица за децу
,,Авантуре једног зуба, коју је водила стоматолог Катарина
Ђурђевић. Ово је била још једна у низу едукативних
ваннаставних активности за децу школског и предшколског
узраста које општина Мионица организује сваког месеца.

Учесници радионице

ДЕЧИЈИ МЕГА КУП ЗАПАДНЕ
И ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ У ФУДБАЛУ

ПРЕЉИНА НАЈБОЉА
Хала спортова у Мионици је у недељу, 16.фебруара,
била домаћин још једног спортског надметања младих,
Мега купа западне и централне Србије у фудбалу за децу
2010. годиште и млађе уз учешће шест екипа. Победник
такмичења под покровитељством Мини макси
фудбалске лиге Србије је Младост из Прељине која је у
узбудљивом финалу савладала Колубару из Лазаревца
након бољег извођења пенала 3:2 (1:1). Ништа мање
неизвесности није било ни у борби за треће место, где су
поново одлучивали пенали и где је ваљевски Сењак био
успешнији од домаћина Рибнице идентичним резултатом
3:2 (1:1). У полуфиналним дуелима Младост је победила
Рибницу са 1:0, док је Колубара савладала Сењак 3:2.
После такмичења по групама где су прва места припала
Рибници и Колубари, уследили су бараж мечеви за
полуфинале у којима је Сењак у градском дербију
победио ЗСК 1 са 3:0, а Младост из Прељине ЗСК 2 са 1:0.
Медаље и пехаре је уручио председник општине
Мионица Бобан Јанковић, а треба подсетити да је ово
такмичење само увод у мартовску завршницу Мини
макси фудбалске лиге у којој још од новембра месеца
сваке суботе и недеље од 9 часова ујутру своје
фудбалске вештине у Хали спортова у Мионици
демонстрирају дечаци и девојчице узраста од 7 до 11
година из 8 клубова из Ваљева, Уба, Осечине и Мионице
распоређених у 42 екипе.

Радионица је започела бајковитом причом о зубићу који
живи ушушкан у топлим деснима и обложен је тврдим
оклопом. Има и тридесетак другара. Наизглед је заштићен, а
веома је рањив. Зубић-неустрашив, супер-херој, који стално
нешто ради- жваће, ситни, дроби, са бактеријама се бори и
труди се да очува свој изглед и савршен осмех... Мионички
малишани су се упознали са историјатом стоматологије,
врстом, бројем и улогом сваког зуба, затим су сазнали која је то
храна која одговара зубима, а која храна доводи до појаве
каријеса, као и о средствима за одржавање оралне хигијене, о
техници прања зуба, али и о последицама лоше оралне
хигијене и нередовне контроле здравља зуба. Уследио је и
практични део радионице, где је на моделу увежбавана
правилна техника прања зуба, деца су потом међусобно
вршила преглед зуба, упознавши како изгледа посао
стоматолога. Такође, имали су прилику да виде праве зубе,
неке необичне, неке ,,покварене, па су тако научили да плави
кит нема зубе, да бела ајкула има пет редова зуба, а да пуж
може имати и до 25.000 зуба. На растанку, деца су на поклон
добила четкице за зубе и бојанке, уз договор да ће у
разговорима са члановима породице и у школи увек
наглашавати колико су зуби важни и колико је битно водити
рачуна о њиховом здрављу.

ОДРЖАНА 15. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

УСВОЈЕН ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
Скупштина општине Мионица је на својој петнаестој
седници усвојила Оперативни план одбране од поплава за
водотоке другог реда на подручју Општине за текућу годину.
План између осталог садржи називе правних лица, руководилаца и других одговорних лица надлежних за организовање и спровођење одбране од поплава на територији
Републике Србије, оперативне планове за одбрану од
поплава од спољних и унутрашњих вода, процену угрожености подручја, оперативне мере заштите и друге податке од
значаја за ову област.
Одборници су у даљем раду усвојили и Програм
коришћења средатава буџетског фонда за заштиту животне
средине за текућу годину. Планирана су средства у износу од
7 милиона динара, а од тога се између осталог за реконструкцију водоводне мреже са заменом азбестног цевовода
планира 2 милиона динара, за учешће у инвестицији капиталног пројекта-изградње Регионалног центра за управљање
отпадом „Каленић“ 790 хиљада динара, по 600 хиљада
динара за уклањање дивљих депонија, за ревизију Локалног
плана управљања отпадом на територији Општине и за израду краткорочног акционог плана за заштиту ваздуха, 580
хиљада за набавку садница и опреме за озелењавање и уређење јавних површина, а 550 хиљада динара за набавку
опреме за организовано управљање чврстим отпадом.

Полуфиналисти Дечијег мега купа
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)

ДРУГА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА ШАБАЦ
III степен
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Грађевина

зидар – фасадер
армирач – бетонирац
тесар
керамичар – терацер – пећар
декоратер зидних површина
сртаклорезац
хидрограђевинар
руковалац грађевинском механизацијом
монтер суве градње

Будите испред осталих!
Завршите средњу школу
по програму Министарства
просвете Србије на европски начин
Упис кандидата обавља се:
радним даном
суботом
од 11 до 18 h
од 10 до 14 h

IV степен
1.
2.
3.
4.

www.sepsab.edu.rs

- Редовно школовање
- Ванредно школовање
за лица старија од 17 година стицање знања услов уписа:
- завршена основна школа или
- започета било која средња школа
- Преквалификација
- Доквалификација
услов уписа: завршена било која средња школа 3. и 4. степена
- Специјалистичко образовање у једногодишњем трајању
услов уписа: завршена средња школа и 2 године радног искуства

грађевински техничар за високоградњу
грађевински техничар за нискоградњу
грађевински техничар за хидроградњу
образовни профил извођач инсталатерских
и завршних грађевинских радова
СА ДИПЛОМОМ ОВЕ ШКОЛЕ ЛАКШЕ
ДО РАДНЕ ДОЗВОЛЕ У РУСИЈИ,
НЕМАЧКОЈ И ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА ЕУ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ (V СТЕПЕН) ГРАЂЕВИНА
услов уписа одговарајућа средња школа и 2 године пословног искуства
ГРУПА МАЈСТОРИ
ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ

ПРОФИЛ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВОЂЕ

1. зидар мајстор
2. тесар мајстор
3. армирач мајстор
4. бетонирац мајстор
5. изолатер мајстор
6. грађевински керамичар мајстор
7. молер – фарбар мајстор
8. грађевински гипсар мајстор
9. мајстор за кућне водоводне и
канализационе инсталације
10. мајстор за грађевинску механизацију

1.
2.
3.
4.

пословођа за високоградњу
пословођа за нискоградњу и хидроградњу
пословођа за грађевинску механизацију
пословођа за грађевинска постројења

ПРОФИЛ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧАРЕ
1. грађевински техничар специјалиста
за префабриковано грађење
2. грађевински техничар калкулант
3. грађ. техничар специјалиста за водовод и канализацију
4. грађевински техничар специјалиста за архитектонске
и просторне планове

Општинска управа Општине Владимирци - Одељење за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове,
на основу члана 10 став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник Републике Србије“, бр. 135/04,
36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео решење подносиоцу
захтева Привредно друштво за узгој живине PILEX D.O.O. Boljevci, из Бољеваца Браће Вујић 88, са седиштем
у Београд – Сурчин, да за пројекат инкубаторска станица – капацитет једног улагања у инкубатор је 81 000
комада јаја. Јаја се могу улагати два пута недељно, што на недељном нивоу износи 162 000 комада јаја, у
технолошком поступку једнодневних пилића, на КП бр. 442 К.О. Владимирци, општина Владимирци, није
потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.
Увид у донето решење може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинарство и
инспекцијске послове, Општинске управе општине Владимирци, ул. Светог Саве бр. 34, сваким радним даном од
8,00 - 9,30 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
Заинтересована јавност може изјавити жалбу Министарству за заштиту животне средине у Београду, на
донето Решење, путем овог Органа у року од 15 дана од дана објављеног огласа.
Одељење за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове
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РЕПОРТЕРСКЕ ‘’МУКЕ’’ - ЗАБЕЛЕЖЕНО У БАБИНОЈ ЛУЦИ

ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ
Ових дана у нашим селима „актуелне’’ су
пршута, сланина и кобасица... Плус домаћа
љута ракија или црвено вино
Живота Живановић нас је, као прави искусни водич,
водио, путем од Ваљева према Убу, преко Бабине Луке и,
после, Докмира... Па, на Чучуге. Али, у Бабиној Луци, одмор
је, каже, обавезан. У Пејатовићима чекају „нека важна
посла’’... Пушнице пуне, а све то ваља да се проба, да се
оцени, па и да се честита домаћину.

Љуба Пејатовић и Живота Живановић

Домаће кобасице „дремају” у пушници
Код Пејатовћа, син Мита, спреман к`о запета пушка, са
оштрим ножем за танко сецкање пршуте и сланине, са
сатљиком и чашама на столу простране дневне собе. Домаћин
Љуба открива „мале тајне’’ добрих сухомеснатих производа:
‘’Нема ту тајне. Ми осушимо око 200 килограма кобасице и
осталог за своје потребе. Користимо бело дрво (углавном
букву), а сва је мудрост у томе да се први дан не ложи док се све
не оцеди и да има довољно дима. Наравно, кобасица се прави
од меса, а не као ове наше индустријске...’’
Сликамо као прави репортери, али пажњу нам држи
пршута и мноштво кобасица. Умало да упитамо:’’Чико јел` сво
ово месо твоје...?” Али, послужени смо... и то домаћински. M.M.

УЛИЧНИ ШТАНД КЊИГА НА УБУ

ЗИМСКИ ОДМОР
УЗ КЊИГУ
Највернији купци на Убу - женска популација.
Највише су се куповали романи и књиге за децу.
За све читаоце, који би да омиљену књигу имају у
кућној библиотеци, издавачке куће нуде велики избор
продајом на уличним штандовима. Издавачка кућа
„Отворена књига“, Уб посети три пута годишње, па је
тако у току зимског периода, од 1. до 15. фебруара, на
штанду код парка, убској читалачкој публици представила многобројна издања.
- На Уб долазимо седам, осам година, три пута
годишње. На пролеће, у лето и јесен. Ове године смо
мало поранили, јер су временски услови бољи. Увек има
купаца. Књиге се и даље читају. Пратимо трендове,
обилазимо сајмове књига, па су у нашој понуди, увек,
актуелни хитови свих водећих издавача. Све оно што је
било на Београдском сајму књига, можете да купите и
код нас, са попустима који су од десет, па до 50 одсто.
Највише се купују романи, чије се цене крећу од 500 до
800 динара, као и књиге за децу. Оно што је интересантно
овде на Убу је то да су највернији купци женска популација – рекао нам је Душан Миловановић, комерцијалиста
и продавац.

5.МАРТА 2020.ГОДИНЕ

ИСТИЧЕ РОК ЗА
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈУ ОРУЖЈА
Министарство унутрашњих послова позвало је
грађане, који у претходне четири године нису поднели
захтев за замену исправа о оружју, да то што пре учине
имајући у виду да, у складу са Законом о оружју и муницији
који је почео да се примењује 2016. године, тај рок истиче 5.
марта ове године.
Захтев се подноси надлежној организационој јединици
МУП према месту пребивалишта, а сви захтеви који буду
поднети до 5. марта биће узети у разматрање уз могућност
да, уколико је документација непотпуна, она накнадно буде
допуњена.
МУП је подсетио да је новим Законом о републичким
административним таксама, који је почео да се примењује
14. децембра 2019. године, износ такси за издавање оружних
листова упола смањен.
За издавање оружног листа са чипом, у који се уносе
подаци о регистрованом оружју са олученим цевима, такса
од децембра прошле године износи 2.800 динара, док је за
оружје са неолученим цевима цена таксе 1.330 динара.
Министарство подсећа да су грађани који имају оружје
са исправама издатим по основу старог Закона имали
могућност да их замене у претходне четири године.
Рок за замену исправа првобитно је важио до 5. марта
2019. године, али је продужен још годину.

Услужно
бушење и чишћење
бунара
Миловановић у разговору са Убљанкама
Од класика, преко савремених романа, дечијих
књига, енциклопедија и кувара, па до популарне
психологије, понуда је била занимљива и примамљива,
а уличној продаји највише су се обрадовале жене, као
верна читалачка публика, које су свој књижни фонд
могле да употпуне за цену, од 100 динара, па навише. Д.К.

014/463-213
064/160-71-60
Мија Ранковић,
Брезовица
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21.02.2020. г. навршило се
две године од када није са
нама наш вољени

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
9.02.2020. г. преминула је
наша драга мама, бака
и прабака

РАДМИЛА
ЂУРЂЕВИЋ
учитељица из Уба
(1925 – 2020)

АЛЕКСАНДАР АЦА
МИЛИНКОВИЋ

Заувек ћемо чувати
успомену на тебе...

(1966 – 2018)

С љубављу и поштовањем
твоји најмилији: син Растко,
унука Ђурђица, унук Ђорђе,
снаха Јелена, праунуке
Мина и Неда

Почивај у миру Анђеле наш...
Неутешни: мама, тата,
Страхиња, Марина, Горан,
Коста и Гајка
13.фебруара 2020.г.
навршилa се годинa од смрти

ДРАГАНА
КНЕЖЕВИЋА
(1961 – 2019)
Са великим болом и тугом,
чувамо успомену на тебе...
Супруга Мирјана
и син Милан

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
СЕЋАЊЕ
(12.02.1996 – 12.02.2020)
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19.02.2020. г. навршава се
четири године од смрти

МИРЈАНЕ
ЈЕЧМЕНИЦЕ
(1960 – 2016)
Мама, пуно те волимо.
Недостајеш нам...

ЧЕДОМИР ИКОНИЋ
Сећања не бледе...
Твоја породица

Маја и Весна

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ

19.02.2020. г. навршава се
четири године од смрти

МИРЈАНЕ
ЈЕЧМЕНИЦЕ
(1960 – 2016)

ЦИШУ

Мики, никада те нећу
заборавити!
Почивај у миру.
Ништа није као пре...

Радован Пулетић
са породицом

Мићко
21.02.2020.г. навршило се
20 година од смрти наше
супруге и мајке

ДРАГИЦЕ
МИЈАТОВИЋ
(1957 – 2000)
Твојим одласком остала је
велика празнина, бол и туга
са којом све ове године живимо.
Са поносом ћемо Те чувати
у нашим срцима заувек ...

Супруг Зоран,
ћерке Слађана и Славица
и син Милан са породицама
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У СУСРЕТ ФИНАЛУ КУПА СРБИЈЕ У ОДБОЈЦИ

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ
НА УРЕЂЕЊУ ХАЛЕ
Вредност улагања износи око 3,5 милиона динара
Уб је ове године домаћин финала
Купа Србије за одбојкашице и одбојкаше, које ће се одржати у недељу, 1. марта. За потребе овог великог спортског
догађаја уређена је Спортска хала, где
ће се играти обе утакмице.
Радови у унутрашњости објекта
обухватали су кречење свих просторија,
замену расвете, електро инсталација и
полупаних керамичких плочица. Такође,
обновљена је и спољна фасада, тако да
је зграда добила и другачији изглед.
Вредност улагања износи око 3,5 милиона динара, а средства су заједнички
обезбедили Општина Уб и Комунално
јавно предузеће „Ђунис“, које је почетком јануара преузело управљање над
Спорском халом од Установе за културу
и спорт.

Спортска хала Уб
Изведени радови треба да обезбеде што боље услове за одржавање
предстојећег Финала купа Србије у
одбојци, али и за све овдашње спортске
клубове, ђаке и рекреативце, јер је
дворана и њима на услузи. Поред
спортских дешавања, она је домаћин и
музичким, забавним и привредним
манифестацијама.

УБСКИ ШАХИСТИ СЕ
РЕДОВНО ОКУПЉАЈУ

АРСЕНОВИЋ
ПОБЕДНИК
„ЦУГА”
У просторијама ШК Уба, 11.
фебруара одржан је занимљив "цугтурнир" на којем је учествовало 10
играча. Након три сата игре, прво
место припало је Златомиру-Злаји
Арсеновићу са освојених 16 и по
поена, други је са поеном мање био
Синиша Ђокић, док је треће место
припало Велибору Сајићу са 13 и по
поена. Играло се по двокружном
систему- пет минута по играчу, а атракција турнира био је десетогодишњи
Вукашин Ђокић који је храбром игром
успео да освоји два и по поена.

УБ БИО ДОМАЋИН РАГБИСТИМА

РАГБИ-ПРОМОЦИЈА
НА ШКОЛАРЦУ
Терен Радника је, у недељу 23.
фебруара, био преплављен великим
бројем играча и утакмица, али се уместо
уобичајене фудбалске лопте, овога пута
јурцало за лоптом јајастог облика. На
Школарцу се окупило више од 120
дечака-рагбиста и мања група девојчица, а своје представнике имали су Ниш,
Пирот, Црвена звезда, Партизан и
домаћи Гвоздени строј. Након великог
броја утакмица може се рећи да је убски
клуб на челу са председником Микицом
Живковићем и Сашом Сретеновићем
одлично организовао акцију која је
окупила поклонике овог спорта који још
увек, барем код нас, тражи своје место
под сунцем.
Први меч је одигран у склопу
"Ризман Купа", који је окупио две

Несвакидашња слика
на Школарцу

Златомир Арсеновић

мешовите селекције до 21 године, а
своје представнике имао је и Гвоздени
строј са Уба. Том утакмицом означен је
почетак Рагби Суперлиге Србије и Лиге
Балкана, а након тога су одиграни
мечеви Зимске рагби-лиге за пионире,
кадете и млађе јуниоре. Наш клуб је
имао представнике у две старије селекције, а у њихов таленат је могао и да се
увери селектор Србије Дино Викас,
иначе Грк аустралијанског порекла.
Судијски део посла одрадили су
Лесковчани, али и две девојке од којих
једна има корене у нашим крајевима.
Каролина Близањац, рођена 2002.,
родом из Трлића, играчица је Црвене
звезде и репрезентативац Србије, а на
Школарцу је обавила педантно улогу
линијског судије.
Б.Матић

Учесници Зимске рагби лига
за млађе категорије

Овакви турнири играће се сваког
уторка у месецу, а како нас је
обавестио председник Мирослав
Јаковљевић, биће проглашавани
најбољи "цугераши" месеца, као и
"краљ цуга" за 2020. годину.
Б.М.
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УБСКЕ ОДБОЈКАШИЦЕ ДРЖЕ ЈАК РИТАМ

ПАЛА И ЗВЕЗДА
НА УБСКОМ ПАРКЕТУ
- Убљанке по први пут савладале Црвену звезду
у првенственим мечевима. - Лакши тренинг против Београда,
Пазовчанке и даље непобедиве за Уб. - У среду нови комшијски
дерби у Лајковцу, 1. марта финале Купа у убској Хали спортова.
Иако је екипа Маријане Боричић
савладала Црвену звезду у најважнијем
мечу досадашњег дела сезоне (реванш
четвртфинала Купа), Београђанке су у
првенственим сусретима биле нерешива
енигма за Убљанке. Међутим, и та
непријатна традиција окончана је у првом
колу мини-лиге 6 најбољих клубова
Србије, па је Уб зацементирао своје место
у врху табеле.
Деловало је да ће црвено-беле лако
положити оружје на убском паркету,
посебно што су играле без Марковићеве и
Тасићеве, а напустила их је у међувремену и Тијана Малешевић. Домаће су
успоставиле контролу од самог почетка,
Јелена Вулин је била незаустављива, а
агресиван сервис је пореметио пријем
Црвене звезде. Слична прича и у другом
сету, Александра Глигорић је подигла
рампу на мрежи, а Сања Тривуновић
поново у финишу сета освојила кључне
поене за вођство од 2:0.
Ипак, трећи сет је означио почетак
другачије половине меча, Убљанке су
олако испустиле 14:10, а Тара Таубнер и
Тијана Цветковић окренуле сет на страну
екипе Александра Владисављева. Измене и тајм-аути Маријане Боричић нису
донеле преокрет, па се београдски тим
вратио у игру.
Вођство Уба од 10:4 најавило је да би
четврти сет могао да прође без драме,
али нису тако мислиле гошће које су
серијом од 6:0 запретиле да меч одведу у

пети сет. Уследила је игра нерава, поен
за поен, а у хероја сусрета израсла је
Александра Глигорић која је фантастичним блоковима потписала 14. првенствену победу Убљанки:
- Ишао нам је на руку здравствени
билтен ривала, али ни ми нисмо били
у идеалној ситуацији. Задовољна сам
победом, али не толико игром, јер ми
се чини да смо тријумф изборили
првенствено нашим физикалијама.
Понавља нам се деконцентрација и
журба да завршимо меч, срећом па
имамо квалитет да се вратимо у ритам.
Надам се да ће нас вируси и повреде
заобићи у наредној недељи када нас
чекају гостовање у Лајковцу и финале
Купа Србије- делимично је била
задовољна после меча са Црвеном
звездом Маријана Боричић.
Последњи меч регуларног дела
против Београда био је тек нешто јачи
тренинг, Убљанке су за нешто више од
сат времена надиграле ривала који их
је добро намучио у хали Визуре.
Седам дана раније, одбојкашице Уба
су испустиле велику шансу да први
пут савладају Јединство из Старе
Пазове, два перфектна сета дала су
наду да ће и ова традиција бити
срушена, ипак мораће Убљанке још
мало да сачекају на победу над
Пазовчанкама- надамо се само до
финала Купа 1. марта...
Б.Матић

ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ ЗА УБСКУ ОДБОЈКУ

ФИНАЛЕ КУПА
СРБИЈЕ НА УБУ !
Оно што се прижељкивало међу
убским навијачима, добило је своју
реализацију почетком фебруара- челници
ОСС донели су одлуку да Хала спортова
на Убу буде домаћин финала Купа Србије
за одбојкаше и одбојкашице. То значи да
ће најпре одбојкаши Партизана и Војводине (16.30), а потом и одбојкашице Уба и
Јединства из Старе Пазове (19 часова), у
недељу 1. марта, на Убу играти одлучујуће мечеве за први трофеј у сезони (оба
сусрета биће испраћена камерама РТС-а).
Управа ЖОК Уба се побринула да
припреми амбијент за незаборав, финиширају се спољни и унутрашњи радови у
Хали спортова, а инсталацијом монтажних трибина капацитет ће бити повећан
на 1200 места. У току ове недеље започеће подела карата према расподели коју
ће диктирати ОС Србије, а клуб ће
обавестити на време своје навијаче како
да дођу до драгоценог парчета хартије
(неће бити карата у продаји). Безбедоносне мере биће максимално појачане,
карте ће важити за обе утакмице, а битно
је да гледаоци, у случају напуштања хале,
сачувају улазницу како би могли несме-

тано да се врате на своја места. Уб се
већ једном потврдио као изузетан
домаћин за такмичење овог формата
(финални турнир Купа за одбојкашице
2015.), учешће домаће екипе даће
додатну димензију овом спектаклу,
тако да ће Уб у недељу 1. марта бити
престоница и центар српске одбојке!

Алекдандра Глигорић
боља у дуелу
Суперлига Србије за одбојкашице, 19. коло

Уб- Црвена звезда 3:1
(25:17, 25:20, 21:25, 26:24)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 300.
Судија: Јовановић, Јованчић (Београд).
УБ: Глигорић 15 (8 блокова), Кутлешић
9 (2 аса, 2 блока), Лукић 3 (1 ас), Вулин
16 (1 ас, 1 блок), Тривуновић 13 (1 ас),
Биберовић 10 (2 аса), Ђурђевић
(либеро 1), Митровић 1, Безаревић,
Живановић, Јелић. Нису играле: Бјелић, Стојковић, Јаковљевић (либеро 2)
Суперлига Србије за одбојкашице, 18. коло

Уб- Београд 3:0
(25:19, 25:11, 25:10)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 120.
Судије: Стојанац, Милошевић (Београд).
УБ: Глигорић 10 (2 аса, 2 блока),
Кутлешић 12 (4 блока, 3 аса), Лукић 2 (1
ас), Вулин 4 (2 блока, 1 ас), Тривуновић
5 (2 аса), Биберовић 16 (2аса, 2 блока),
Ђурђевић (либеро 1), Живановић 4 (4
аса), Митровић 6 (1 блок, 1ас), Јелић 2
(2 аса). Нису играле: Безаревић,
Стојковић, Бјелић, Јаковљевић
(либеро 2).

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
мини лига 1-6
TENT
Jedinstvo SP
Ub
C.zvezda
@elezni~ar
Vizura

16
15
14
12
11
8

3
4
5
7
8
11

49:18
50:23
48:24
47:32
42:34
36:41

46
43
43
37
32
26

20.коло (среда, 26.фебруар):
Железничар (Л) - Уб

ЖОК Уб: Подржите убске одбојкашице у походу на пехар Купа Србије !
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БРЕЗОВЧАНИ НЕ ДИЖУ
РУКЕ ОД ЗОНАШКОГ ОПСТАНКА

ПРОКИЋ
НОВИ ТРЕНЕР
Тешка јесен је иза брезовачког
зонаша, мала јесења залиха испраћена
је одласком великог броја играча и
тренера Анђића, али у Брезовици не
дижу руке од опстанка. Први потез је
био довођење искусног стручњака
Зорана Прокића на клупу, Ваљевац
који добро познаје овај ранг (радио у
Дивцима прошле сезоне) пробаће да
уведе у мирну луку екипу која је претрпела велике промене у зимској паузи.

Зоран Прокић
Исписнице су узели Мијатовић,
Павић, Марко Бојић, браћа Антонић,
Јанковић, Илић, Живковић и голман
Веселиновић, а од појачања најзвучније је име Александра Илића, бившег везисте Степојевца. Саша
Богојевић стиже из сурчинског Јединства и биће прва опција за леви бок,
повратник је Пештерац из Диваца, а
Брезовици су приступили и Никола
Ненадовић (Лештане), као и добро
познат двојац из Калиновца- Јован
Ашковић и Никола Павловић.
Први тест Брезовчани су имали
против Тврдојевца, окружни лигаш је
славио голом Душка Симића, а меч је
обележио одлични голман гостију
Митровић који је одбранио два "зицера" Гошићу. Овај меч су пропустили
Кањевац, Стефан Бојић и Ивковић, а
очекује се да већ наредне недеље буду
на располагању на тесту против
јесењег првака Слоге из Богосавца.

НАГРАДА ЗА ТРУД И РЕЗУЛТАТЕ

ВРЕЉАНИ ПУНЕ БАТЕРИЈЕ
НА СЛОВЕНАЧКОМ ПРИМОРЈУ

ФК Врело спорт на припремама у Пирану
Играчи Врело спорта су тренутно у
зонском рангу такмичења, али организација клуба је давно премашила тај
ниво, наравно првенствено захваљујући Немањи Матићу. За вредан рад
и одличне резултате, Врељани су
награђени седмодневним припремама
у Пирану, а експедиција Врело спорта
кренула је пут словеначког приморја у
петак 21. фебруара.
Тамо их је сачекао изузетан смештај и сјајни услови за рад, први рапорт
тренера Милоша Гаврића говори да је
направљен пун погодак избором дестинације:
- Сачекало нас је пријатно и
сунчано време, смештени смо у лепом
хотелу који носи име града, а вештачки
терен за тренинге и утакмице је удаљен
на 10 минута хода. Остаје жал што
нападач Марко Ђурђевић због пословних обавеза није могао пут Словеније,
па је у Пиран отпутовало 22 играча. У
плану су 4 утакмице, а повратак је
заказан за недељу 1. март.

Врело спорт је већ у недељу
одрадило први тест, савладана је екипа
Шампиона из Цеља резултатом 3:0, а
стрелци су били Дарко Матић, Којић и
Бранковић. Играли су сви играчи изузев
Марка Јевтића, а тренера Гаврића
највише радује опоравак Љубише
Ракића који је имао непријатну повреду
зглоба. На програму су још утакмице са
Алуминијом, Жиријем и немачким
Валдкраибургом, а у плану је и посета
Трсту где ће момци моћи мало да се
разоноде након јаких тренинга.
Пут Словеније кренули су голмани
Љубиша Ракић и Јовановић, играчи
Симић, Леонтијевић, Дарко и Ивица
Матић, Благојевић, Ђорђевић, Бранковић, Којић, Блажић, Новаковић, Урош
Ракић, Симеуновић, Томислав и Марко
Јевтић, Шајиновић, Милошевић и
јуниори Павловић, Поповић, Јечменица
и Ранковић. Уз екипу су и помоћник Милан Јаковљевић и тренер голмана Владимир Ђурђевић, а задужен за организацију је секретар Душко Љубичић. Б.М.
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УБЉАНИ ФИНИШИРАЈУ ПРИПРЕМЕ ЗА НАСТАВАК СЕЗОНЕ

МИЛАНОВИЋ РАСПУЦАН ПРОТИВ ВРШЦА
- Високи нападач хет-триком најавио голгетерско буђење на пролеће. - Нервозан "реми" без голова са Добановчанима,
одлично издање на "Чика Дачи" и поред минималног пораза. - "Генералка" са ИМТ-ом 29. фебруара.
Убљане до пролећне премијере у Пожеги (субота, 7.
март) дели још само "генералка" са ИМТ-ом, црвено-бели су
одрадили већ шест зимских тестова, а тренутно је ван строја
само болесни везиста Никола Радојичић који ће прво
гостовање прескочити због црвеног картона у Богатићу.
У прелепом амбијенту осветељеног "Муриња", црвенобели су играли нерешено са Турбином- 1:1, а меч је био врло
интересантан за публику због бивших играча Јединства у
дресу "турбоса"- Павића, Панића, Дејана Јовановића и
Бојана Бељића. Хаџић је раним голом најавио победу
Убљана, али је искусни гостујући састав дошао до
изједначења после одличног скока Павића. Виђено је доста
прилика на обе стране, а Хаџића је статива спречила да
дуплира учинак и донесе победу Јединству.
Најбоље издање ове зиме, црвено-бели су пружили у
Крагујевцу. Раднички је само у првих десет минута био бољи
ривал, а потом су Убљани ставили одбрану прволигаша на
озбиљна искушења. Сајић два пута, Рајовић и Ђурић су
имали одличне прилике, на крају је меч решила вештина
Никодијевића који је донео минималну победу Радничком.
Дуел са Будућношћу из Добановаца ничим није личио
на пријатељски, прилично безобразни гости унели су велику
тензију у меч, па је судија Мирко Ћургуз био приморан да се
хвата за црвени картон. Велика нервоза и пуно дуела
утицали су да не буде пуно прилика, а најзрелију за домаће
имао је Ђурђевић када је уздрмао пречку након одличног
продора Бошковића.
Много лепши за гледање био је меч са Вршчанима,
војвођански српсколигаш је провео седам дана на
припремама на Убу, а утакмицу је обележио расположени
Игор Милановић. Нападач Јединства је искористио идеалне

Подесио нишанске справе: Игор Милановић
асистенције Ђурића, Бошковића и Сајића да оствари хет-трик,
док су гости преко Спасића успели да матирају Јовановића:
- Играчи су феноменално радили у претходном периоду,
ситније повреде и болести нису нас много пореметиле, а
радује ме да су момци из омладинског погона потврдили да
могу да рачунам на њих. Припремне утакмице су показале оно
што сам желео да видим, и врлине и мане, тако да премијеру у
Пожеги дочекујемо спремни. Остаје нам још "генералка" са
ИМТ-ом 29. фебруара, а још једном морам да истакнем изузетне
услове за рад који су мојим сарадницима и мени омогућили да
у потпуности реализујемо план- задовољан је одрађеним
послом ове зиме тренер Јединства Срђа Кнежевић.
Б.М.

УБСКИ ВЕЗИСТА ПОТПИСАО ЗА ТУРСКОГ СУПЕРЛИГАША

АНКАРАГУЧУ НОВИ КЛУБ МИЛОША СТАНОЈЕВИЋА
После изузетне епизоде у Сарајеву где се окитио
"дуплом круном" и постао љубимац "Хорди зла", Милош
Станојевић је отворио нову епизоду интернационалне
каријере. Турски суперлигаш Анкарагучу је по скидању
блокаде ангажовао чак 15 играча, а међу њима је и момак који
је проживео неколико тешких месеци у претходном периоду.
Наиме, Станојевић је доживео компликовану повреду ока на
утакмици финала Купа БиХ, после неколико интеревенција
ситуација је доста боља, па је бескомпромисни везиста
спреман за изазове који га очекују:
- Био сам на припремама у Анталији са Сарајевом када
се указала прилика за трансфер, а с обзиром да ми је уговор
истицао на лето, клуб је искористио прилику да заради
обештећење од 200.000 евра. Било ми је прелепо у Сарајеву,
али врло јака турска лига је велики изазов и са задовољством сам прихватио позив Анкарагучуа- прича везиста
бројних суперлигашких клубова у Србији.
Станојевић још није дебитовао за нови клуб, екипа из
главног града се бори за опстанак, а уследила је добра
серија по доласку 26-огодишњег Убљанина:
- Савладали смо Малатију у гостима и Фенербахче на
нашем терену, али смо за викенд поражени од градског
ривала Генчлербирлигија. Утисци о новој средини су

Милош Станојевић (десно)
приликом потписивања уговора за турски клуб
изузетни- леп стадион, ватрени навијачи, одлично организован
клуб..., остаје само да се изборим за минутажу. Највише
времена проводим са Хрватом Антом Кулушићем, још се
привикавам на Анкару и другачију културу, менталитет,
навике..., али не сумњам да ће Анкарагучу бити прави потез у
мојој каријери- једва чека да заигра Милош Станојевић, нови
фудбалер турског суперлигаша.
Б.М.
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КОШАРКА

УБСКИ КОШАРКАШИ ОСТАВИЛИ ОДЛИЧАН УТИСАК У ПРЕТХОДНИМ МЕЧЕВИМА

ТЕСНИ ПОРАЗИ ОД ФАВОРИТА
Да млади убски кошракаши напредују из тренинга у
Будућност убске кошарке:
тренинг, показао је и почетак другог дела ДРЛ "Запад". Екипе
Алекса Ашковић
које су јесенас "младосташе" оставиле на -30 и више, овога
(са лоптом)
пута морале су жестоко да се намуче за победе "на мишиће".
Раднички је у првој четвртини меча у школској сали
"Милан Муњас" демонстрирао убитачан шут и дошао до
великих +16 на малој паузи. Домаћи су се стабилизовали у
другом периоду, али -21 на полувремену није наговештавало
драму. У трећој четвртини, млађа убска екипа прешла је на
високи пресинг у којем је предњачио Ашковић, пореметила
искусније Ваљевце којима није пријала агресивност домаћих,
па је Младост дошла до великог броја лаких поена. Још када
је прорадио шут Уроша Васиљевића и Љубојевића, заљуљао
се фаворит у потпуности, а 12 секунди пре краја Убљани су
имали напад за победу. Убацио је Љубојевић "тројку" са
звуком сирене, на жалост судије су процениле да је том
приликом направио "дуплу", па је домаћин остао без
Подједнако добар утисак Убљани су оставили и на
заслужене награде...
гостовању екипи М-015, најспремнији састав лиге није успео
да претрчи "младосташе", а остаје жал што су две "тројке" у
ДРЛ "Запад", 9. коло
финишу првог дела донеле домаћину +6 и самопоуздање
пред наставак. Због повреде Ашковића, сав терет у
М-015 (Шабац)- Младост 014 77:68
организацији пао је на Милошевића који је сјајно одрадио
(18:20, 23:15, 23:17, 13:16)
Сала Протић у Шапцу. Гледалаца: 30. Судије: Кузмановић посао, ипак домаћин је на једвите јаде сачувао домаћи паркет:
- Штета је што смо у кључним тренуцима промашили 6
(Лозница), Пантић (Ваљево).
МЛА ДОСТ 014: Леповић, Симић, Миливојевић, везаних пенала, али немам ниједан разлог за незадовољство
У.Васиљевић 9, Петковић, Милошевић 22, Кузмановић 2, и поред два пораза. Много више ме боли повреда Ашковића
на тренингу која ће га три недеље избацити из строја, па смо
Ђ.Васиљевић 10, Марковић, Љубојевић 25
решили да активирамо ветерана Бранислава Глушца за
наредне изазове. Први је у недељу у 19 часова на нашем
ДРЛ "Запад", 8. коло
паркету против Осечине која има само један пораз, али игре
Младост 014- Раднички (ВА) 95:97
ових дечака дају ми за право да се надам победи- оптимиста је
тренер Младости Владимир Урошевић.
(14:30, 21:26, 29:24, 31:17)
У редовима "младосташа" пажљиво се пратила
Сала ОШ "Милан Муњас". Гледалаца: 100. Судије: Думић,
завршница Купа Радивоја Кораћа у Нишу одакле је стигло још
Петровић (Чачак).
МЛАДОСТ 014: Ашковић 8, Симић, Марјановић, Мишић, једно признање за вредан рад- Урош Ивковић је као гост
У.Васиљевић 24, Петковић, Милошевић 13, Кузмановић 2, наступао за екипу ФМП-а у пионирској конкуренцији, а Ђорђе
Симић је успео да се окити првим трофејом откако је обукао
Ђ.Васиљевић 19, Љубојевић 29, Бркић, Марковић.
дрес Црвене звезде.
Б.Матић
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РУКОМЕТАШИ УБА ПРИВОДЕ КРАЈУ ПРИПРЕМЕ ЗА НАСТАВАК СЕЗОНЕ

СПРЕМНИ ЗА ДЕРБИ
У ПЕТРОВЦУ
Под командном палицом Ивана
Милошевића, убски рукометаши вредно
тренирају и спремају се за наставак
сезоне ПРМЛ "Центар", а већ првог
викенда (29. фебруар/ 1. март) чека их
дерби против Слоге у гостима који би, у
случају повољног исхода, могао да
најави пробој Убљана у сам врх табеле.
Иза убских рукометаша су већ
четири теста, а "генералка" пред наставак сезоне се игра у Богатићу против
врло јаке Мачве. У последњој провери,
Милошевићеви пулени су у Новој
Пазови показали да су на прагу праве
форме- убедљива победа од 37:26, а
пре тога су играли (све у гостима)
против Металца (30:26 за Ваљевце),
нерешено у Обреновцу (33:33) и
поражени су од Академије Лечић 35:34:
- Није нам резултат био у првом
плану, хтео сам да испробам све играче,
а они најмлађи су то искористили на
најбољи начин. Одличан утисак
оставили су Ранковић, Мандић, Цонић,
Пајевић и Старчевић, а посебно ме
радује успешан деби 15-огодишњег
Николе Зељића. На жалост, имали смо и
велики пех да се повратник Иван
Вилотијевић повреди на часу физичког,
тако да њега очекујемо тек у другом или
трећем првенственом колу. Напредујемо у транзицији лопте и једноставности напада, о чему говори и
велики број постигнутих голова.
Акценат на одбрану ставићемо у
првенству, наравно у зависности од
карактеристика ривала против којих

Повратник у редове Убљана:
Никола Марковић
играмо- задовољан је одрађеним
послом тренер Иван Милошевић.
Навијаче клуба обрадоваће вест
да је клуб у паузи добио велико
појачање:
- Повратник у дрес Уба је бек
Никола Марковић, суперталентовани
играч који се враћа из повреде предњих
укрштених лигамената, а у припремним
мечевима показао је да са њим
добијамо много нових нападачких
опција. Ипак, бићемо опрезни са
његовом повратком, а ја сам пресрећан
што је са нама још једно убско дете
поникло у нашој школи рукометазакључио је Милошевић.
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