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ОДРЖАН КОНЦЕРТ У УБСКОЈ ХАЛИ

СА ЏЕНАНОМ
У НОВУ ГОДИНУ
''Да буду сви живи и здрави, а све оно што
стекнемo, стећи ћемо радом'', пожелео је
Џенан Лончаревић Убљанима.
После три године од свог првог појављивања међу
Убљанима, поп певач Џенан Лончаревић, посредством
Општине Уб, одржао је концерт у убској Хали спортова, 29.
децембра 2017. године. У веселој новогодишњој атмосфери,
Џенан је отпевао на десетине својих хитова, али и хитове
других извођача, а пре његовог изласка на бину, атмосферу је
загрејао Ди-џеј Кумба.
- Волим када неко поклони својим суграђанима концерт и
обележи Нову годину на овај начин. Мени је увек лепо код вас,
некако сте искрени, прихватите својски песме, зато сам рекао и
прошли пут, осећам се као да сам свој на своме – изјавио је
Џенан одмах по завршетку концерта, после фотографисања са
фановима.

Пријатна празнична атмосфера у убској хали
Пред крај године сумирају се резултати и утисци, шта смо
све постигли и шта бисмо истакли у протеклој години, па смо то
питали Џенана.
– Када крене новогодишња еуфорија и када би
требало да замислимо шта ћемо у следећој години остварити,
научио сам да себи кажем да сам здрав, да је здравље на
првом месту, што би била и моја порука за читаоце – да на
првом месту буду сви живи и здрави, а све оно што стекнемо,
стећи ћемо радом.

Највеселији први редови
Џенан нам је открио да му је омиљена песма „Никоме ни
реч“, да је музички таленат открила његова наставница
музичког која му је помогла да упише средњу музичку школу у
Сарајеву, а због ратних прилика деведесетих сели се у Београд.
Много верује у судбину, да је све оно што остварујемо и не
остварујемо негде уписано.
Д.К.

ПРИЈАТЕЉИ

П

’’

оносим се Тобом, да нисам
ништа запажено и вредно
учинио у години, која је већ
згасла, било би ми довољно што се
могу Тобом и још неколицинoм
поносити и наклонити се - с` поштовањем...
Ово је тешко доба за доброту.
Доброта је допанула мука, па је добар теретно
бити.
Немам ја лађе, њиве и подруме, па да сабирам
ћар. Имам неколико људи, који ми путоказују кроз
живот, који су ми магазе и амбари.
Један од тих си ми Ти. А преко Тебе је тешко
бољег видети.
Да си ми Здрав и Твоја Чељад. Да сте ми као и до
сада, они на које се могу угледати и којима се
могу укорити.
Искрено, Твој слободан Ристовић са чељадима
(Велики песник, радо виђен, диљем, међу
Србима, своје име пише малим словом прим.ред.). Овом мишљењу није потребно место
писања, ни датум. Ово је из душе моје.’’
Стигло је пуно честитки. Кад се зађе у ‘’златне године’’ више се сећамо једни других. Поготову ако смо
простором раздвојени. Са Слободаном Ристовићем моја преписка датира из времена кад није било
интернета, а тих седамдесетих, писма од Ужица до
Уба (и обратно) су путовала по три-четири дана ако није било сметњи у виду више силе.
Е, сад! Тада смо се посећивали, гајили породично
пријатељство, радовали се новим књигама,
књижевним, културним и другим подухватима.
Сада, у ери интернета, паметних телефона и великог електронског напретка, Слободан се први
досетио да, преко мејлова, опет, упоставимо ону
нит која није прекинута, јер права пријатељства су
јача од свега и на њих не може да утиче ни време,
ни простор... Да не помињем једно моје полувековно ‘’пријатељство’’ које је прекинуто због
ситних слова у једном тексту, а прави разлог је,
нажалост, било нешто прозаичније - жене (?!). Али,
то није тема и не треба да буде. Пријатељи се
познају по томе што њихово мишљење о вама не
може да промени ништа. И кад вас ‘’сви попљују’’
они на то неће обратити пажњу. А, ако прође дуго
времена од последњег контакта, нови се наставља
као да сте јуче били заједно.
Кажу да су пријатељи највеће богатство. Вероватно зато што се стичу уз стрпљење, веровање и
вољу. Уз подршку без обзира на све и уз сигурну
руку на коју се, у сваком тренутку, могу ослонити.
Верујем да је оно што ме чини веома богатим
велики број блиских пријатеља. Тај списак је,
заиста, веома дуг. Можда се у некима и варам,
можда нису искрени... Ипак, мени је важно да се,
као и мој Слобо, поносим свима њима и да осећам
задовољство што, чиста срца, могу да им се
поклоним у искреној вери да свет, заиста, почива
на доброти... Зло, кад-тад, уништи само себе!
Слобо мој, буди ми и Ти, са својима, вазда здрав !
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ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА ТРАФОСТАНИЦЕ „УБ 2”

ЗА БОЉЕ СНАБДЕВАЊЕ СТРУЈОМ
Инвестицијом од два милиона евра обезбедиће се услови за прикључење
нових корисника и поуздано снабдевање домаћинстава и привреде
Постављањем камена темељца, на Убу je, 9. јануара,
почела изградња трафостанице, напонског нивоа 110/35
киловолти, која ће омогућити услове за стабилно снабдевање
електричном енергијом и прикључење нових корисника,
посебно великих индустријских потрошача. Вредност радова,
чији се завршетак планира у новембру 2019. године, износи
преко 244 милиона динара, а инвеститор је ЕПС Дистрибуција.
Нови електроенергетски објекат гради се у близини Ватрогасног дома, поред старе трафостанице од 35/10 киловолти, којој
су попуњени капацитети.
Почетак радова заједно су означили Милорад Грчић, в. д.
директора Електропривреде Србије, Дарко Глишић, председник општине Уб, Бојан Атлагић, в. д. директора ЕПС Дистрибуција и Зоран Рајовић, извршни директор за дистрибуцију
електричне енергије у ЕПС-у.
Напомињући да се ради о веома важној инвестицији,
Грчић је рекао да нова трафостаница за општину Уб значи
сигурно и безбедно напајање привреде и становништва у
наредне две деценије.
„Постојећа трафостаница на Убу ради преко максимума,
због чега потрошачи врло често имају проблеме. Наши стручњаци су оценили да је једино решење нова трафостаница са
чијом изградњом Убљани могу да буду сигурни најмање
следећих 20 година, да доводе нове инвеститоре, отварају
нове фабрике и шире насеља,” поручио је Грчић.
Он је истакао да је трафо на Убу део плана ЕПС-а за
побољшање, модернизацију и проширење дистрибутивне
мреже.
„Да би од Србије направили што лепше место за живот, да
би сваки грађанин Србије пожелео да остане да живи у овој
нашој лепој земљи, а не да размишља о одласку, неопходно је
да изградимо инфраструктуру за нове фабрике, а један од
услова је и такозвана електроенергетска напојна мрежа. Није
довољно само да успешно произведемо количину електричне енергије која је потребна и довољна на нивоу године за све

ПРВА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

УСВОЈЕН ПЛАН
ЈАВНИХ НАБАВКИ
На првој овогодишњој седници Већа општине Уб
усвојен је План јавних набавки за текућу годину, којим су
предвиђена средства за одржавање и инвестиције у
комуналну инфрструктуру, али и за капиталне пројекте као
што су изградња нове зграде Вртића и затвореног базена
при Основној школи „Милан Муњас“.

Глишић и Грчић пред новинарима,
након полагања камена темељца
наше кориснике, већ је паралелно са тим веома важно
побољшати, модернизовати и проширити дистрибутивну
мрежу. Кроз изградњу нових трафостаница, нових водова,
далековода, ми то и чинимо, а оно што је неопходно
поменути самим овим процесом смањујемо губитке”, рекао
је Грчић.
‘’У претходних неколико месеци, проблеми са струјом су
све чешћи, због чега је почетак радова на новој трафостаници веома значајан’’, указао је председник општине Уб
Дарко Глишић.
„С обзиром на то да смо ми општина која у последњих
неколико година бележи раст по броју становника, а са друге
стране и низ привредних субјеката су или у фази отварања
или се полако отварају, изградња нове трафостанице је
дошла у последњем тренутку, како бисмо могли да испоштујемо све оно што су потребе и привреде и грађанства. Да
нисмо кренули са овим радовима, проблеми са снабдевањем електричном енергијом би у наредних годину-две
дана ескалирали”, навео је председник убске општине.
Глишић је изразио и очекивање да ће у наредним
данима са представницима ЕПС-а бити постигнут договор о
изградњи трафостанице у Чучугама, напонског нивоа 35
киловолти, чиме ће се заокружити потребе стабилног и
безбедног снабдевања општине у наредне две до три
деценије.
Д.Н.

ПРВИ ПУТ У МИОНИЦИ

ОТВОРЕНО КЛИЗАЛИШТЕ
У Мионици је по први пут отворено клизалиште, које је
поводом новогодишњих празника општина Мионица подарила својим суграђанима. Коришћење клизалишта и изнајмљивање клизаљки је бесплатно за све житеље мионичког
краја, који ову зимску атракцију могу да користе сваког дана у
термину од десет до 23 часа. Клизалиште је стационирано на
кошаркашком игралишту у центру Мионице и биће отворено
све до 15. фебруара.

За заштиту животне средине
издвојено 22 милиона динара
Већници су дали и сагласност на предлог Програма
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине општине Уб за 2018. годину. У овогодишњем буџету,
за заштиту животне средине издвојена су средства у
висини од 22 милиона динира, од чега је 11,4 милиона
динара намењено за одржавање градске депоније, десет
милиона за уређење и одржавање јавних зелених
површина, док је 600.000 динара предвиђено за израду
планских докумената за потребе Регионалне депоније у
Каленићу.

Атракција у центру Мионице
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СРЕДИНОМ ЛЕТА

ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА КАНАЛА „СОВЉАК“
Радови на каналу дужине 900 метара, који ће заштитити градско насеље од великих вода река Уб и
Грачице, требало би да буду окончани до краја године, најавио директор „Србијавода“ Горан Пузовић
Директор Јавног предузећа „Србијаводе” Горан Пузовић
боравио је у радној посети Убу, где је на састанку са општинским руководством најавио скору изградњу растеретног
канала Совљак, који ће заштитити градско насеље од великих
вода река Уб и Грачице. Очекује се да реализација овог
пројекта започне средином лета, до када би требало да буде
завршена техничка документација и експропријација земљишта, док би радови на везном каналу дужине 900 метара
требало да буду окончани до краја године. У питању је приоритетни пројекат у области превенције и контроле поплава,
чија је процењена вредност између 20 и 25 милиона динара.
„Растеретним каналом Уб-Грачица спојићемо ова два
тока и на тај начин моћи ћемо, упрошћено речено, да балансирамо ту воду, да је пропуштамо лево, десно, како долази и
онемогућимо њено плављење и угрожавање домаћинства у
сливу тог растеретног канала. Након њега, градиће се још
једна ретензија узводно за прихватање таласа великих вода,
тако да би то технички било покривено као једна целина, што
ће допринети да грађани Уба живе безбедније и буду заштићени од поплава”, рекао је Пузовић о планираним радовима.

Обилазак радова на реци Уб и Совљаку
Председник општине Уб Дарко Глишић напоменуо је да је
канал „Совљак“ од круцијалног значаја, пре свега за грађане
који живе у сливу реке Грачице.
„Мислим да је овај пројекат веома значајан за све оне који
живе у урбаном делу и који имају прилично мука када дођу
иоле веће кише, јер Грачица је сама по себи мало дивља, има
мало чудан ток и људским немаром доведена до тога да је у
једном делу прерасла из реке у канал. То ствара велике
проблеме, које ћемо решити изградњом растеретног канала“,
навео је Глишић, захваливши се „Србијаводама“ на свему
што је то јавно предузеће урадило у претходних неколико
година по питању превентиве и заштите од поплава.
Предузеће „Србијаводе” ове године реализоваће и
пројекат који ће спречити изливање воде из шахти у градском
насељу Талови, до којег долази због преоптерећених одвода
кишне канализације, а значајна средства уложиће и у редовно

Представници Србијавода и убске општине

БРАНА „ПАМБУКОВИЦА“
Општина Уб потпуно ће бити безбедна од поплава
када се изгради брана са акумулацијом „Памбуковица” на
реци Уб, која је један од кључних објеката у систему одбране од поплава у сливу реке Колубаре. Предуслов за реализацију овог пројекта је израда Студије унапређења заштите од вода у сливу Колубаре, која подразумева сарадњу 16
јединица локалне самоуправе на територији слива Колубаре и више државних институција. На питање колико се
далеко одмакло са овим стратешким документом, директор ЈП „Србијаводе” Горан Пузовић је рекао да, према
уговору, он треба да буде завршен у децембру ове године.
- За акумулацију у Памбуковици уговорен је идејни
пројекат и очекујемо да буде завршен до септембра ове
године. Пошто је општина Уб донела План детаљне регулације, покушаћемо да до лета 2019. године имамо и извођачки пројекат и да онда, вероватно, из кредита Абу Даби
фонда, повучемо средства и почнемо да градимо ову
акумулацију, појаснио је Пузовић. Како је напоменуо, о
значају овог пројекта говори сама инвестиција, која ће се
кретати између 20 и 25 милиона евра.
Студија унапређења заштите од вода у сливу Колубаре је део ширег пројекта „Унапређење отпорности за
одговор на ванредне ситуације”, који финансира Влада
Јапана, а спроводи Програм Уједињених нација за развој у
сарадњи са Владом Србије. Осим у Памбуковици, сличне
бране биће изграђене у Каменици, Причевићу и Љигу.
одржавање водних објеката за заштиту од поплава и
уређених водотокова, за шта је обезбеђено 70 посто више
новца него прошле године.
Након састанка у згради управе, представници убске
општине и „Србијавода“ обишли су радове на санацији
корита реке Уб од моста у Гуњевцу до малог гробља у
Совљаку. Реч је о хитним пословима на критичној деоници,
које финансира ово јавно предузеће.
Д.Недељковић

ОПШТИНА УБ
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ФОРМИРАН СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ УБ

НЕБОЈША ЖИВАНОВИЋ
ПРЕДСЕДНИК
Спортски савез општине Уб ће преузети део активности које је
обављала Установа за спорт и културу, а половином ове године
самостално ће усвајати буџет за спорт за наредну 2019. годину
Половином јануара 2018. године и
општина Уб је оформила Спортски
савез, институцију која ће посредовати
између локалне самоуправе и спортских
колектива у убској општини. Та обавеза
је предвиђена Законом о спорту из 2016.
године, Спортски савез ће преузети део
активности које је обављала Установа за
спорт и културу, а половином ове године
самостално ће усвајати буџет за спорт
за наредну 2019. годину, наравно у
складу са Законом о спорту и целокупним општинским буџетом.
На оснивачкој Скупштини савеза,
присуствовали су представници седам
клубова оснивача и представник ОФС
Уба, а седницом је председавао

секретар општине Драган Радојичић. На
предлог ЖОК Уба, КБК "Соко" и ОФС Уба
за председника је предложен Небојша
Живановић, некада успешни фудбалер
и судија, за чији избор су гласали скоро
сви представници Скупштине (један
уздржан). Потом је оформљен и
Управни одбор, са два гласа против од
стране КК Уба и Џудо клуба "13. мај", у
чији састав су ушли следећи спортски
радници: Владислав Крсмановић (РК
Уб), Александар Кандић (КБК "Соко"),
Владимир Урошевић (КК Младост 014),
Бранко Матић (ФК Јединство), Драган
Сарић (председник ОФС Уб) и
потпредседник Соња Каришик (ЖОК
Уб). Изгласан је и Надзорни одбор кога

Оснивачка Скупштина Спортског савеза општине Уб

Небојша Живановић
ће чинити убске судије Иван Даниловић и
Немања Јовановић-Џајић, као и некадашњи кошаркаш и председник КК Уба
Звонко Минић. За Генералног секретара
организације изабран је једногласно
некадашњи фудбалер, сада делегат ФС
РЗС Дејан Максимовић, а у записник је
ушла и примедба Драгана Јелића,
председника Џудо клуба "13. мај", да је
изостала подробнија расправа о формирању органа Савеза који су, по његовом
мишљењу, формирани по страначком
"кључу":
- Захваљујем се делегатима који су
ми указали поверење, чека нас озбиљан
посао да помогнемо спортским колективима који су, већином, далеко од завидне
ситуације. Сви клубови, који ће желети да
партиципирају у општинском буџету,
мораће да се учлане у Спортски савез
општине Уб, а за ову годину модел
финансирања ће бити сличан прошлогодишњем. Од 30. јуна почињемо да радимо
на доношењу новог буџета за спорт, али
се ту не закључује наш списак активности. Пробаћемо да у сарадњи са
Спортским савезом Србије обезбедимо
што више донација за наше клубове и да
целокупни спортски живот наше општине
подигнемо на виши ниво- рекао је први
председник новооснованог Спортског
савеза општине Уб Небојша Живановић.
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ЛОМЉЕЊЕ БОЖИЋНЕ ЧЕСНИЦЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПЕКАРЕ „СРБА“

ДУКАТ ЗА БИЉАНУ НИКОЛИЋ
Обреду освештавања и ломљења празничне погаче присуствовао
је велики број Убљана, међу којима су предњачили најмлађи
Другу годину заредом, на Убу је
одржано заједничко ломљење божићне
чеснице, израђене од 364 кајзерице, а
златни дукат, са мотивом Христовог
рођења, тежак 3,5 грама, пронашла је
Биљана Николић из Мургаша. Она је са
супругом и синовима Вељком и Срећком међу првима дошла на овај обред,
који је приређен на платоу испред
Тржног центра „Лазић“. Поранила, па
срећу уграбила, каже Биљана, која је и
код своје куће пронашла новчић у
божићној погачи. У шали додаје како ју је
супруг оптужио да је код куће себи
„наместила“ да извуче пару, пошто је
она и умесила и испекла породичну
чесницу.
„Нисам наместила код куће, имала
сам среће, баш као и овде, када сам од
свих ја пронашла златник. То је дупла
срећа и надам се да ће ме пратити целе
године, као што веровање каже.

Пресрећна сам због дуката, нисам ни
сањала да ћу га пронаћи у толикој
чесници и планирам да га сачувам.
Први пут учествујем у заједничком
ломљењу чеснице и дивно сам се
провела“, рекла је добитница дуката
Биљана Николић.
За овогодишњи Божић било је
топло и сунчано, па је обреду освештавања и ломљења чеснице присуствовао велики број Убљана, међу
којима су предњачили најмлађи. Манифестација је други пут одржана у
организацији Чедомира Јаковљевића,
власника пекаре „Срба“, који је поново
сам припремио чесницу и даровао
златни дукат.
„Чесница пречника 1,2 метра била је
састављена од 364 кајзерице и тежила
је 14,3 килограма, тако да је доста тежа и
већа од прошлогодишње, која је имала
297 делова и десетак килограма. И

Ломљење божићне чеснице у Тржном центру „Лазић“

Биљана Николић са синовима
овогодишњи дукат је тежи него први и
специјално сам поручио код златара да га
уради са мотивом Христовог рођења.
Презадовољан сам како је све протекло,
нарочито одзивом мојих суграђана. Ове
године било је бар 50 посто људи више
него прошле, а морам да кажем да је томе
погодовало и време. Убљани су очигледно лепо прихватили свечарски
ритуал заједничког ломљења чеснице,
што ми је веома драго, пошто планирам
да то постане традиција моје пекаре.
Најрадоснији хришћански празник Божић
између осталог служи да се што више
зближимо, дружимо, да осим са породицом и родбином, разменимо лепе речи
и са пријатељима и познаницима, а
обичај као што је заједничко ломљење
чеснице то омогућава. Надам се да ће нас
следеће године бити још више“, рекао је
млади, али искусни пекар Чедомир
Јаковљевић, иницијатор и организатор
убске манифестације ломљења божићне
чеснице.
Без обзира на велику гужву, ломљење чеснице је као и прошле године
обављено без пометње и гурања. После
обреда освештавања овог Божићног
симбола, сви присутни су могли да се
послуже куваним вином и чајом, што је
обезбедио кафе „Пасаж“, док је Милан
Петрић у костиму Деда Мраза најмлађим
учесницима манифестације делио
слаткише и осмехе.
Д.Н.

ОДЕЉЕЊУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ НА ДАР

ТРЕНЕРКЕ - БОЖИЋНИ ПОКЛОН
Кројачка радња „Боба“ власнице Славице Матејић даровала 14 тренерки, скројених по мери сваког детета.
На трећи дан Божића, 9.јануара, Одељење за образовање деце са сметњама у развоју ОШ „Милан Муњас“,
посетило је свештенство Православне хришћанске заједнице “Свети Макарије Велики“ из Уба и уручило, за 14
ученика, вредан божићни дар у виду тренерки, скројених по

Тренерке по мери за сву децу

мери сваког детета. Дародавци овог пригодног поклона, биле
су кројачице Славица Матејић и Рада Васовић из самосталне
кројачке радње „Боба“.
Протојереј-ставрофор Митар Миловановић је, заједно са
протојерејем Душаном Бабићем, истакао хуманитарну делатност убске Хришћанске заједнице, као и њених добротвора.
- Ова деца не траже много, нити говоре о помоћи која им је
потребна, али ми знамо да им је неопходна. Зато смо даровали, о Божићу, ову децу, која су анђели на земљи, уз помоћ
добрих људи, који чине ову Заједницу. Ово је једна мала
конфекцијска радионица, госпође Славице Матејић, рођене
Јагодић и Раде Васовић. Мала радионица, али широког срца –
рекао је отац Душан Бабић.
Дародавцима се захвалила и директорка школе Живана
Баратовић, истакавши одличну сарадњу са Хришћанском
заједницом и њеним духовником протојерејем Душаном
Бабићем, рекавши да овај поклон чини посебним то што су
тренерке скројене по њиховој мери, различитог дезена и боја,
врло лепо и квалитетно урађене.
Славица Матејић и Рада Васовић, обећале су сличне
дарове и за Ускрс.
Д.К.

УБСКА ХРОНИКА
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КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЂУНИС“

ВЕЛИКА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА
Одмах по преузимању управљања над Градским базенима, започели бројни санациони
радови на објекту, а ускоро следи и обнова Спортско-рекреативног центра „Школарац“
Одлуком Скупштине општине Уб,
КЈП „Ђунис“ је почетком године преузео
управљање Градским базенима и СРЦ
„Школарац“, о којима се у претходној
деценији старала Установа за културу и
спорт. Са својим капацитетима, бројем
запослених и приходима које остварује,
комунално предузеће је у потпуности
спремно да одговори на нове обавезе,
каже директор „Ђуниса“ Саша Милићевић. Потврђују то и тренутни радови на
Градским базенима, који су започели
већ првих дана јануара, а обухватају
комплетну реконструкцију мокрих чворова и свлачионица, као и адаптацију
канцеларија у такозваној техничкој
згради, што је само почетак инвестиционих улагања.

Реконструкција свлачионица
на Градком базенима
Уз подсећање да је „Ђунис“ дуже
од три деценије управљао Градским
базенима, - од његове изградње 1976.
године, па све до 2009, када је та обавеза
пренета на Установу за културу и спорт,
Милићевић изражава задовољство
одлуком да се базени врате под окриље
предузећа на чијем је челу.

„Инвестираћемо значајна средства у сређивање објеката на базенском
комплексу, како бисмо купалишну сезону дочекали што спремније. Већ почетком године смо кренули са радовима,
пошто нам је циљ да решимо највеће
проблеме које је базен носио из године у
годину. Након санације мокрих чворова,
радове ћемо проширити на плато, а
вероватно ћемо проширити и капацитет
самог базена. Планирамно да уредимо и
површине за најмлађе, где ће моћи да се
баве неким спортом, као и да адаптирамо ресторан. Трудићемо се и да
поставимо нови базенски мобилијар,
који ће бити у дрвету и једнобразан.
Повећаћемо капаците и за неке друге
услуге, као што су посластичарница или
пекара. Ту су и текуће инвестиције, и оне
су већином везане за део водоводне
мреже, филтере и пумпе, што ћемо
завршити до пролећа. Преузимањем
базена, ми смо преузели и три запослена из Установе за културу и спорт,
који су десет година били задужени за
његово одржавање и функционисање.
Захваљујући томе, имамо раднике са
искуством и знањем на тим пословима,
те очекујем да неће бити никаквих проблема ни у овгодишњој сезони, која ће
почети 1. јуна“, каже директор „Ђуниса“.
Градски базени саграђени су пре
више од четири деценије и без обзира
на константа улагања и редовну санацију корита, неопходна је комплетна
реконструкција објекта, истиче Милићевић. Додаје да није сигуран да ће у скорије време успети да изведу тако захтеван и скуп подухват, али подвлачи да ће
посетиоци и овога лета бити задовољни
понуђеним условима и садржајима.

Саша Милићевић,
директор КЈП „Ђунис“
„За веће инвестиције тренутно немамо новца. Учествујемо на неким пројектима, где очекујемо да добијемо одређена средства за комплетну реконструкцију базена, као и за ископавање артерског бунара за потребе базена“, наводи
Саша Милићевић.
Заједно са локалном самоуправом,
„Ђунис“ ће овог пролећа учествовати и у
реконструкцији СРЦ „Школарац“. Средствима из буџета убске општине биће
финансирани радови на проширењу
прилазне улице, изградњи тротоара и
паркинг простора капацитета око 40 места, док ће комунално предузеће реновирати и обновити постојеће објекате,
мобилијар и терене (атлетска стаза, два
мини пича, три фудбалска, по два кошаркашка и тениска терена, одбојкашки и
рукометни терен, теретана и играоница за
децу на отвореном). Директор „Ђуни-са“
очекује да ће обезбедити средства и за
један балон, којим би затворили један
мини пич, што би омогућило коришћење
терена и у зимским месецима.
Д.Н.

НА БОГОЈАВЉЕЊЕ

ГОЛУБАРИ ПРОСЛАВИЛИ КРСНУ СЛАВУ
Овдашњи одгајивачи високо позиционирани у голубарском спорту
Убски голубари свечано су и овог
19. јануара обележили своју крсну славу
Богојављење. Након чина освећења и
резања славског колача, који је обављен у мотелу „Окно“, уследио је славски ручак и дружење свих осам чланова
голубарских удружења из убске општине, који сачињавају Општински голубарски савез. Била је то и прилика да се
сумирају остварени резултати и подсети на успехе које голубари постижу на
такмичењима. Драган Пурешевић, који
се већ неколико година налази на челу
Савеза голубара Србије истиче да су, на
нивоу републике, убски одгајивачи
високо позиционирани у голубарском
спорту, о којем шира јавност мало зна.
„Ако гледамо величину места и
број одгајивача, наши голубари се налазе у самом врху и веома су цењени.
Када на првенству Србије учествује 500
такмичара и међу првих десет често
буде по двојица, тројица Убљана, то је
велики успех који је вредан поштовања
и пажње. Често у шали кажем да оно
што је Драган Џајић био некада, а што је

Немања Матић сада у фудбалском
спорту, то су голубари Уба у голубарском спорту. Тренутно, Драган Грујић је
најуспешнији одгајивач у Републици
Србији, док је Горан Јовић ранијих
година био сениорски првак Србије“,
наводи Пурешевић.
У убској општини регистровано је
око 220 одгајивача српских високолетача, који су према Пурешевићевим
речима једни од најбољих светских
голубова и прави маратонци. Када се
пусте у рано јутро, тек увече, након 15
сати непрекидног лета, почињу да се
враћају.
„Сваки одгајивач који учествује у
такмичењима треба да има најмање 150
грла. То је оптималан број да би учествовао на такмичењима, јер треба рачунати и на губитаке од грабљиваца и
лошег времена. Матично јато броји од
30 до 40 голубова, ту је и 40 до 60
такмичара сениора и исто толико јуниора. Наши голубови лете по цео дан и
понекад се изгубе по читава јата“, указује Драган Пурешевић, дугогодишњи

Драган Пурешевић, председник
Савеза одгајивача голубова
српских високолетача Србије
убски голубар и председник Савеза одгајивача голубова српских високолетача
Србије.
Пошто такмичарска сезона почиње
1. маја, јата су на паузи и полако се
припремају за освајање нових висина и
награда.
Д.Недељковић
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ЗАПЛЕЊЕНЕ ЦИГАРЕТЕ
У ВРЕДНОСТИ 12 МИЛИОНА ДИНАРА

ПРОНАЂЕНО БЛИЗУ
60 ХИЉАДА ПАКЛИЦА
Припадници Полицијске станице Уб и Министарства
унутрашњих послова у Ваљеву запленили су око 60.000
паклица цигарета и ухапсили М. Б.(1968), Д. Ј. (1993) из Уба и
М.Т. (1993) из Београда, због постојања основа сумње да су
извршили кривична дела недозвољен промет акцизних
производа, недозвољено складиштење и кријумчарење.
Вредност заплењених цигарета процењује се на око 12
милиона динара.
Сумња се да је ову количину цигарета из Црне Горе
довезао Д. Ј. теретним возилом са цистерном, власништво
једне фирме са подручја Уба у којој је запослен као возач.
Цигарете су складиштене на тавану куће М. Б. из околине Уба,
где је полиција пронашла 48.710 паклица цигарета марке
„Монус“, „Марк 1“ и „Монтреал“, без акцизних маркица и
документација о пореклу робе.

ОКО НАС
УБСКЕ САОБРАЋАЈНЕ ЗАВРЗЛАМЕ

БАХАТО ПАРКИРАЊЕ
Паркирање на убским улицама, али и паркинзима, већ
дуже време захтева детаљну анализу. Центар града је
готово свакодневно, током јутарњих сати, окупиран
великим бројем возила. Саобраћајни хаос у главној улици
није успело да ублажи ни пресељење општинских
институција на некадашње Вашариште, па чак ни све чешће
фотографисање возила и слање „честитки“ од стране
полиције.
У недостатку слободних места за паркирање, Убљани
се довијају на разне начине. Једноставно, своја возила
остављају где стигну, уз посебно вођење рачуна о томе да
се не уморе пешачећи до места где су се упутили. Примера
је разних, а најинтересантије забележили смо (ових дана)
на паркингу иза Комерцијалне банке.

Пример 1

Заплењени боксови цигарета на тавану
У непосредној близини куће у којој су заплењене
цигарете, полиција је у комби возилу којим је управљао М.Т.
пронашла још 11.000 паклица цигарета, без акцизне маркице,
претходно преузетих од М. Б.
По налогу основног јавног тужиоца, осумњиченима је
одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз
кривичну пријаву, бити спроведени тужилаштву у Убу.

Пример 1: У жељи да избегне плаћање паркинг карте у
другој зони, у раним јутарњим сатима, један наш
суграђанин паркирао је своје возило непрописно, иако је у
том тренутку цео паркинг био слободан. Рачунајићи да
полиција фотографише возила само на улицама, овај возач
није марио ни због тога што је на тај начин заградио још
неколико слободних паркинг места.

ЗБОГ СТРАВИЧНЕ НЕСРЕЋЕ
НА ЗАТВОРЕНОМ ДЕЛУ АУТОПУТА

УХАПШЕН ЗБОГ НЕСАВЕСНОГ
ВРШЕЊА НАДЗОРА
Зоран Стојисављевић (56), извршни директор
одржавања путева првог и другог реда у ЈП "Путеви
Србије Београд" ухапшен је у Ваљеву због сумње да
сноси одговорност за саобраћајну несрећу која се
догодила у новембру када су два мушкарца
погинула на неотвореном дело аутопута Уб-Лајковац
Како се наводи у саопштењу МУП, хапшење је извршено
због постојања сумње да је Стојисављевић извршио
кривично дело тешко дело против безбедности јавног
саобраћаја у вези са кривичним делом несавесно вршење
надзора над јавним саобраћајем.
Такође, кривична пријава у
редовном поступку поднета је
против правног лица „Путеви Србије
Београд“ и још једног одговорног
лица у том предузећу због постојања
основа сумње да су починили иста
кривична дела, у вези са чланом 35.
Закона о одговорности правних лица
за кривична дела.
Сумња се да су они, несавесним
Откривени вршењем својих дужности и непресаобраћајни знак дузимањем свих потребних мера за
који погрешно безбедно обављање саобраћаја у
селу Непричава на делу прикључка
усмерава на ауто-пут са државног пута Словац-Лајковац,

Пример 2
Пример 2: Два возача заградила су пролаз између два
паркинга. Обојица су непрописно паркирани, а ко је први
стао у овом случају није ни битно. Возило које је, у том
тренутку, из правца Комерцијалне банке хтело да прође ка
Првомајској улици морало је да се врати у рикверц, и прође
дуж целих улица Краља Петра Првог и Вука Караџића. Да ли
је, и на који начин, полиција реаговала у овом случају није
нам познато. А требало би !
Милован Миловановић
на део трасе ауто-пута деоница Уб-Лајковац, која је затворена
за саобраћај, изазвали опасност за живот људи и имовину у
већем обиму.
Због тога је дошло до постављања саобраћајне сигнализације на непрописан начин, нестанка саобраћајних знакова и
померања бетонских баријера, које су биле постављене да
онемогуће пролаз асфалтним путем на трасу неотвореног
ауто-пута. Из тих разлога, током дужег временског периода,
дошло је до неовлашћене употребе трасе поменуог ауто-пута
која је затворена за саобраћај и где су 12. новембра ове године,
у селу Стубленица, два лица изгубила живот.
Сумња се и да су ова лица, у намери да предузећу
прибаве корист, избегла да изврше надзор и контролу
ангажовања чуварске службе на изграђеној деоници УбЛајковац на траси ауто-пута која је предата на коришћење ЈП
„Путеви Србије“. На тај начин су овом предузећу прибавили
корист у износу од готово 11 милиона динара.

ПОЉОПРИВРЕДА / СЕЛО
У ТАМНАВИ

ПШЕНИЦА У ДОБРОМ СТАЊУ
Веће количине падавина добро би дошле младим
биљкама, како би се поправиле залихе влаге у земљишту
Иако су тамнавски ратари забринути због недостатка влаге у земљишту,
пшеница тренутно изгледа добро. Зимски дани са углавном благим, а понекад
и неуобичајено високим температурама
током децембра и у првој половини
јануара погодовали су младој пшеници,
али би јој значајније падавине и те како
добро дошле, каже директор Земљорадничке задруге „Уб“ Славиша Ивановић.
„Пшеница је још увек у добром
стању и премда су досадашње временске околности погодовале њеном развоју, високе температуре погодују и
изазивању болести, па ове године треба
кренути са заштитом раније него обично. Такође, ко није применио агротехнику у сетви, са основним стартним
ђубривима, већ крајем јануара може да
обави прихрањивање са уреом, што
донекле може да ублажи негативне
утицаје климатских чинилаца, пошто
биљка сада ствара потенцијал и за влат
и за род. Златно правило које важи у
пољопривреди јесте да зимске залихе
влаге не може ништа да замени, чак ни
заливање и кише у априлу, мају или јуну.
Оне доприносе да у каснијим фазама
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Пшеница
биљке имају довољно воде и хране, а
њихов недостатак утицаће не само на
род пшенице, већ и кукуруза, соје,
сунцокрета и других јарих култура.
Пошто се већ дужи период суочавамо
са недостатком влаге, веће падавине
су неопходне. Надам се да неће бити ни
екстремних хладноћа, јер би оне негативно утицале на даљи развој биљке,
квалитет и на принос пшенице“, каже
Славиша Ивановић.
Према његовим речима и озими
јечам је у добром стању, као и сви травни усеви, те уколико у наредном периоду буде довољно падавина, у пролеће
се може очекивати пун откос.
Д.Н.

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР - УБ
- Црни лук
- Бели лук
- Млади лук црни
- Шаргарепа
- Першун
- Целер
- Цвекла
- Купус
- Спанаћ
- Кромпир
- Блитва
- Празилук
- Рен
- Печурке
- Јаја
- Карфиол
- Ротква
- Келераба
- Зелена салата
- Ротквице
- Јабуке
- Крушке
- Поморанџе
- Банане
- Ораси очишћени
- Суве шљиве
- Мандарине
- Нектарине
- Мушмуле

јед.мере

цене

кг
кг
веза
кг
ком
ком
кг
кг
кг
кг
веза
ком
кг
кг
ком
кг
кг
ком
ком
веза
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

40, 50
500
20
50
20
60, 70
50
25, 30, 40
100
50
20, 25, 30
40
500
240
12, 15
80, 100
50
50, 60
30
50
50, 70, 80
100
80
120
1000
300
120
150
100

Приредила: Љ.Симановић, 19.јануара 2018.

ИЗБЕГЛИЦАМА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМА

ТРИ МОНТАЖНЕ И ПЕТ СЕОСКИХ КУЋА
Породицама уручени кључеви новосаграђених домова и бесповратна помоћ
за откуп сеоских домаћинстава у укупној вредности од 11 милиона динара
П ос ле в и ш е од д ве д е ц е н и ј е
подстанарског живота, осам избегличких породица регистрованих на
територији убске општине напокон је
решило своје стамбено питање. Захваљујући Регионалном програму стамбеног збрињавања, три избегличке
породице добиле су кров над главом у
виду монтажних кућа, док је за пет
породица обезбеђена бесповратна
помоћ за откуп сеоских кућа са окућницама. На пригодној свечаности у згради
општинске управе, кључеве новоизграђених стамбених објеката и уговоре о
куповини сеоских кућа уручила је Верка
Лукић, помоћник председника општине
Уб.
„У складу са Националном стратегијом за решавање питања избеглица и
интерно расељених лица и настојањима
Владе Републике Србије да унапреди

Стамбено збрињавање
избегличких породица

Свечаност поводом уручења кључева и уговора
животне услове избеглица и интерно
расељених лица, ангажовањем сопствених људских и материјалних ресурса
општина Уб је заједно са републичком
Владом и Комесаријатом за избеглице
и миграције, а преко Делегације Европске уније у оквиру Регионалног стамбеног програма, обезбедила средства у
износу од четири милиона динара за
пружање помоћи у стамбеном збрињавању у виду три монтажне куће за три
породице.Такође, закључени су и
уговори са четири породице интерно
расељених лица и једном породицом
са избегличким статусом за куповину
сеоских кућа у вредности од седам
милиона динара средствима буџета
Републике Србије и општине Уб, рекла

је Верка Лукић, уз најаву да ће унаредном
периоду још три избегличке породице са
територије убске општине добити монтажне куће.
Свечаности поводом уручења кључева три монтажне куће и уговора о откупу
пет сеоских домаћинстава присуствовао
је и Александар Грубач из Јединице за
управљање пројектима у јавном сектору
који је том приликом подсетио да се
Регионални програм стамбеног збрињавања избеглица спроводи уз подршку
Банке за развој Савета Европе и бројних
донатора, од којих су највећи Европска
унија и СА Д. Програм траје до 2022.
године, до када би требало да се обезбеде
трајна стамбена решења за све избегличке
Д.Н.
и расељене породице.

ИМАТЕ ТЕМУ ЗА НАС ?
Јавите нам на: 064/2180-588 и 064/484-20-50
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O UBU I UBQANIMA

TAMNAVSKI LEKSIKON

ДРАГАН ЏАЈИЋ,
легендарни фудбалер Црвене звезде
и репрезентације Југославије
Биографија
Драган Џајић (Уб, 30. мај 1946), је
један од најбољих југословенских
фудбалера свих времена. Трећа је Звездина звезда, одиграо је 85 утакмица у
националној селекцији, а Фудбалски
савез Србије и Црне Горе га је 2003.
године изабрао за најбољег играча
државе у протеклих 50 година.
Џајић је са петнаест година постао
члан Црвене звезде, јер је претходно
сјајно играо на једном турниру у
Ваљеву и ловци из великих клубова су
га одмах запазили. Када је стигао до
прве селекције јуниора, само шест
месеци касније пребачен је у први тим.
Александар Обрадовић му је указао
шансу 6. маја 1963, када је дебитовао у
мечу против титоградске Будућности с
непуних 17 година. Већ у наредној
1963/64 сезони освојио је прву шампионску титулу и постао предводник
нове генерације која је три пута узастопно (1968, 1969. и 1970) и још једном
1973. освајала титулу најбољих у
првенству Југославије и четири Купа
Југославије.

мечева и 113 голова). За репрезентацију
је играо укупно 85 пута, а његов рекорд
је оборио Саво Милошевић октобра
2004. године.
Улогу техничког директора у Црвеној звезди обављао је од 1979. године и
главни је творац најбоље генерације у
историји Црвене звезде, са којом се
попео на врх Европе маја 1991, освојивши Куп европских шампиона, и света,
када је Црвена звезда у незваничном
такмичењу за најбољи клуб на планети,
освојила Тојота куп, у децембру 1991.
Као председник клуба, Звезду је
предводио од 1998. до 2004.године, а
затим и од 2012. до 2014.године.
Са супругом Бранком има две
ћерке Сању и Драгану.

Најдражи кутак на Убу
или у Тамнави?
- Уб је мој родни град из кога сам
отишао давне 1962.године, али се у њега
увек радо враћам. У њему има доста
кутака који су за мене посебно важни. На
првом месту то је крај у ком сам
одрастао, а то је Првомајска улица (или
Сандићева), затим школа, Преки шор,
као и главна улица за коју ме веже много
лепих успомена, јер смо, као млади, ту
излазили и организовали незаборавна
дружења. Ипак, највише времена сам
проводио у мојој улици у непосредној
близини школског дворишта, где је било
и рукометно игралиште, на коме смо се
као деца окупљали и правили прве
фудбалске кораке. Онај стари Уб сам
много боље познавао него овај данас,
јер се, сасвим логично, град изменио и
доста изградио од времена када сам
тамо живео. Када сам се из „Сандићеве
улице“ преселио у улицу ЈНА, како се
тада звала главна улица, оно двориште
и дружење у њему, носим у срцу и
никада га нећу заборавити. Ту су рођени
Савићи, а доста времена су проводили
и други клинци као што су Бата Цикуша,
Недић, Чола, Паца, Таске, као и мој друг
и кум Ањцика, затим Пера, Зубец, Бокин
и многи други које памтим.

Одрастање на Убу
памтим по...
У националном тиму дебитовао
17. јуна 1964. у Београду, у мечу против
Румуније (1:2).
Две сезоне (1975. и 1976) провео је
у Бастији, где је за француског
прволигаша одиграо 80 мечева, а
затим се вратио у Црвену звезду, чији
је дрес последњи пут носио 28. маја
1978. у Мостару. Од репрезентације се
опростио 16. септембра 1979, у пријатељском мечу против Аргентине (4:2)
на Маракани. За Црвену звезду је одиграо рекордних 590 мечева и постигао
287 голова (од тога 305 првенствених

седиште). И сада када прођем улицама Уба,
сваки кутак ме подсећа на неки део мог
живота. Памтим некадашње Брдо, где је
сада стадион Јединства, а тада су биле
тополе. Ту је постојала кафана коју смо
звали „Промаја“, где смо се радо састајали. „Зеленгора“ и „Шумадија“ у самом
центру града, као и башта, били су значајна
места која су млади посећивали (посебно
памтим Лазу Петлића како чита томболу).
Све су то моменти који заувек остају у
сећању, као и људи које сам познавао,
попут Рада Ђунисијевића, Бранка Савића
Кезе, професора Завише, Мије Пићара,
Кикија, Боке Ерчића... Били су то људи који
су јако волели фудбал и од њих сам
слушао доста о њему. Јединство је за
мене, у то време, било као Реал Мадрид.
Када се играла утакмица негде на страни,
па сутрадан када Завиша дође на час, увек
сам имао много питања за њега. Он нам је
све објашњавао до детаља и увек је
пролазило готово пола часа у том разговору. Волео сам тренинге који су се одржавали у старој свлачионици. Као клинац сам
посматрао, док су се делили, да ли има
парни број играча, јер - ако фали један,
увек сам то место попуњавао, што је за
мене била посебна радост. Много тога ме
везује за Уб и сигурно се не може све то
спаковати у ових неколико реченица.

Уб би требао да буде
поносан на...
- Уб је мало место које је изнедрило
пуно успешних људи, почев од Бране
Петронијевића, Александра Поповића,
Раше Плаовића..., до спортиста Душана
Савића, Немање Матића, Раће Петровића... Уб је, у својој историји, имао доста
добрих играча, који можда нису играли у
прволигашким клубовима, али су били
изузетни фудбалери. Почев од Паце, преко
многих других, до Пирића, који су, на неки
начин, обележили убски фудбал. Било је ту
људи који су јако волели овај спорт, као
што су Мира Селаковић, Нине, Чонч,
Париповић, Пера Хаџић, Малац..., затим и
Миша Пантовић, који је жив и дан данас. Не
могу их све набројати, јер их је било заиста
пуно... Сви они су били део времена у ком
сам битисао и, на неки свој начин,
оставили траг у мом сећању.

- Уб памтим по прелепом детињству, које сам провео у њему, са
другарима које сам већ поменуо.
Посебно незаборавне биле су утакмице
организоване између убских улица, где
смо се радо окупљали и играли за нас
тада битне утакмице. У то време је био
актуелан биоскоп, где смо радо одлазили и гледали тада популарне
каубојске филмове. Карте је продавала
На Убу ми највише смета...
Стевка, Мачкова жена, која ме је
редовно обавештавала када се даје
- Паркирање аутомобила у главној
нови филм. Чак се сећам и места на ком улици је, рецимо, нешто што мени лично
сам редовно седео (пети ред – прво
(наставак на наредној страни)

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

25.јануар 2018.г.
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У КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ

ПОТВРЂЕН СЛУЧАЈ
МАЛИХ БОГИЊА
прво упада у очи. Свака варош или веће
место има своју пешачку зону, мислим да
то недостаје и Убу и да би дефинитивно
био много лепши град када би се за
саобраћај затворила главна улица.
Међутим, разумем и друге разлоге, па не
бих желео да се ова моја примедба
схвати погрешно.
Уб се нагло изграђује захваљујући
Дарку Глишићу и људима који га подржавају, јер је управо он заслужан за све оно
лепо што се десило у нашем граду у
протеклих неколико година. Неспорно је
да он јако воли Уб, доста је до сада
урадио и, што је важно, наставља и
даље... Јако је битно имати таквог човека,
који има идеју, иницијативу и могућности
да ствари покрене из корена.

Перспективе развоја Уба
и Тамнаве су...
- Уб иде у правом смеру када је развој
у питању, па иако мали, све више постаје
познат по многим стварима. У разговору
са многим људима које срећем, а били су
у посети нашем граду и притом знају да
потичем из Уба, имају само речи хвале за
његов изглед и топло гостопримство
мештана нашег лепог места. Ретки су
људи који имају негативан коментар или
неку примедбу, углавном се диве развоју
града и сврставају га међу лепше у
околини. Некада је Уб био препознатљив
по нама фудбалерима, које је изнедрио у
не малом броју, док сада постаје познат и
по многим другим стварима. Лично га
волим таквог какав је, без обзира на то
шта бих ја волео да променим. Мислим
да, као град, не треба да иде у велику
ширину, већ да сачува свој идентитет.
Треба само одржавати и унапређивати
већ постојеће, или нешто што ће
евентуално доћи, а да то има неког
смисла и не промени у великој мери
садашњи изглед. О томе јако треба
водити рачуна, јер само тако ће се
сачувати душа Уба.

На Убу недовољно обраћамо
пажњу на...
- Нисам сигуран да сам прави
саговорник на ту тему, јер немам баш
комплетан увид у свакодневни живот у
њему, тако да нисам компетентан да
дајем примедбе. Лично мислим да поред
лепо уређеног трга, нових зграда општине, полиције и других, новог стадиона,
ипак, треба уредити циркулацију саобраћаја. Кад то кажем, мислим да је потребно
наћи начин да се већи део теретног
саобраћаја измести на неке заобилазне
путеве, а не да пролази кроз сам центар
града. На тај начин ћемо сачувати лепоту
садашњег Уба, који треба да остане баш
такав какав јесте, без великог проширења
и тенденције да се претвори у велики
град, уз нормално одржавање свих његових знаменитости. Уб, такав какав је, без
премца је најлепши град за мене.
Приредио: Милован Миловановић

Из ЗЗЈЗ Ваљево потврђено је да
је у протеклој недељи, у околини
Ваљева, забележен један случај малих
богиња. Оболела особа, стара 42
године, није хоспитализована, јер се
ради о блажој клиничкој слици. Такође
је потврђено још неколико случајева у
околним градовима, и то у: Владимирцима – три и Шапцу – пет случајева.
Вирус малих богиња се изузетно брзо
шири и спада у најзаразније болести,
које се преносе капљичним путем.
Како наводи др Биљана Рајковић,
начелница епидемиологије у ЗЗЈЗ
Ваљево, један болесник може, у
контакту, да зарази и до десет
осетљивих особа, и због тога је врло
важно, поготово у општини Уб (због
лошијег обухвата вакцинацијом), да
родитељи без одлагања вакцинишу
децу, ако то до сада нису учинили.
Могући су и други случајеви обољевања, због великог броја оболелих у
Србији и зато што се, често, контакти
остварују ван места пребивалишта.
У протеклих три и по месеца, на
територији Републике Србије оболело
је 1.153 особа, а треба напоменути да
су, до сада, забележена два смртна
случаја, настала услед компликација,
као последица запаљења плућа.
Вирус морбила се сваког дана шири,

па се на територији Србије интезивно
спроводи вакцинација свих невакцинисаних или непотпуно вакцинисаних
особа, деце од наврешених 12 месеци,
до навршене четрнаесте године живота.
Једина права заштита је имунизација
ММР вакцином.
Што се тиче активности вируса
грипа, она је ниског интезитета. Доказана је циркулација вируса грипа оба
типа. У Колубарском округу, од октобра
2017. године, пријављено је само 27
случајева обољења сличних грипу, од
којих је два из општине Уб. Још увек није
доказан вирус грипа, ни у једној
општини округа. У општини Уб се
региструје уобичајени сезонски пораст
акутних респираторних обољења, а
међу децом се региструје и стомачни
вирус са повраћањем и дијарејом. Д.К.

НАЈЧИТАНИЈА КЊИГА МЕЂУ УБЉАНИМА У 2017.

„КАД ЗВОНА ЗАНЕМЕ“
Најчитанији домаћи писац био је Влада Арсић, а светски
– кинески писац Мо Јен. Чланарина иста као
прошлогодишња. Најмање читају средњошколци.
Према подацима убске Градске
библиотеке „Божидар Кнежевић“,
најчитанија књига у 2017. години
домаћег аутора, била је књига „Кад
звона занеме“, новинара и писца
Владе Арсића, посвећена страдањима
српског народа у Великом рату, када је
епидемија пегавог тифуса однела
више жртава, него све аустроугарске
офанзиве. Ово је друга година за
редом да поменути роман спада у
најчитаније домаће књиге међу убском
читалачком публиком.
Најчитанија књига светске
књижевности је роман „Жабе“ коју је
написао кинески писац Мо Јен, добитник Нобелове награде за књижевност
2012. године. Међу књигама за децу и
младе, највише се читала књига „Мале
влогерке“ Еме Мос.
На почетку сваке године корисници библиотеке обнављају чланарину. Висина чланарине у односу на
прошлу годину остала је непромењена. Предшколци и ученици првог
разреда основне школе имају бесплатно чланство. Ученици, студе-нти,
пензионери и незапослени годишњу
чланарину плаћају 500 динара,
запослени 600 динара, а у оквиру
породичне чланарине, за два члана
плаћа се 700 динара, а за три члана
1.000 динара.

Славица Брдаревић
- Набавили смо најчитаније
наслове из 'Вулкана' и 'Лагуне'. Тренутно
је актуелна 'Лагунина' продајна изложба,
а наши корисници могу да се радују
новим насловима – рекла је Славица
Брдаревић, самостални књижничар
Градске библиотеке.
Од најактивнијих читалаца, међу
млађима је Сања Блажић, дипломирани
економиста, а међу пензионерима то су:
Милица Јаковљевић, Дара Марковић и
Јелка Јанковић. Највише читају жене, а
изненађујуће је да најмање читају
средњошколци. Велики број књига
поклоњен је основним и средњим
школама убске општине.
Д.К.
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Пише: Радован Пулетић

ЖИВАН, ПИРИЋ И САРМА
ИЛИ НОВОГОДИШЊА ПРЕКОМАНДА
Кажу да су војници Легије странаца спремни да на било
којој тачки земаљске кугле реагују одмах, осим на Арктику.
За тамо им треба додатних шест сати да спакују опрему.
Добра фора...
С` друге стране, ми мировњаци, који смо војску
одслужили и ратове одратовали, можемо да направимо
журку кад `оћеш. Укључујући и новогодишњу. Доказујемо то
од децембра 2012-те, када је Установа за културу и спорт
отпочела са изливима радости због одласка старе године.
Ветерани се сећају, било је то онда када су, упркос животној
јесени и Хашком трибуналу, ''Деда Мраз'' и ''Ратко Младић''
играли брејк-денс на ламинату Клуба Дома културе.
Временом, та окупљања с` краја децембра постала су све
посећенија па су, осим запослених, долазили и позвани
гости са флашама пића у оним кесама за званичне и пријатељске посете. Да ствар буде свечанија допринело је и то
што се задњих година ова весеља обележавају тренуцима
који мењају судбине некима од нас, па се усред колективног
лудирања нагло закочи пред истином да ''возови раздвајају
људе''. Рецимо, уочи 2017-те у пензију је, како то природа
налаже, званично испраћен Зоран Струја на кога су се, после
35 година службе, и ствари навикле, због чега су неке након
његовог одласка одбијале послушност: на његовој столици
више није могло да се седи, његов прозор није могао да се
затвори, фијока радног стола није могла да се увуче...
Пропаст. А пред ову, 2018-ту, мимо свих правила природе,
али у складу са правилима друштва, растали смо се са
Живаном, Пирићем и Сармом. Заједно са базеном враћеним
тамо где има више воде, отишла су и њих тројица. Па шта?
Нека су отишли.
Пирић и тако није знао да пева, а ми смо културноуметничка установа. Јесте да је памтио текстове, али је
мелодијски и хармонијски стајао очајно. Он када пева помислиш да га нешто боли. Он када пева – к`о да препричава. А
облачио се као фронтмен хард-рок бенда из Аустралије,
поготово кад долазе београдски гости у оделима и краватама са пет звездица којима је дрес-код важнији од дисања.
Ууууу, наћи ћемо ми неког другог коме се не говори два пута
и ко све компиковано реши једноставно...
Ни Живана нам није жао, премешта се баш сада када је
постао озбиљан човек, са инфарктом миокарда. Дакле, без
''чинова'' добра му је била и Установа а сада када је ''напредовао'' – он запалио у Ђунис. Јер, како звучи инфаркт
миокарда са стентом – звучи као звање носиоца Ордена за
храброст са сребрним венцем, као ранг генерал-пуковника у
пензији! Ја сам, на пример, шећераш. То ти је као десетар,
старији водник највише... Нека иде, мора да је међу нама што
остајемо још таквих који се разумеју у струју, водовод,
канализацију, гипсане радове, зидање, кречење, са комбијем
за бесплатан превоз позоришне и остале технике било кад и
било где...

ГЕОМЕТАР

Пирић, Живан и Сарма
И Сарма нек` иде, баш нас брига. Наћи ћемо лако замену
да продаје карте на билетарници и никада нема мањак... Замену која ће да буде противпожарац од војничког поверења...
Замену која позивнице дели у руке и све плакате по западној
Србији залепи за једно пре подне... Да откључава и закључава
Дом и да га пази к`о да је његов... Да штеди струју, размешта
столове, скупља гајтане, сипа гориво, коси траву, односи,
доноси, размешта, пакује, подиже, склања, дежура, смишља,
памти, ћути, трпи... Наћи ћемо замену која ће, као Жика, милион
пута претити добровољним одласком, а онда отићи кад је
морао. Наћи ћемо неког другог незаменљивог... Ништа лакше...
Отишли... Па шта... Па ништа. Само смо најебали. Шта
ћемо сад сињи кукавци кад опет буде требало један човек на
два места? Шта са шупњим цевима викендом, ноћу, ко да нађе
вентиле и спречи потоп који би нас ујутро, не само изненадио,
него и увредио? Шта са свим шрафовима, типловима, плафонима и мердевинама, када нико не сме у висину ни до треће
пречаге? Ко ће да испуцава ватромете у ваздушну зону изнад
трга и гаси пожаре у хали спортова? Ко ће бити кичма Летњим
вечерима, Бир фесту и Златном дану? Ко ће сада да кува
пасуљ са ребрима, сецка купус салату и охлади ракију петком
поподне у току реализације ''пројеката''? Коме сада да верују
Белаћ и Марко Спомин? Коме?
Нек` иде и базен, и Школарац, и све нек` иде у п.м., само
када би ова тројица могла да се врате... Па да нам Пирић опет
пева севдалинке и носи мартинке јер, кад боље размислим,
речи песама и јесу најважније, а обућа је обућа. Да нас Живан
опет терорише шаком у слабину вичући ''а ш о в'', да опет
наручује песме од оног Милета Китића само да би нас нервирао, и да опет говори тарзански енглески ''уај јес ноу'' и ''ху из д
манки''. Да се Сарма до пензије не јавља на мобилни телефон и
да настави да нам прети отказом и отпремнином које никада
неће употребити.
Драги пријатељи из Ђуниса, руководиоци сектора, Сале
директоре, рећи ћу вам оно што је, својевремено, председник
општине Рума рекао председнику општине Уб када су се моји
родитељи пресељавали: долазе вам добри радници и још
бољи људи, и колико год их будете ценили не бојте се да сте
претерали. Јер, Сарма, Живан и Пирић су професионална
екипа спремна да на све кризне ситуације реагује – одмах. До
душе, ако је проблем на Арктику, треба им шест сати да спакују
опрему. Али, скратиће они то време.

PRODAJA I SERVIS KLIMA UREĐAJI

Горан Јанков - Кекин, дипл.инг.геодезије

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

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041
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ЗЛАТНА СВАДБА СЛОБОДАНКЕ И ДРАГИВОЈА

СЛИКЕ ИЗ ДУШЕ

ПЕЈЗАЖИ ДУШАНА РАДИШИЋА
Први илустратор првих убских новина из давне
1972. године остао је ентузијаста у души.
Ликовно удружење „Спектар’’ недостаје Убу
Да је истрајност веома вредна врлина, економиста по струци,
пензионисани ватрогасац, својим
вишедеценијским трудом, за штафелајем, са сликарском кичицом у руци,
доказује Убљанин Душан Радишић.
Рођен је 1953.године у Хоргошу, али је
од ране младости Убљанин. Његови
пајзажи су виђени на изложбама
широм Србије, али, нажалост, за сада,
како каже, неће излагати у убској
галерији. По природи, Душан није
Душан
конфликтан, напротив, миран је и тих
човек... Ради се о личном протесту
Радишић
због запоставља Ликовног удружења
‘Спектар’’. У разговору са нашим репортером, посебно је
нагласио:
- Удружење и даље формално постоји, али рачун
је угашен, нема своје просторије, чланство се расуло...
Повремено се виђамо, али неорганизовано и по малим
групама. То је велика штета, јер је убско удружење некада
било од бољих у овом региону. Имали смо велики број
чланова, а многи су, управо ту, направили своје прве
сликарске кораке.
Душанови први јавни сликарски кораци датирају
још из давне 1972.године Тада је, са групом младих
ентузијаста, основао прве убске омладинске новине
‘’Чо`ек’’, а затим, ‘’Погледе’’, а, 1973.године су дошли и
први бројеви ‘’Тамнавских новина’’.
- Цртали смо на канцеларијским матрицама,
истрошеном мином хемијске оловке, окретали шапирограф, слагали странице и спајали кламарицама- сећа се
како се рађао први послератни јавни медиј на Убу. - Био
сам задужен, посебно, за цртање карикатура, а за ‘’Чо`ека’’
сам урадио и две-три насловне стране. Кад сам отишао на
одслужење војног рока, почео је да излази и мало
модернији лист - ‘’Погледи’’, са корицама штампаним у
техници сито-штампе. Аутор је био Љубиша Дамјановић...
Убљани, који су се обрели негде на страни, добијали су од
својих примерке старе и по месец-два, али све што је ту
писало, читало се са великом пажњом. Мени, као војнику,
тада је сваки нови број био - као да сам, некако, завирио на
Убу... Најлепша времена су она из седамдесетих! А да није
било, тада, тих почетака, вероватно, ни данас не би било
‘’Гласа Тамнаве’’, а пре њега ‘’Тамнавских новина’’, које су,
нажалост, угашене иако то није било неопходно.
Душана судбина није мазила. Остао је удовац,
имао страшну породичну трагедију (страдање у пожару
обоје деце рођеног брата Боре)... Али, сачувао је здрав
дух и ону префињеност која је својствена само правим
уметничким душама са посебним сензибилетом.
Добили смо, на поклон, дивно уље - пејзаж
карактеристичан за питoми део Србије, која је уткана у
дубинама душе овог уметника. Заказали смо поновно
виђење, идеја о једној изложби у Мотелу ‘’Окно’’, заједно
са новим издањем ‘’Убских графита’’, ће тек бити размотрена. А Душан Радишић, свакако, заслужује много више.
Предлажемо да се у овој 2018.години обнови рад Ликовног
удружења ‘’Спектар’’. Ако буду примани у чланство и они
који сликају речима - први ћу се јавити. Јер, збиља је част
бити у друштву убских сликара.
Милан Миловановић

Радишићев зимски пејзаж

ЋЕРКЕ СУ НАЈВЕЋЕ
БОГАТСТВО
Ћирићи су прославу организовали у
најужем кругу породице на Убу
Драгивој је Убљанима познат као Ћира, бивши
начелник СУП-а Уб, полицијски мајор у пензији, а
Слободанка као просветни радник, тиха и блага жена,
посвећена својим ћеркама Олгици, Зорици и Драгици,
унуцима (два Александра и Ђорђе), као и праунуцима
Вукашину и Ивани.

Успомена из младости: Слободанка и Драгивој
А, пре доласка на Уб, почетком осамдесетих, имали
су запажене каријере у Београду. Слободанка је дуго
радила у Градском СУП-у (познати ‘’29.новембар’’),као
виши референт, а Драгивој је, од возача у ‘’Нафтагасу’’,
догурао до шефа смене за надгледање мимохода у Кући
цвећа и непосредног руководиоца обезбеђења за низ
јавних скупова у Београду.
- Мирослав Селаковић је инсистирао, 1981.године,
да дођемо на Уб- сећа се Драгиовој Ћирић. -Убрзо, нашао
сам се на месту начелника, а Слбоданка је могла да бира у
коју ће школу као наставних разредне наставе (Учитељска
школа на Убу и виша у Београду). Били смо скромни и
прихватили стан у којем смо и данас. Уосталом, наше право
богатство су деца, која и данас, као одрасле жене, са својим
породицама, остају привржене својим родитељима.

Успомена са Златне свадбе
А све је почело давне 1968. године. Драгивој је
дошао из Војске (Модрича), на одсуство, око Нове године, а
венчање са прелепом учитељицом Слободанком уприличено је у Месној канцеларији Паљуви. Затим, деца... три
ћерке, мали станови у Београду, борба за бољи живот.
Драгивој је, уз рад, завршио Факултет организационих
наука, напредовао у служби, изборио се... Орденом рада са
Сребрним вренцем одликован је 1985. године, успешно је
водио, годинама, убски СУП. Запамћен је по великој
популарности, упркос строгости на радном месту. Ведар,
духовит - али професионалан и праведан.
Златна свадба, због здравственог Слободанкиног
стања, обележена је скромно, у кругу породице. Али, они
најважнији су били ту -ћерке са породицама. Довољно!
М.М.
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ЗАНИМЉИВ ПОСАО МЛАДОГ УБЉАНИНА

У РИТМУ
ДИ-ЏЕЈА КУМБЕ
„На Убу се светски трендови слушају мање. Више је
заступљена домаћа музика“, каже Марко Кумбарић,
који све чешће бележи наступе на разним
концертима, фестивалима и приватним журкама.

ЗАЈЕДНИЧКИ КОКТЕЛ КЈП „ЂУНИС“
И ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

НОВЕ ПРОСТОРИЈЕ
У НОВОЈ ГОДИНИ
Организовањем пригодног новогодишњег коктела, КЈП
„Ђунис“ и Центар за социјални рад обележили су дуго
очекивано усељење у нове просторије, које се налазе у Згради

У време када електронска музика доминантно влада
светском музичком сценом, свој пут ди-џеја, полако али
сигурно, гради и један наш Убљанин - ДЈ Кумба. Иако је његова
„слава“ и даље само локалног карактера, овај младић познат
је по томе да уме да загреје атмосферу својим музичким
миксом. Ведрог и позитивног духа, Кумба је постао омиљен
међу омладином, па с тога не чуде његови све чешћи наступи
на разним концертима, фестивалима или приватним журкама.

Двадесетрогодишњи Марко Кумбарић, по струци
електротехничар, послом „диск џокеја“ почео је да се бави
давно. Иако приватно слуша хаус музику, посао изискује
познавање свих музичких жанрова светске и домаће сцене.
- Код нас на Убу се светски трендови слушају слабије.
Више је заступљена домаћа музика. Радио сам не само на Убу,
већ и у иностранству, са познатим музичарима као што су Аца
Лукас, Џенан Лончаревић, Жељко Јоксимовић, Немањом
Максимовићем, Марином Станкић и многим другима. Мотивацију за бављење овим послом даје ми задовољна публика,
која уме да се опусти и којој музика прија, и наравно добра
атмосфера коју стварам. Имам неколико својих миксева и нонстоп правим разне иновације.

ДЈ Кумба, као увертира пред концерт
Џенана Лончаревића на Убу
Ди-џејеви су особе које бирају и миксују наснимљену
музику за емитовање на радију или у ноћним клубовима,
концертима и фестивалима. Мало ко је упућен да ова
професија датира из 1909. године, када је Реј Њуби први
радијски ди-џеј, као радио аматер емитовао своју омиљену
музику. Данас, век касније, не постоји особа млађе генерације
која није чула за Давида Гету (David Guetta), француског
музичара и ди џеја, као и за шведског ди-џеја Алана Вокера (DJ
Walkzz). Марку су узори Хардвел, Дејвид Гета, Елон Матан.
Некада се радило на грамофонима, што овом младићу
није страно, али то изискује скупљу и квалитетнију опрему.
Посао је почео са лап топом и миксером са два канала, а данас
Марко поседује два контролера Беринџер и Денон, и
Пионирову миксету. Цена његовог наступа креће се од 50 еура,
у зависности о каквој се журци ради.
И док првак светског диџејинга Тијесто зарађује
годишње 22 милиона долара, Маркова жеља је да се његовим
миксевима публика опусти, ђуска и добро проведе.
Д.К.

солидарности на некадањем Вашаришту. У друштву многобројних представника убских фирми и институција, са којима
већ дуго сарађују, представљене су нове канцеларије које ће
допринети бољем и функционалнијем раду у будућности.
- Желео бих још једном да се захвалим локалној
самоуправи, као и Електропривреди Србије, што су нам
обезбедили нове просторије потпуно адекватне за наш посао.
Услови за рад су заиста добри, али још увек траје процес
адаптације. Ипак, свесни смо да је лакше прилагодити се на
боље, па очекујемо да ова година може бити само успешнија од
претходне- поручио је Саша Милићевић, директор КЈП „Ђунис,
са чијом се констатацијом сложила и Снежана Петровић,
директорка Центра за социјални рад Уб.

ДРУЖЕЊЕ СА МАЛИШАНИМА
ЗА ПРАВОСЛАВНУ НОВУ ГОДИНУ

ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ
СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Представници локалне самоуправе на Убу уручили су,
уочи Српске нове године, новогодишње пакетиће деци која
пахађају наставу у оквиру Издвоједног одељења за
образовање деце са сметњама у развоју ОШ „Милан Муњас“.
Директорка убске основне школе Живана Баратовић још
једном је упутила захвалност челницима убске општине на
свесрдној помоћи у обезбеђивању квалитатнијих услова за рад
деце са посебним потребама, који сада похађају наставу у
оквиру матичне школе на Убу, у посебном објекту у близини
стадиона ФК Јединство. Народна посланица Ивана Николић
пожелела је малишанима срећне празнике, уз поруку да ће
општина Уб увек бринути о њиховим потребама и улагати у
побољшање услова у којима бораве.

Подела пакетића за Српску Нову годину

УЧЕНИЦИ И ПРОФЕСОРИ У ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ

ПОСЕТИЛИ ДЕЦУ У ЗВЕЧАНСКОЈ
Крајем децембра 2017. године,
ученици и професори Техничке школе
„Уб“, у пратњи школског педагога Синише
Милака, посетили су децу без родитељског старања у Центру за заштиту одојчади, деце и младих у Београду, у Звечанској улици. Приликом ове хумани-тарне
посете малишанима, узраста од две до
шест година, подељена су 53 пакетића,
које су ученици Техничке школе прикупљали током две недеље.
Заједно са професорима ученици су
доносили слаткише, грицкалице, школски
прибор и играчке. Показали су своје велико срце деци која расту без родитељске
љубави. Центар је посетило осморо уче-

ника (Вања Пулетић, Јелена Ранисављевић, Александра Митровић, Кристина Весић, Милица Влајковић, Ивана
Танасијевић, Милош Илић и Стефан
Мићановић и троје запослених (Синиша
Милак, Ивана Марковић и Биљана Максимовић). Посебно су се истакле ученице
Милица Влајковић и Снежана Илић, чланице Ученичког парламента, које су и
прошле године биле ангажоване око прикупљања пакетића за децу која су лежала
на Институту за мајку и дете.
Сусрет је био емотиван и никога
није оставио равнодушним па је, на
растанку са малишанима, било искрених
суза.
Д.К.

Убски средњошколци са школским педагогом
Синишом Милаком у посети Звечанској

УБСКИ ДЕДА МРАЗОВИ НА МОТОРИМА

ДРУЖЕЊЕ СА МАЛИШАНИМА
Чланови Мото клуба „Уб“, независног
удружења убских „бајкера“, организовали
су, током новогодишњих празника,
хуманитарно прикупљање средстава за
куповину пакетића деци са Косова.
Преобучени у Деда Мразове, на моторима,
које не остављају ни у зимском периоду,
они су се дружили и фотографисали са
убским малишанима на Градском тргу,
деливши им слаткише и осмехе.
- На овај начин смо хтели да обрадујемо наше мале суграђане, поделимо им
скромне поклоне, али и да у исто време

подржимо акцију прикупљања помоћи за
децу са Косова. Организовали смо се
некако спонатано, а све у жељи да
допринесемо овом лепом празничном
расположењу. Планирамо да оваква и
слична окупљања организујемо и у
наредном периоду, како би скренули
пажњу на наш клуб, али и учинили неко
хумано дело- истиче Небојша Марјановић, један од двадесетак чланова
убског мото клуба, који још увек није
званично регистрован, али, за сада, има
велике планове.
М.М.М.

Хумани убски „бајкери“
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ВИСОКИ СТАНДАРДИ

НАШИ
Неки гастарбајтери (некада
смо их тако звали, а сада су то,
углавним, наши суграђани са страним
држављанством) су остали, чак, до
Српске Нове године, а неки су дошли
само на два-три дана, да међу својима
прославе и - одмах се врате на радна
места у Аустрији, Немачкој, Холандији... Модерно одевени, са уредним
фризурама, моћним аутомобилима и
девизама у џеповима. Гледали су нас
помало сажаљиво. Као да би рекли:
‘’Сами сте себи криви...’’. Оно што они
тамо раде је посебна прича, али, важно
је, збиља, да раде и да имају посао и
примања - солидна за овдашње
прилике. Оно чиме су тамо, окружени
садржи много више гламура, сјаја и
високог стандарда него ово овде.
Само, оно је туђе, а ово - наше!
Они су увек негде журили,
нису имали времена за неке дубље
разговоре... Површно су говорили о
свакој теми, деловали су, помало.
одсутно. Мање или више, већ су
постали странци за нас. Тамо негде,
разуме се, гледају их као - туђине. И то
је оно што се види у њиховим очима, а
нама личи на сажаљење.
Кад су пошли, понели су
домаћу ракију, мало пршуте и домаће
сланине и... као и увек до сада, сету у
душама. Они се неће вратити да овде
живе. Можда, некад, кад буд у у
пензији. Али, до тада је остало још
пуно времена. Неки девизни пензионери прве генерације одавно су се
вратили. Па, и неки из друге... са пензијама које им омогућују висок стандард
- овде. Али, трећа генерација ће се
вратити, само, ако за то буду постојали
посебни разлози. Ко зна шта ће се до
тада тамо догодити! Ко зна?
М.М.

‘’У ПАМЕТ СЕ, СРБИ!’’

ПРЕЖИВЕТИ
УБРЗАНИ РАЗВОЈ
Милан Ћулибрк, главни и
одговорни уредник НИН-а, недавно је
изјавио да ‘’Србија неће стићи развијене замље, чак и кад би они
погасили машине у наредних 500
година’’. Изледа као претеривање.
Хипербола, парабола... све до бола.
Али, нажалост, није далеко од истине.
Јер, по садашњем расту нашег БДП-а,
рачуница показује да је, управо,
толико година потребно да достигнемо оне којима, сада, Србија плаћа
по неколико хиљада евра за једно
радно место које отворе у својим
новоотвореним привредним капацитетима - овде, а просечна плата (у
таквим страним фирмама у Србији је испод 300 евра). Ташко је разумети ту
рачуницу. Заиста тешко!
Наши раде у развијеним земљама, у тим странима фирмама
(тамо, преко границе), за пар хиљада и
тврде да ни тамо не цветају руже, а
цене основних животнох намирница,
одеће, обуће, кажу, чак су и ниже него
овде. То диктира некакав увознички
лоби (?).И тако, као у зачараном кругу...
Узалуд је помињање Арчибалда Рајса и његовог упозорења од
пре стотинак година - ‘’У памет се
Срби!’’
М.М.
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У ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“ ОДРЖАН СЕМИНАР

ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ
Презентовање неког садржаја од суштинског
је значаја за разумевање и размену
информација – кажу су ауторке семинара.
У Музичкој школи „Петар Стојановић“, у суботу и понедељак, 13. и 15. јануара, одржана су два занимљива акредитована семинара посвећена комуникационим и презентационим вештинама и поп музици у настави. Предавање су
одржале професорке из Новог Сада Данијела Кличковић, дипл.
мастер музикологије, помоћник директора и професор
историје музике у МШ „Исидор Бајић“ и др Ира Проданов
Крајишник, редовни професор историје музике и предмета
Музика и медији на мастер нивоу на Академији уметности
Универзитета у Новом Саду.
Актуелне теме „Комуникационе вештине и презентације у
области музичких и друштвено-хуманистичких предмета“ и
„Популарна музика у настави музичких и општеобразовних
предмета“ презентоване су на занимљив начин кроз аудиовизуелно предавање и креативне радионице, у којима су
активно учествовали полазници семинара, професори и
наставници убске Музичке школе и ОШ „Милан Муњас“. Дугогодишње искуство у области медија и публикације, професорке Данијела Кличковић и др Ира Проданов Крајишник,
поделиле су са присутним учесницима, напоменувши колико је
важно, како и на који начин се представљамо другим особама и
публици, приликом јавних наступа. Како презентујемо неки
садржај, од суштинског је значаја за разумевање и размену
информација – навеле су ауторке семинара.
Јавно излагање, непосредан говор, меморијски говор,
говор из белешки, као и специфичности вербалне и невербалне комуникације, које су уочљиве код сваког говорника,

ЧЕТИРИ ДАНА ПОСЛЕ САВИНДАНА

ЗИМСКИ РАСПУСТ
За ученике основних и средњих школа, прво полугодиште се завршава 31. јануара, па ће ђаци званично бити на
распусту од 1. фебруара. У школске клупе би требало да се
врате 12. фебруара. После три наставна дана 12, 13. и 14.
фебруара, због Сретења - Дана Државности, 15. и 16.
фебруар ће бити нерадни дани.
У ОШ „Милан Муњас“ почеће реконструкција грејања,
па се чека званична одлука Министарства просвете о дужини распуста. Ученици ће бити благовремено обавештени.
Пре одласка на зимски распуст, у свим школама у
Србији, радно ће се обележити школска слава Свети Сава,
која ове године пада у суботу, 27. јануара. Музичка школа
„Петар Стојановић“ традиционално уочи Савиндана, у
вечерњим сатима, одржаће Светосавску академију, која ће
бити хуманитарног карактера.

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

Ub

064/47-44-865

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

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

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210

Детаљ са семинара, 13. јануара
било да је јавна личност или не, били су део теме са
предаваља. Општи циљеви семинара су оспособљавање
наставника музичке културе и ваннаставног особља за
професионалне презентацијске вештине и савремене
методе комуникација у специфичном радном окружењу у
којем се налазе. Полазници су научили на који начин да
заузму став, положај тела, како да се обуку и шта да кажу у
тренуцима када су у могућности да се јавно обраћају
публици, директим путем или путем медија.
Други семинар, посвећен утицају популарне културе на
свакодневни живот појединца и народа, посвећен је
примени у пракси популарне музике у настави, како би се
задовољили укуси нове, младе генерације ученика, која је
све мање окренута класичној музици.
Д.Капларевић

АКТУЕЛНО

БЕОГРАДСКИ ИЗБОРИ
Ускомешало се на српском политичком небу. Помиње
се, у медијима, свашта. Најприсутнији је страх од нечега
невидљивог, нечега што би требало да наведе бираче да
гласају баш за ону опцију која ‘’пушта’’ најневероватније
вести. Али, такве вести не заслужују пажњу, чак, ни у
осврту локалног гласила. Свет је одавно постао глобално
село па ће, уколико се обистине неке мрачне прогнозе,
све кренути као у домино ефекту - срушиће се све... Зато,
не треба, баш, веровати у много тога о чему се ‘’труби’’ по
дневним листовима и електронским медијима. Сетимо
се, само, колико је објављено шокантни вести, да би их,
већ сутрадан, затрпале нове, још шокантније...
Ипак, уколико је један дневни лист тачно пренео
изјаву бившег председника Бориса Тадића о томе да се ‘’у
име патриотизма много краде’’ - вредан је пажње кратак
коментар. Наиме, у време власти поменутог демократе, а
потоњег социјалдемократе (ваљда), опљачкано је толико
да би њега, сада, требало да буде срамота да се појави у
јавности, а комоли да води неку партију и учествује на
изборима (уместо да је иза решетака). Многи имају и
лична искуства у његовој ‘’демократији’’. Поготову они
који су остали без посла и прихода упркос изборног
обећања да ће бити отворено нових четврт милиона
радних места (?). А треба поменути и оно предизборно
обећање, дато у његово име, да ће сви пунолетни грађани
(бирачи) добити, од наводних акција, по хиљаду евра.
Београђани имају нешто бољи стандард од остатка
Србије. Имају и неку врсту међусобних комуникација
(радио Милева) па, онај ко буде успео да нађе те
‘’фреквенције’’ и лансира такве ‘’вести из несвести’’, које
ће попљувати све друге противнике по сваку цену, тај ће
добити део гласова наивних... После ће, новоизабрану
власт, исти ти, који су је гласали, на сав глас да грде...
Заборавиће се све што је обећано у изборним
кампањама, а само ће срећа одлучивати о томе колико ће
Београд, Београђани и цела Србија имати користи од
оних који су буду владали. Они ће се правдати погрешном
политком, неспособним и непоузданим претходницима,
крађама под плаштом патриотизма. Као Борис сада. А, не
дај Боже да се они његови врате! Ионако их се много
прошверцовало у нову напредњачку власт.
Београдски избори, у значајном делу, одлучују о
будућности свих нас. Јер, ако се ова владајућа коалиција
начне, ма каква била и ма колико би јој се примедби могло
дати, Србија ће дефинтивно потонути. Али, ваљда ће се
довољан број Београђана сетити да смо били на само
неки месец пред банкротством онда када је владао исти
тај ‘’поштени’’ Тадић.
Милан Миловановић

ЛАЈКОВАЦ
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ГТ-1

Lajkova~ka
panorama
ОО СНС ЛАЈКОВАЦ ОРГАНИЗОВАО КОКТЕЛ ПОВОДОМ НОВОГОДИШЊИХ ПРАЗНИКА

ЗАОКРУЖЕНА УСПЕШНА ГОДИНА
На до сада најпосећеним окупљању лајковачких напредњака у Хотелу „Лајковац“,
уз присуство многобројних високих званичника и пријатеља странке, празничну
атмосферу употпуно је певач Милан Топаловић Топалко
Општински одбор Српске напредне странке Лајковац
одржао је, 11.јануара, традиционалан новогодишњи коктел у
препуној сали Хотела „Лајковац“. Својим присуством, овај
догађај увеличали су многобројни страначки, републички и
општински функционери, као и неколико народних посланика, међу којима су се, између осталих, нашли: Дарко
Глишић (председник ИО СНС и председник општине Уб),
Тихомир Арсић (саветник у министарству културе), Верољуб Матић, Тијана Давидовац, Ивана Николић (нардони
посланици), Бојан Синђелић (Лазаревац), Бобан Јанковић
(Мионица), Милорад Милинковић (Владимирци), Јасна
Аврамовић (Смедерево), Душан Илинчић (Коцељева),
Драган Лазаревић (Љиг), Ненад Стевановић (Осечина),
Зоран Јефтић (Мали Зворник), Зоран Јозић (Блаце), Саша
Задовољан постигнутим резултатима:
Јовановић Џајић (Уб), Горан Миливојевић (наченик КолубарВладан Костић, председник ОО СНС Лајковац
ског округа), Александар Рајевац (Ваљевска пивара)..., као и
представници ЕПС-а и Огранка „Колубара“ и функционери
неколико политичких странака у Лајковцу.
предвођена председником Александром Вучићем учинила.
На територији наше општине у току си велики инфраструктурни радови на асфалтирању пута у Ратковцу, завршетку
канализационе мреже у Рубрибрези и Јабучју, а у сарадњи са
водопривредом Србије ради се на уређењу тока Колубаре.
Завршени су радови у главној улици на замени тротоара
новим бехатон плочама и ивичњацима, урађена је и нова
расвета, а радови на изградњи градског базена и обданишта
теку по плану- казао је Костић, уз посебан осврт на пројекте

Дарко Глишић и Милан Топаловић Топалко
са функционерима општине Лајковац
На самом почетку најпосећенијег новогодишњег коктела до сада присутнима се обратио председник лајковачких
напредњака Владан Костић, који је истакао задовољство
постигнутим резултатима у предходној години.
- Наш досадашњи рад, резултати које смо постигли, као
и велики број вас који сте овде присутни, ствара осећај
поноса и великог задовољства због свега што је ова странка

Велики број званица

Пријатна атмосфера уз Топалка
чија се рализација очекује у овој години. - У плану је
измештање зелене пијаце и изградња сквер-парка на тој
локацији, а велики акценат смо ставили на решавање питања
водоснабдевања у Ратковцу и Словцу, као и у Придворици,
Стрмову, Пепељевцу и делу Јабучја. Најбитније ставке у буџету општине Лајковац за наредни период се тичу комуналне и
путне инфраструктуре са циљем подизања квалитета живота
наших људи. Све што смо до сада урадили и циљеви које смо
испред себе поставили захтевају још већи рад, посвећеност и
одрицање. Мало је коме до сада, овај народ на свим претходним изборима дао поверење као Српској напредној странци.
Ту одговорност на својим плећима осећамо сви и утолико је
наша обавеза већа- закључио је председник ОО СНС Лајковац
упутивни, притом, најлепше жеље у наступајућеј 2018.години.
Присутне је затим поздравио и Дарко Глишић, председник ИО СНС, захваливши се члановима и активистима
странке на неизмерном залагању у заједничком стварању
бољег и напреднијег друштва у интересу свих грађана. Након
тога, микрофон је преузео Милан Топаловић Топалко, који је
својим наступом употпонио још једно лепо и пријатно
дружење у Лајковацу.
М.М.М.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

УСВОЈЕНА ОДЛУКА
О БУЏЕТУ ЗА 2018-ту
На 20. седници Скупштине општине Лајковац усвојена је
Одлука о буџету за 2018. годину. Пројектовани буџет износи
1.270.535.810 динара, што је приближно прошлогодишњем
почетном буџету. Од тог износа пренета неутрошена средства
су око 300 милиона, што је такође на прошлогодишњем нивоу.
Те обавезе су већ уговорене и биће реализоване у првој половини 2018. Планирани текући приходи износе 860 милиона, од
чега су приходи ренте 340, а приходи екологије 96,4 милиона.
Најзначајније капиталне инвестиције планиране у 2018.
су: изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у
Словцу и Боговађи, повезивање постојећег цевовода СловацРатковац са црпном станицом Словац и повезивање од
Оштриковца са постојећим цевоводом, изградња прве фазе
водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-Придворица, изградња затворене градске пијаце, завршетак нове зграде Дечјег
вртића „Лептирић“ (суфинансира Министарство привреде са
18 милиона), завршетак изградње затвореног пливачког базена, реконструкција и санација средње школе и основне школе
у Бајевцу (финансира Канцеларија за јавна улагања), пројектовање заједничке котларнице на биомасу за средњу и основну школу, спортску установу, Дом здравља и вртић.

Детаљ са 20.седнице СО Лајковац
Програм пољопривреде повећан је за шест милиона у
односу на 2017. годину и износи 16,3 милиона, при чему се
уводи нова мера подршке за инвестиције младих пољопривредника у износу од 9,2 милиона. Финансирање социјалне
заштите, подршке породици и деци наставиће се и у 2018.
години: помоћ пензионерима, породиљама, вантелесна оплодња, превоз деце у средњу школу, регресирање боравка деце
у предшколској установи, регресирање цена комуналних
услуга, превоз и смештај деце ометене у развоју итд. Ученичке
и студентске стипендије биће 40 одсто веће него прошле
године. После пет година цена боравка деце у вртићу биће
повећана за 560 динара, што је 4.536 динара месечно по
детету. Биће повећане и плате запослених у 2018. години:
органима и службама локалне власти за пет одсто, предшколским установама и установама културе за 10 одсто, осталим
јавним службама за пет одсто.
Председник Живковић је рекао да је недавно потписан
Анекс 3 Споразума о пресељењу објеката социјалне инфраструктуре месних заједница Скобаљ и Мали Борак за преосталих 1.106.000 милиона евра са ЕПС - Огранак РБ
„Колубара“ Лазаревац. Конкретна реализација очекује се по
потписивању појединачних уговора за изградњу објеката по
наменама из основног споразума вредног 3,2 милиона евра.
Средства ће бити добрим делом усмерена на решавање
водоснабдевања у Јабучју, укључујући изградњу примарне и
секундарне мреже.
Б.Петровић

ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА

25.јануар 2018.г.

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ ДОДЕЛИЛА ПРИЗНАЊА НАЈБОЉИМ
СПОРТИСТИМА, КЛУБОВИМА И КОЛЕКТИВИМА

СА 51. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

РАЗМАТРАНО НЕКОЛИКО
ВАЖНИХ ОДЛУКА

ПОНОСНИ НА
СВОЈЕ СПОРТИСТЕ
Спортски савез општине Лајковац доделио је 14. јануара,
у Хали спортова, признања најбољим спортистима, клубовима и колективима у 2017. години. Најбоља спортисткиња је
Ивана Лазаревић, капитен одбојкашица Железничара, која је
предводила тим од Друге лиге до Суперлиге, у којој са
успехом игра шест година. Спортиста године је Иван Тејић,
капитен кадетске селекције Фудбалског клуба „Партизан“ и
репрезентивац Србије. Тејић је поникао у „Железничару“, а
годину дана провео у лазаревачкој „Колубари“. На жалост, био
је спречен да присуствује додели признања. Признање је
примила његова мајка.
За најбољи спортски клуб проглашен је
женски Одбојкашки клуб
„Железничар“. Крајем
2017. освојили су Балкански куп и играли у Купу
изазивача, пласирали се
у финале националног
купа, док су у Суперлиги
Србије међу три најбоље
екипе. Признање у име
своје екипе примила је
Најбоља спортисткиња:
шеф стручног штаба
Ивана Лазаревић
Светлана Илић, тренутно
и селектор репрезентације Аустрије. За најбољи спортски
колектив проглашен је кошаркашки клуб „Железничар” који
има и мушку и женску екипу, али је примат дат кошаркашицама
које су одиграле сјајно полусезону у Првој Б лиги и претендују
на виши ранг. Признање је примила Драгана Томић, капитен
ЖКК „Железничар“.
Награде најбољим спортистима и клубовима уручили су
председник општине Андрија Живковић, заменик председника Ненад Џајевић и члан Општинског већа Владан Костић.

Добитници спортских признања

Најбољи спортски клуб: ЖОК Железничар

ЛАЈКОВАЦ ТОКОМ НОВОГОДИШЊИХ ПРАЗНИКА

„УЛИЦА
ОТВОРЕНОГ СРЦА“
Општина Лајковац, и оне године, била је покровитељ
„Улице отвореног срца“, која је одржана у суботу 30. децембра
од 12 до 18 сати, на платоу испред Градске куће. Организатор
је био Културни центар „Хаџи Рувим“, у сарадњи са другим
општинским установама и удружењима грађана.
Након свечаног отварања, изведена је новогодишња
представа убског позоришта „Деда Мразове муке“, после које
су наступиле „Балерине снежанице“ Плесног клуба РМП и
балерине Плесног клуба „Идеа“. Улицу отвореног срца посетио је и Деда Мраз, а најмлађе су забављали кловн Паја и
аниматори, као и улични свирачи.
Новогодишњи програм употпунио је наступ ученика ОШ
„Миле Дубљевић“ и фолклорног ансамбла Културног Центра
„Хаџи Рувим“. Негде око 15 часова најмлађе и старије Лајковчане забављо је мађионичар Бојан Богдановић, а његова
егзибиција била је поклон ПСД „Ћира“. У 16 часова приређено
је још једно лепо изненађење за децу: на сцену су излашли UV
денсери – роботи и виле, да би од 17 часова било одржан
концерт Плесног студија РМП из Лазаревца и кубанског бенда.

Наступ кловна Паје изазвао је велико интересовање

На 51. седници Општинског већа на дневном реду углавном
су се нашле тачке на којима су верификоване одлуке Скупштине
општине. У обраћању медијима после седнице, председник
Општине и председавајући Општинског већа Андрија Живковић
издвојио је најзначајније одлуке које су разматране и усвојене на
овој седници:
- Усвојили смо Програм рада Дома здравља за 2018. годину,
односно за унапређење здравствене заштите становништва, који
се неће битније мењати у односу на претходну годину. Општина
наставља да финансира рад Дома здравља са 10 милиона
динара и рад сеоских амбуланти у Врачевићу, Боговађи и Јабучју.
Оно што је јако битно, на крају године смо у сарадњи са УНДП
ушли у реализацију пројекта потпуне адаптације амбуланте у
Боговађи, која подразумева комплетну санацију крова, зграде и
увођење централног грејања. Вредност радова је 5 милиона
динара, а комплетно ће их финансирати УНДП, која се стара о
мигрантима који се налазе у Центру за азил у Боговађи. Издвојио
бих и Програм финансирања вантелесне оплодње за коју смо ове
године из буџета издвојили пет милиона динара. Услови су
остали непромењени, само је битно да један од супружника буде
пријављен на територији општине Лајковац. Усвојен је и Програм
финансирања унапређења безбедности саобраћаја на путевима
чији је буџет 5,5 милиона динара. Надам се након постављања
сигурносних камера које ће пратити брзину учесника у саобраћају
да ће буџет бити далеко већи. Од када је пре две године
формиран Савет за безбедност у саобраћају, то функционише
много боље. Морам да похвалим сараднике у Савету којем сам
председник, то су директорка вртића Мила Митровић и
руководилац одељења у Општинској управи Предраг Мирковић.
Савет функционише веома добро, имамо добру координацију и
смернице од Владе Републике Србије, тако да новац од
саобраћајних прекршаја користимо на правилан и рационалан
начин. Трудимо се да подигнемо ниво свести учесника у
саобраћају, у 2017. урадили смо нова аутобуска стајалишта,
постављене су на неколико места у центру Лајковца бетонске
калоте за регулацију паркирања , поставили смо такође радаре
који упозоравају на дозвољену брзину. Наставићемо и праксу
поделе аутоседишта за новорођене бебе,одвојили смо милион
динара за иградњу нових аутобуских стајалишта. У првој фази

Најбољи спортски колектив: ЖКК Железничар
Туристичка организација Општине Лајковац приредила је уличну изложбу слика и радионица „колубарске
наиве“, музички коктел „Од Битлса до Свиленог конца“ и
презентацију промо материјала са туристичком понудом
Лајковца. Арт Клуб КЦ „Хаџи Рувим“ организовао је ликовну радионицу „Улица отвореног срца у очима уметника“.
Своје хуманитарне штандове имали су и Предшколска
установа „Лептирић“ и ОШ „Миле Дубљевић“, а сав приход
од продаје дечијих радова дониран је удружењу „Чеп за
хендикеп“.

Празнична атмосфера у Лајковцу

Петак, 26.јануар 2018.г. од 18 часова
Велика сала Градске куће Лајковац
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Све време програма радио је и “Новогодишњи мини
базар“, са штандовима на којима су се продавали новогодишња и божићна декорација, новогодишњи колачићи и
лицидерска срца, декупаж и други ручни радови, мед и
пчеларски производи..., док је Мото Клуб „ТНТ“ Лајковац
организовао дружење уз топле напитке.

биће постављене на регионалним путевима ка Ваљеву и Убу,
односно у Словцу. Настављамо са изградњом пешачке стазе у
Рубрибрези и планирамо да до краја 2018. завршимо пешачку
стазу са оградом до Пепељевачке рампе, после чега ће се
наставити на тротоаре који воде ка Лајковцу. Већи део те стазе
био је раније урађен, али је уништен због несавесних возача па
смо били приморани да је поново урадимо и поставимо заштитну
ограду.
Усвојени су и Програм рада Црвеног крста Лајковац и
Акциони план за младе. Председник Живковић се на крају године
захвалио најближим сарадницима, пре свега члану Општинског
већа Владану Костићу, заменику председника Ненаду Џајевићу,
начелници Општинске управе Љубици Новаковић и руководиоца
Одељења Предрагу Мирковићу. Истакао је да су то људи свесни
одговорности и потреба Лајковца за несметаним развојем, који се
може остварити само преданим и тимским радом. Планови
зацртани пре две године делимично су остварени, а биће
реализовани у наредном периоду, као што ће постепено бити
завршени послови започети у претходним годинама.

ГТ-4
25.јануар 2018.г.
ЖОК ЖЕЛЕЗНИЧАР (ЛАЈКОВАЦ)

ЛАЈКОВАЦ

СУПЕРЛИГА
ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ

СЈАЈНА ПОБЕДА
У ПАЗОВИ
Oдбојкашице Железничара су у дербију кола убедљиво
савладале Јединство у Старој Пазови са 3:1, по сетовима
25:11, 25:15, 18:25 и 25:22. Не само да су се реванширале
Јединству за пораз у првом делу првенства, него су се
учврстиле на трећем месту табеле са две победе више од
Пазовчанки. Имају 11 победа из 13 кола као и другопласирана
Црвена звезда и победу мање од водеће Визуре.
Најефикасније у саставу Жеље биле су Младеновић са 19,
Јовичић и Гајић са по 12 и Станимировић са 11 поена,
Вигњевић је забележила 7, а Кутлешић 3 поена. У следећем
колу Железничар дочекује панчевачки Динамо, после чега
следе два велика искушења: меч са Црвеном звездом у
Београду и са Визуром у Лајковцу.

ЛАКО ПРОТИВ СРЕМА

ЈОВАНА ЈОВИЧИЋ
НАЈБОЉА У ДЕЦЕМБРУ

Одбојкашице Железничара су, у претходном колу, у
Лајковцу убедљиво савладале Срем из Сремске Митровице
са 3:0, по сетовима 25:11, 25:18 и 25:22. Код домаћих
најефикаснија је била Јовичић са 15 поена, затим
Пре почетка утакмице представници Суперлиге и Станимировић са 9, Гајић са 7, Лазаревић и Василева по 6
спонзора „Поштанске штедионице“ уручили су трофеј и чек итд. Тренер Светлана Илић искористила је прилику да
на 500 евра Јовани Јовичић, коректору Железничара из разиграва и девојке из друге поставе.
Лајковца, као најбољој играчици Суперлиге у децембру.

ЗАУСТАВЉЕНЕ
У КУПУ ИЗАЗИВАЧА
ТЕНТ из Обреновца играће у осмини финала Купа
Изазивача (Challenge Cup), пошто је елиминисао Железничар
тријумфом у “златном сету” са 15:13. У регуларном току
реванш меча шеснаестине финала, у дворани СКЦ
Обреновац, ТЕНТ је савладао Железничар са 3:0, по
сетовима 26:24, 25:23 и 25:19, после 86 минута игре. По
пропозицијама ЦЕВ-а за победе од 3:0 и 3:1 добијају се три
бода па је зато игран „златни сет“, који је трајао 20 минута.
Код Железничара најефикасније биле су Јовичић са 17,
Младеновић са 14 и Станимировић и Гајић са по осам поена,
а код ТЕНТ-а Лазић, Компировић, Радмиловић и Ашчерић.
ТЕНТ ће у осмини финала играти против белгијског
Остендеа.

У ФИНАЛУ КУПА СА ЗВЕЗДОМ
Железничар из Лајковца направио је велико
изненађење победом против Визуре у реванш мечу
полуфинала Купа Србије. У Руми, где Визура игра као
домаћин, Лајковчанке су за 88 минута игре са убедљивих
3:0 победиле шампиона Србије, по сетовима 27:25, 25:21 и
25:18. На тај начин су направиле још један велики успех први пут су се пласирале у финале Купа Србије! У финалу
3. марта играће са Црвеном звездом.

ЈОШ ЈЕДНО ПРИЗНАЊЕ
ЗА МИЛУТИНА РАНКОВИЋА

ПОВЕЉА ЗА
ЛАЈКОВАЧКОГ УМЕТНИКА
У Галерији Театра 78 у Београду, 16.јануара, Милутину
Ранковићу додељена је Повеља Центра за стратешка
истаживања националне безбедности, за допринос у
уметности култури и друштвеној корисности.
Директор Центра професор доктор Слободан Нешковић, уручујући прзнање уметнику из Лајковца, рекао је да је
ово највеће одличје које ова организација додељује и да је до
сада уручено свега пет таквих Повеља, чији су лаурати
доктори , академици и универзитетски професори из Европе,
а да се Милутин Ранковић, својим радом код нас , али и у
иностранству, одавно свртао међу њих.

Милутин Ранковић и Слободан Нешковић

МАРКЕТИНГ СЛУЖБА:
064/2180-588

МИОНИЦА

25.јануар 2017.г.

У СЕЛУ МИОНИЦИ И БАЊИ ВРУЈЦИ ПЛИВАЛО СЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ

НАЈБРЖИ НИКОЛА ЛАЛОВИЋ
И МИЛОШ ЈОВИЧИЋ
Традиционалним пливањем за
Часни крст у Селу Мионици и Бањи
Врујци обележен је један од највећих
хришћанских празника-Богојављење.
Светковање Богојављења је почело
литургијама у храмовима Вазнесења
Христовог у Мионици и Свете великомученице Марине-Огњене Марије у Бањи
Врујци, након чега је по благослову епи-

Мионички победници

Победници у Врујцима

скопа Милутина уследило пливање за
Часни крст. Иначе, пливање за Часни
крст је на базенима Спортског центра
Лепеница у Селу Мионици организовано по други пут и то под покровитељством овдашње Црквене општине,
општине Мионица и Установе за физичку културу ''Мионица'', док су покривитељи осмог по реду такмичења у Бањи
Врујци уз Црквену општину и локалну
самоуправу били и Хотел ''Врујци'', као
и Винарија ''Илић-Њемчевић''.
Деоницу до Богојављенског крста
дугу 33 метра, што симболизује број
година Христовог живота, на отвореном
базену Спортског центра ''Лепеница'' у
Селу Мионици у конкуренцији двадесетак одважних пливача први је превалио Мионичанин Никола Лаловић,
испред својих суграђана Николе Бошњаковића и Горана Стефановића. На
отвореном олимпијском базену Хотела
''Врујци'' пливало је 26 учесника.
Обреновчанин Милош Јовичић је био
најбржи, забележивши тако трећу
победу на традиционалној манифестацији, други је до Часног крста
допливао Филип Симић из Берковца, а
трећи Милан Ћировић из Обреновца.
Раме у раме са представницима јачег
пола у Врујцима су пливале прошлогодишња победница Наташа Шиник и
Тамара Симић, а у Селу Мионици
Андријана Грујић. Организатори су
победницима свечано уручили новчане
награде, док су пригодне поклоне у
виду књига и икона добили сви
учесници овогодишње манифестације.
А.Ковачевић

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
У ДУЖИНИ ОД 13,3 КИЛОМЕТРА
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ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ
ЗГРАДЕ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА

У МАЈУ
КРЕЋУ РАДОВИ
Према информацијама из ЈП
''Јединица за управљање пројектима
у јавном сектору'' д.о.о. Београд, ових
дана ће бити расписана јавна набавка
за извођење радова и вршење стручног надзора на изградњи вишепородичног стамбеног објекта у Мионици,
који се гради у оквиру Регионалног
програма стамбеног збрињавања у
Републици Србији, Потпројекат 5изградња стамбене зграде за избегла
лица. Изградња станова се финансира средствима из донација, а држава се обавезала да ће објекти бити

изграђени најкасније до децембра
2019. године. Вишепородична
стамбена зграда у Мионици имаће 16
стамбених јединица, од чега је 9
намењено за закуп/откуп, а 7 за
социјално становање у заштићеним
условима. Процењена вредност
радова на изградњи објекта без
спољног уређења је 355,2 хиљаде
евра, бруто површина стамбене
зграде је 960 квадратних метара, рок
за извођење радова је 300 дана, а
планирани почетак изградње је у мају
месецу ове године.
А.К.

ВОДА СТИЖЕ
У ПЕТ МИОНИЧКИХ СЕЛА
Почели су радови на изградњи водоводне мреже за
села Шушеока, Ђурђевац, Санковић, Клашнић и део
Радобића. Пројекат изградње подразумева постављање
цевовода у дужини од 13,3 километра, изградњу
резервоара ''Бела Стена'' у Шушеоци, ''Вис'' у Ђурђевцу и
''Јакшинац'' у Санковићу и црпних станица ''Шушеока'' и
''Ђурђевац''. Вредност пројекта је 80,4 милиона динара и у
потпуности се финансира посредством Канцеларије за
управљање јавним улагањима. Рок за завршетак радова
које изводе ваљевска предузећа ''Електроволт'', ''Сава
коп'', ''Комград'' и ''Дис Нискоградња'' је 180 календарских
дана од дана увођења у посао.
Радове је обишао председник Привременог органа
општине Мионица Бобан Јанковић и том приликом истакао
да ће изградњом ове водоводне мреже, чије је снабдевање
планирано са регионалног водозахвата ''Стубо-Ровни'',
бити решен дугогодишњи проблем водоснабдевања за око
1.200 становника пет мионичких села.
- Мионица је прва општина која ће добити воду из
регионалног водозахвата ''Стубо-Ровни'', а вода ће у
домаћинства у селима Шушеока, Ђурђевац, Санковић,
Клашнић и у делу Радобића из акумулације стићи са
извода у Лукавцу. Након планиране изградње шест
километара дуге деонице цевовода Дивци-Мионица
обезбедиће се снабдевање из система ''Стубо-Ровни'' и за
сва остала насеља, чиме ћемо трајно решити проблем
водоснабдевања грађана општине Мионица – рекао је
Јанковић
А.К.

Председник Јанковић
у обиласку радова

Услужно
бушење
и чишћење
бунара
014/463-213 Мија Ранковић,
Брезовица
064/160-71-60
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СЕЋАЊЕ

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
У недељу, 31.12.2017. г.
преминула је наша драга
мама

МИЛЕНИЈА
МАРКОВИЋ
из Радљева
(1942 – 2017)

РАДОСЛАВ
ВАСОВИЋ
(1957 – 2007)
Отишао си у вечност,
али не и у заборав.
Вечно ћеш живети у срцима
Твојих најмилијих...
10.02.2018. г. навршиће се четири
године од смрти нашег драгог брата,
девера и стрица који умре у Бечу

Хвала ти за све што си нам
у животу пружила.
У срцима нашим те
чувамо...
С љубављу и поштовањем
твоје ћерке: Весна,
Гордана, Душица и Надица
са породицама
У понедељак, 18.12.2017.г.
преминула је наша драга

ДИВНА ИЛИЋ
(1939 – 2017)

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

Давала си нам снагу,
уливала сигурност,
пружала неизмерну љубав
и доброту. Твој лик и дела,
вечно остају.
Хвала ти на свему...
Твоји најмилији:супруг
Милета, син Драган,
унука Душица и снаха
Весна

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН
ИВКОВИЋ – ЛОБЕ
(1946 – 2017)
С љубављу и поносом
чувамо успомену
на твој драги лик.
Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима...

Супруга Љиљана, син
Завиша,снаха Андријана,
унуци Јован, Андреа и Јана

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

25.јануар 2018.г.
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11.02.2018.г. навршиће се пет
година од смрти нашег драгог
брата, ујака, сестрића и шурака

25.01.2018. г. навршавају се
две године од смрти мога оца

30.01.2018. г. навршава се
година од смрти наше драге
мајке, сестре, бабе и таште

АНДРИЈЕ
МИЛОВАНОВИЋА

БОЖИДАРКЕ
ВАСИЉЕВИЋ

ДРАГАН
ВАСИЉЕВИЋ

(1947 – 2016)

(1938 - 2017)

(1959 - 2017)

Драги тата, време пролази, а
љубав и сећање остаће вечно
у мом срцу...
Твоја ћерка Андријана
и супруга Даница

из Трњака

Мајко, научила си ме пуно:
''да живим, праштам и волим’’,
али ме једино ниси научила,
кад одеш, како да те преболим.

Драги брате, почивај у миру
и буди сигуран да ћеш вечно
живети у мом срцу.

Никада Вас неће заборавити ћерка и сестра Мирјана,
унук и сестрић Мартин са породицом
и зет Драган

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

(1939 – 2017)

ДРАГИША ИКОНИЋ

Последњи поздрав дивној жени,
чије име говори више од речи.
Била си пријатељица, сестра и
мајка у најтежим тренуцима
живота.
Пони, вечно захвална за све
што си учинила за мене.

(1934 – 2012)

ГОРДАНА
ОБУЋИНСКИ

СЕЋАЊЕ

ДИВНА ИЛИЋ

Остаћеш заувек у срцу
твоје пријатељице
Дане Mиловановић
20.01.2018. навршава се година
од како нас је напустио наш
вољени отац и син

РАДОЈЕ ИВИЋ
(1967 – 2017)

С љубављу и поносом,
чувамо успомену
на твој драги лик...
Супруга Стана,
ћерка Љиља са породицом,
унук Мирко и унука Маја
СЕЋАЊЕ

(1959 – 1996)
Остаћеш заувек у нашим
срцима. Чувамо те у
најлепшим успоменама...
Мајка Стана, син Мирко,
ћерка Маја и сестра Љиља
са породицом
СЕЋАЊЕ

ВЕЛИЧКО ЈЕРЕМИЋ ВЕЛИЧКО ЈЕРЕМИЋ

„Вољени не умиру док живе у

(19.01.2016. – 19.01.2018)

(19.01.2016. – 19.01.2018)

срцима оних који их воле, а
твоје место у нашим срцима
остаће вечно...“
Воле те твоји: Марија,
Лука и мајка Анђелија

Лепа сећања
остају вечно...

Недостајеш пуно...

Твоји Поповићи

Твоја породица...
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25.јануар 2018.г.
IN MEMORIAM

14.јануара 2018.г. навршава се година од смрти нашег
драгог и вољеног

МИЛИВОЈА
РАДОЈИЧИЋА
професора
(1934 - 2017)
Био си оличење поштења
достојанства и доброте. Уз тебе
смо се осећали безбедно и
заштићено. Увек ћемо памтити
твоју несебичну љубав и доброту.

ПЕТАР ЛАЛИЋ
Последње збогом,
с` поштовањем
Колектив Установе за
културу у спорт ‘’Уб’’

Твоји најмилији

3.02.2018. г. навршиће се шест
месеци од смрти наше драге

18. 01. 2018.г. навршиле су се две
године од како није са нама наш драги

18. 01. 2018.г. навршиле су се две
године од како није са нама наш драги

ЈАСНЕ ГАЧИЋ

КОНСТАНТИН
МИЛОШЕВИЋ
ЛОЛАН

КОНСТАНТИН
МИЛОШЕВИЋ
ЛОЛАН

(1941 - 2016)

(1941 - 2016)

Увек ћемо те носити у срцу

Вољени никад не умиру

(1968 – 2017)
Време пролази, а љубав и
сећање остаје вечно. Увек ће
те се радо сећати и чувати
успомену на твој драги лик
Твоји најмилији: мајка Полка,
син Данијел и брат Дарко
са породицама

IN MEMORIAM

Супруга Милена и ћерка
Снежана
31.1.2018. г. навршавају се
24 године од смрти нашег драгог
супруга, оца, свекра и деде

Твоја ћерка Слађана
са породицом

СЕЋАЊЕ

РАТКО
МАРЈАНОВИЋ
из Мургаша
(1943 – 2015 - 2018)

МИХАИЛО
ЦВЕТКОВИЋ
10.04.1943 - 15.01.2018.
Чуваћемо сећање на тебе

Удружење пензионера Уб

ДРАГОМИРА ИЛИЋА
бојаџије из Уба

Добром човеку и
боему

Чувамо светлу успомену!
Супруга Магдалена,
деца Милан и Љиљана,
снаха Горица
и унуци Стефан и Филип

Пријатељ
Милан

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
15.01.2018.г. преминуо је наш
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17.01.2018. г. навршило се тужних годину дана
од када није са нама наш драги супруг и отац

МИЛОСАВ ЛЕЈИЋ
из Трлића
(1951 – 2017)

МИХАИЛО
ЦВЕТКОВИЋ – МИКА
(1943 – 2018)
Са поносом и тугом
чуваћемо те од заборава.
Породица Цветковић

„То је живот, децо моја,
чувао вас Бог,
и по добру упамтите
оца рођеног“.
Тако би нам ти рекао!
Вечно ћемо те памтити
и по добру помињати...
Супруга Стана,
ћерке Славица, Јелица
и Марица са породицама

19.01.2018.г. навршило се две
године од смрти нашег брата

ВЕЛИЧКА
ЈЕРЕМИЋА
из Радљева
(1955 – 2016)
Заувек ћемо те чувати у срцима
и најлепшим успоменама...
Твоји Славко и Зоран
са породицама
27.01.2018. г. навршиће се пет
година од смрти нашег драгог

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
БОРЕ ЂУРЂЕВИЋА
из Слатине
(1948 – 2013)
У нашим срцима живећеш вечно,
а Твоје речи, доброта и љубав.
коју си ширио, остаће заувек део
нас. Никада Те неће заборавити
Твоји најмилији:супруга Милена,
син Живорад, ћерка Славица,
снаја Гордана
и унуци: Дејан и Марија

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

С поштовањем КЈП „Ђунис”

22

ФУДБАЛ

25.јануар 2018.г.

УБСКИ СРПСКОЛИГАШ ОКОНЧАО ЗИМСКИ ОДМОР

БЕЗ ОПУШТАЊА НА ПРОЛЕЋЕ
- Љубичић из Врело Спорта и Поповић из Будућности-Крушика појачања за наставак
сезоне. - Анталија награда за јесење резултате. - Прово први тест 31. јануара.
Иако је Јединство добрим јесењим
играма обезбедило лагодан наставак
сезоне, у табору убског спсколигаша
опуштање је забрањена реч. Због тога је
тренер Верољуб Дуканац већ 18. јануара
окупио првотимце, на прозивци су се
појавили сви креатори јесењег високог
пласмана, а тим је ојачан са два
проверена српсколигашка играча.
Конкуренцију на боку појачао је
Александар Љубичић- брзоноги Врељанин је је по трећи пут задужио црвенобели дрес након учешћа у рекордном
низу Врело Спорта и отвориће нове
опције Дуканцу на месту које су јесенас
покривали Милан Лукић и Зоран Радојичић. Једина замерка у одличној полусезони може се упутити на ефикасност,
због тога је управа Јединства ангажовала класичног нападача Велимира
Поповића (25), момка који са доста
успеха носио дрес комшијске Будућности-Крушика. Стадион "Драган Џајић"
напустио је само Дарко Пурешевић, млади офанзивац се опоравио од операције
колена, а због факултетских обавеза
наставиће каријеру у Хајдуку са Лиона.

Верољуб Дуканац,
тренер ФК Јединство
Мали промет на зимској пијаци
сугерише да је Дуканац задовољан
играчким кадром који поседује, а у
уводном делу припрема имаће прилику
да се увери у потенцијал момака рођених 2000. године- Грујичића, Головића и
голмана Луке Јовановића:

- Реткост је да клуб може да приушти себи оволики број играча из домаће
школе, то је богатство којим Уб може да се
поноси, а почетак припрема је прилика да
се још талентованих момака укључе у рад
првог тима. На првом окупљању је било
30 играча, од тога четири голмана, а
поново су у строју и опорављени
дефанзивци Гавриловић и Ћесаровић.
Радимо на вештачком терену породице
Матић, изузев Милоша Панића који има
проблема са коленом- сви остали
тренирају пуном снагом- први је рапорт
Верољуба Дуканца са зимских припрема.
Иако су борба за прво место, као и
битка за опстанак, прилично далеко од
реалности, Дуканац се не задовољава
половином добро обављеног посла:
- Кроз каријеру увек сам стремио
највишим циљевима, у овом случају нас
и име Немање Матића тера да бежимо од
просечности, тако да на пролеће очекујем
да будемо битан фактор у кројењу
српсколигашког врха. Већ у другом колу
дочекујемо једног од кандидата за Прву
лигу- Златибор, након тог меча видећемо
да ли смо способни и за већа дела.
Очекујем да са Поповићем добијемо
потребну дубину, сигуран сам да ће
Бељић и Крстић знати да искористе
његове могућности, па би требало да
постижемо више голова него јесенас.
Читав јесењи део Дуканац је
одрадио без помоћника, у тренажном
процесу помагао му је само тренер
голмана Чедомир Мартић, а решење за
асистента нађено је у лику доскорашњег
суперлигашког играча:
- Биће ми задовољство да помогнем Милошу Обрадовићу у првим
тренерским корацима, бивши играч Рада,
Вождовца, Младости, Новог Пазара...ће
пуно помоћи својим искуством, посебно
младим играчима. Изузетно је мотивисан,
познаје фудбал, момак је са Уба...поседује све услове да Јединство од
њега има пуно користи. Голмани су
Мартићева брига, а како је радио свој
посао говори и сјајан јесењи учинак
голмана Ивана Јовановића.
Врло брзо стижу и прве зимске
провере, а средином фебруара фудба-

Милош Обрадовић,
нови помоћни тренер
ФК Јединство
лери Јединства уживаће у реткој привилегији за овај ранг такмичења- део
припрема одрадиће у турској Анталији
(16-26. фебруар):
- Сувишно је коментарисати овај
гест Немање Матића, надам се да ће
момци знати да искористе сва фудбалска врата која им отвара српски репрезентативац, а први тест чека нас на
"вештаку" 31. јануара против Прова.
Након тога следи одмеравање са нашим
омладинцима, Мачвом, Турбином и
Сопотом, плус три међународне провере у Турској. Остаје нам затим само
"генералка" са обреновачким Радничким, а први меч у наставку сезоне чека
нас 11. марта у Ужицу- најављује
Дуканац интересантан зимски период за
своју екипу.
Б.Матић
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ЗАВРШЕН ЛАЈКОВАЧКИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

„ВУЛКАНИЗЕР ДИМИТРИЈЕВИЋ“
СТВАРНО НАЈБОЉИ
Велики прелазни пехар лајковачког
Новогодишњег турнира у малом
фудбалу остао је у витринама предузетника Мирослава Димитријевића
Меде из Словца и његове екипе „Вулканизер Димитријевић“. Иако не увек у
истом саставу (овога пута састављена

Фудбалски ентузијаста
Мирослав Димитријевић са пехаром

од фудбалера из Лазаревца, Обреновца
и Београда), ова екипа узастопне три
године заслужено осваја турнир у
Лајковцу. У финалном мечу са 5:2
савладали су „Ауто плац ДМ“ из
Ваљева, за који су наступали Ристовић,
Ђукић, Јанковић и остали српсколигашки фудбалери. Виђен је добар
фудбал, у којем је „Вулканизер Димитријевић“ све време водио и држао меч
под контролом, а код супарника се
осетио умор јер су пар сати раније
освојили турнир у Ваљеву. За најбољег
фудбалера турнира проглашен је сјајни
Лазаревчанин Филип Перишић из победничког тима, који је дао и најбољег
стрелца Бојана Бељића, док је најбољи
голман Никола Атанацковић из екипе
„Ауто плац ДМ“.
У конкуренцији ветерана трофеј је
освојила екипа „Кафе Вагон“ из Ваљева
предвођена Миланом Јовићем, савла-

Финалисти турнира: „Вулканизер Димитријевић“ и „Ауто плац ДМ“

НА ПРОДАЈУ КУЋА И 50 АРИ ПЛАЦА
(у Степању поред Ваљевског пута)
Површина 200 m²,
са комплетном
инфраструктуром,
легализована и
спремна за
усељење.
Тел за
информације:
064/49-29-520

Најбољи играч: Филип Перишић
давши сјајном игром „ДСС Лајковац“, за
који су наступали познати ветерани из
Лајковца, Уба и Лазаревца. Титулу код
омладинаца освојио је „Хидраулик
систем“ из Мионице, победом у финалном мечу против домаћег „Стефија“. За
победничку екипу наступали су омладинци „Крушик Будућности“. У конкуренцији кадета „Тек Слога“ из Великих
Црљена савладала је лајковачку „Локомотиву“, у ваљевском финалу пионира
„Будућност Крушик“ је био бољи од
„Сењака“, док је код петлића убско
„Јединство“ у финалу победило „Чили
Вили“ из Лазаревца.
Завршни дан Новогодишњег турнира
у малом фудбалу употпунили су фолклорни ансамбл КЦ „Хаџи Рувим“ и КУД
„Железничар“ концертом народних игара, као и додела најбољим спортистима и
клубовима општине Лајковац у 2017.
години.
Б.Петровић
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"ПЕТЛИЋИ" ЈЕДИНСТВА БРИЉИРАЛИ НА ПАРКЕТИМА ТОКОМ ЗИМЕ

ПЕХАР У ЛАЈКОВЦУ, ФИНАЛЕ У ЛАЗАРЕВЦУ
Већ сада трофејна генерација "петлића" Јединства,
предвођена младим тренером Срђаном Ристићем, наставила
је да пехарима попуњава клупске витрине чак и у паузи
између две полусезоне. Убски дечаци су се пријавили на
престижне турнире у Лаковцу и Лазаревцу, а већ по групама
наговестили су високе домете. У Лајковцу су са три победе и
једним "ремијем" у групи обезбедили пласман у полуфинале,
док су их три сигурне победе у Лазаревцу послале међу осам
најбољих.
Без већих проблема, "клинци" Јединства су новим
победама изборили пласман у финале на оба турнира, а
одлучујући мечеви су играни исти дан, интересантно оба
против екипе Чили Вили са аранђеловачке територије. На
жалост, прво финале у Лазаревцу завршило се горким укусом
за Ристићеве пулене, будући да и поред апсолутне
доминације нису успели да затресу мрежу ривала, а посебно
болна је била неискоришћена шанса Александра Пантелића 8
секунди пре краја! Додуше, истакао се и голман Филип
Станаревић одбрањеним пеналом минут пре краја, али је
мање успеха имао у одлучујућој пенал-серији коју су Убљани
изгубили са 3:2.
У таквом расположењу, отишли су у Лајковац на друго
финале, а тамо их је чекала потпуно промењена, одморна и
утисак је много квалитетнија екипа Чили Вилија у односу на
први меч. Губили су дечаци Јединства са 1:0, али су смогли
снаге за преокрет и тријумф од 2:1 (стрелац А.Пантелић и
аутогол), а одличну партију пружио је Урош Живановић који је
имао малу минутажу до тог меча. Вељко Марјановић је
проглашен за играча турнира, Лука Пантелић је био најбољи
стрелац, а Убљанима је припала и прва награда од 30.000
динара.

„Петлићи“ Јединства са тренером Срђаном Ристићем
и председником Дарком Матићем и освојеним пехарима

говори и победа у четвртфиналу против убске екипе Бест
Тест предвођене младим првотимцима Јединства
Филиповићем, Ристовским, Којићем..., али су убски дечаци
показали да могу равноправно да играју са вршњацима из
Одличан утисак у Лајковцу оставила је сениорска екипа
најеминентнијих фудбалских школа у Србији...
Б.Матић
СТУР Бас Фото Гама коју су предводили убски мајстори малог
фудбала Ћургуз, Лукић, Павић, В.Благојевић..., у групи су
успели да савладају ДМ Плац и победника лазаревачког
турнира екипу Немања 91, а у четвртфиналу и одличну
шабачку екипу головима Лукића и Радовановића (2) са 3:1.
Ипак, у полуфиналу су налетели на каснијег победника
турнира Аутовулканизер Димитријевић, екипа коју су
предводили "десетка" Јединства Бељић, Перишић, браћа
Грујичић...славила је са 4:1.

УБСКИ ПОЛУФИНАЛИСТИ
У ЛАЈКОВЦУ

ОДЛИЧНИ И ОМЛАДИНЦИ
ЈЕДИНСТВА
Већ трећу годину за редом, полуфинале у Лазаревцу је
било непрелазна степеница за убске омладинце- екипа под
именом Кафе Пасаж Пекара Срба сјајно се борила против
махом старијих ривала, а савладао их је каснији победник
турнира Ауто сервис Драги. Нови помоћни тренер Јединства
Милош Обрадовић предводио је са клупе Грујичића, Тадића,
Обрадовића, Михаила Поповића и дружину, водили су против
момака из школа "Чуке" и Рада са 1:0 и 2:1, али су на крају
славили Београђани са 6:4. О снази победника турнира
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ОДБОЈКАШИЦЕ УБА ДОЖИВЕЛЕ НЕОЧЕКИВАН ПОРАЗ НА СТАРТУ ДРУГОГ ДЕЛА СЕЗОНЕ

МАЛО ДВЕ МЕЧ-ЛОПТЕ
Иако их је у трећем сету само поен делио од максимална
три бода, убске одбојкашице на крају су морале да се
задовоље само једним.
Ко се сећа јесење премијере у
убској хали, зна да је млада екипа из
Старих Бановаца добро намучила
Убљанке и натерала их да у четири сета
остваре прву победу у вишем рангу.
Због тога се ово гостовање озбиљно
схватило у табору Убљанки- експресно
су гошће стигле до предности од 2:0,
бриљирале су Бојана Мартиновић и
Марина Петровић, а уједначени трећи
сет донео је две меч-лопте при резултату 24:22. Међутим, делом због својих
грешака, а више због фантастичне игре
Омладинца, трећи сет је припао домаћим одбојкашицама, самим тим дао им и
велику инјекцију самопоуздања пред
наставак меча. Изгледало је ипак да ће у
тај-бреку искуснији састав Уба "ишчупати" победу, вођство од 13:11 деловало је довољно за победу у пет сетова,
али је уследио кошмарни финиш у којем
је Омладинац везао четири поена и
нанео Убљанкама трећи пораз у сезони:
- Све честитке домаћим одбојкашицама, показало се да нису случајно
на скенеру суперлигаша из Старе
Пазове, али су у овом мечу дефинитивно премашиле своје могућности.
Немам шта много да замерим својој
екипи, после два одлична сета недостајало је мало концентрације да завршимо
посао, након тога је млада и спремна
екипа домаћина одиграла као у трансу.
Пораз нам је тешко пао, али нам не

Прва лига Србије, 12. коло

Омладинац- Уб 3:2
(11:25, 13:25, 28:26, 25:17, 25:13)
Сала ОШ "Никола Тесла". Гледалаца:
50. Судије: Јовић, Кустурић (Београд).
УБ: Дробњак, Петровић, Мартиновић,
Митровић, Поповић, Каришик, Јелић,
Драшковић, Лазић (либеро 1), Илић
(либеро 2). Нису играле: Вуловић,
Николић

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Борба за врх табеле
се наставља
преостаје ништа друго него да збијемо
редове и вратимо се у победнички
ритам- рекао је после меча тренер ЖОК
Уба Дејан Стојковић.
Средњи блокер Марина Петровић је
вредно сакупљала поене на мрежи, али
то
није било довољно за тријумф.
Сматра да је меч у Бановцима био изнад
ранга такмичења, а да су младост и
висина домаће екипе пресудили:
- После два врхунска сета,
Омладинац је успео да сервисом поремети наш пријем, а имале смо много
проблема да у блоку ухватимо смечеве
високих одбојкашица ривала. Имале су
више снаге и концентрације у одлучу-
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Наредне утакмице ЖОК Уб:
13.коло (недеља, 28.јануар- 18ч):
ЖОК Уб - Јединство (Ужице)
14.коло (субота, 3.фебруар):
Врање - ЖОК Уб
јућим тренуцима, нама остаје да жалимо
за пропуштеним трећим сетом- сматра
бивши тренер Убљанки.
Прилика за поправни
је већ у
недељу, од 18 часова Убљанке ће угостити Јединство из Ужица које су јесенас
лако савладале у "Великом парку". Б.М.

Млађе категорије ЖОК Уб: Подела новогодишњих пакетића и календара
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КОШАРКА

КОШАРКАШИ МЛАДОСТИ НАСТАВЉАЈУ ПРВЕНСТВО ДРУГЕ РЕГИОНАЛНЕ ЛИГЕ "ЗАПАД”

ОСЛАБЉЕНИ
У ШАБАЦ
Млађе категорије још једном показале
велики потенцијал на Меморијалу
„Рајко Жижић“ у Београду.
Окончан је одмор и за кошаркаше Младости, додуше само
за сениоре, јер су млађе категорије били редовни учесници
Меморијала "Рајко Жижић" који се одржава у Хали 3
Београдског Сајма. "Младосташи" су четврти пут за редом гости
традиционалног турнира, а све похвале за приказано иду на
рачун девојчица рођених 2006. и 2007. године. Под командом
Николе Симића, убедљиво су савладале сва три ривала, а
велики потенцијал најавиле су девојчице попут Иве
Стаменковић, Анђеле Исиловић, Анеле Радовановић, Ане
Ристивојчевић...Одлични су били и њихови вршњаци које је
предводио капитен првог тима Ђорђе Васиљевић, такође су
имали максималан учинак из три меча, а једино су дечаци
2009/10. имали половичан учинак- победа и пораз. На ово се

надовезује и информација да је талентовани Ђорђе Симић
прошао први "филтер" селекције дечака рођених 2005.,
тренер Александар Ицић је уврстио име младог Убљанина
за акције региона Западне Србије у овој години...
Првотимци већ наредног викенда гостују у Шапцу од
кога су доживели болан пораз у убској хали у последњим
секундама меча, реванш ће пулени Владимира Урошевића
дочекати у прилично ослабљеном саставу:
- Радош Лазаревић и Урош Ковачевић су
појачали лајковачки Железничар, Ђорђић и
Јадранин имају проблема са повредом
колена, док је Танасковића повреда леђа
одвојила од паркета. Мрђа се изборио за
ангажман у Немачкој, а добра вест је повратак
у строј сјајног скакача Милана Јанковића.
Капитен Васиљевић, Анђелковић, Ивковић...
предводиће "млађарију" у Шапцу, а могу да
најавим да ће велики простор на позицији
"плеја" у наставку сезоне добити 14-огодишњи Иван Милошевић- не одустаје Урошевић
од форсирања голобрадих момака.
Б.М.

КОШАРКА
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КОШАРКАШИ УБА НАСТАВЉАЈУ СЕЗОНУ У ВЛАДИМИРЦИМА

БОРБА ЗА ГОРЊИ
ДЕО ТАБЕЛЕ
Након фантастичне партије против
Лознице у последњем мечу прошле
године, кошаркаши Уба пробаће да у
наставку сезоне приђу водећим екипама,
будући да је борба за виши ранг далеко
од реалне. Ипак, победа против до тада
непораженог лидера показала је да убски
тим вреди више од позиције у средини
табеле, а тренер Марко Росић верује да ће
у наставку сезоне његови пулени
поправити утисак и пласман:
- Надам се да је победа над лидером
донела самопоуздање које нам је пуно
фалило у бројним мечевима, ваљда су
сада играчи свесни да су им могућности
много веће од скора 5-6 и позиције у
средини табеле. Први меч у другом делу
сезоне играмо у Владимирцима за
викенд, победили смо их јесенас са 53
разлике, али тај меч сигурно није репер за

Марко Росић, тренер Убљана
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Распоред 13.кола (27/28.јануар):
Владимирци - Уб
Шабац - Младост 014 (Уб)
Студент 014 - Железничар (Л)
Рађевац - Микс (Мајур)
М015 (Шабац) - Лозница
слободна Осечина
Распоред 14.кола (3/4.фебруар):
Уб - М015 (Шабац)
Младост 014 (Уб) - Микс (Мајур)
Осечина - Шабац
Рађевац (Крупањ) - Студент 014
Железничар (Л) - Владимирци
слободна Лозница

Андрија Пантелић
овај окршај. Домаћин сада има доста
озбиљнији тим и благи је фаворит
пред овај меч- каже млади лајковачки
стручњак на клупи Уба.
У зимској паузи, убски кошаркаши
су се само једном окупили, па ја
тренутна форма екипе енигма за
Росића:
- Одиграли смо пријатељски меч
хуманитарног карактера са Лајковчанима, пробали да сакупимо нешто
средстава за операцију повређеног
бека Алексе Бојичића, а није било
услова да организујемо озбиљнији
припремни период. Битно је да ће исти
тим који је победио Лозницу кренути и
пут Владимираца, предвођени Иваном
Поповићем пробаћемо да дођемо до
половичног скора, а радује
ме
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напредак који су у финишу јесени
показали домаћи играчи попут Драксимовића, Јагодића, Пантелића, Миливојевића...Водећи тројац је далеко одмакао,
очекујем да бољим партијама у наставку
покушамо да се позиционирамо одмах
иза Лознице, Шапца и Железничараизноси амбиције за други део сезоне
Марко Росић, тренер кошаркаша Уба. Б.М.
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