Наредни новогодишњи број излази:
27.децембра 2018.

цена: 60 динара

Година XXVII / БРОЈ 230 / 6.децембар 2018. / Излази сваког другог четвртка

КИЋЕЊЕ ЈЕЛКЕ НА ГРАДСКОМ ТРГУ

ПРАЗНИЦИ НАМ СТИЖУ !

TADING

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

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

Уб

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ !

014/414-390

BELA TEHNIKA

UGRADNA TEHNIKA

PRODAJA STANOVA

2

АКТУЕЛНО

6.децембар 2018.г.

КАКАВ ЈЕ ВАЗДУХ КОЈИ УДИШЕМО ?

ЛЕДЕНИЦЕ
СА УКУСОМ ЧАЂИ
На Убу се, већ годинама, не врше мерења
загађености ваздуха, иако су истраживања и
резултати, које је пре десетак година спровео
тадашњи убски Еко-фонд, били поражавајући
Сa ниским температурама стигло је и велико загађење
ваздуха. Негативни традиционални шампиони у ширењу
црног густог дима на Убу су оџаци котлова за централно
грејања Музичке школе, али не заостају ни они који греју
средњу школу, као и низ неких зграда у ужем центру. Време
ових загађивача долази ових дана, а трајаће све до краја
грејне сезоне. Кажу, густ црни дим је последица влажног
сировог угља, али и застарелих грејних система, пре свега
места у којем огрев сагорева, као и ниских димњака (?).
Према званичним подацима Ваљево важи за
најзагађенији град у Србији. Међутим, с обзиром да се већ
дуго годинама на Убу не врше никаква мерења, оправдана је
сумња да ли тај неславан рекорд држи град који је центар
Колубарског округа. Стручњаци кажу да је Ваљево, као и Уб,
смештено у великој дубодолини и да, окружено брдима и
планинама, нема погодно струјање ваздуха које би
ублажило густину смога. Слично као и ова варош. Уосталом,
Убљани су, у односу на број становника, најбројнији
пацијетни у Ваљевској болници по питању обољења
респираторних органа.

Центар Уба у облаку густог дима
Убски Еко-фонд, као општинска установа - јавно
предузеће, угашен је одавно, а поред осталог, задатак му је
био и мерење нивоа загађења на више места у граду. На
основу тог мониторинга наша општина је добијала значајна
средства од највећег загађивача у овом делу Србије обреновачких термоелектрана. Оне су остале тамо где су и
пре биле, ружа ветрова није знатније промењена, али еко
фондове је неко погасио и то у времену кад су били
најпотребнији на подручју целе Србије. Рачун за ову услугу
неко је, свакако (од некога) наплатио. Али, ово много личи
на некакву теорију завере, па, ту постоји извесна резерва?
Међутим, загађење животне средине рапидно расте и то се
мења на горе, готово на дневном нивоу. Све чешће су
алергије које су резултат разних честица у ваздуху којих, до
пре неку годину, није било. Шта се догађа са нашом
атмосфером? То питање се поставља широм света, а
решавају га научници од којих, повремено, чујемо разна
(понекад контрадикторна) објашњења.
На такозваном микро-плану, на подручју Тамнаве и
убске општине, некада је ваздух био кристално чист. Неки
се, можда, још сећају леденица са кровова које смо могли,
као сва деца света, да лижемо, као сладолед. Биће и ове
зиме леденица, али, мало је вероватно да ће се неко усудити
да им проба укус... И деци је јасно да су и оне пуне чађи... М.М.

КУВА СЕ, КУВА

К

ако су Тарабићи знали да ће ‘’Срба
остати, тек, да стану под једну
шљиву’’ или да ће Европом ‘’владати жута раса’’? Никако! Упућенији кажу
да је све то дописано касније. Чак и оно о
‘’гвозденом коњу’’ и ‘’црним змијама’’...
Е, сад! Поуздано знам да је измишљотина оно о
‘’човеку са родним селом у свом имену’’ јер,
једноставно, учествовао сам у изборној кампањи
ДОС-а и, заједно са свима у тадашњем кафићу
‘’Мајдан’’ узвикивао оно:’’Коштунице, Коштинице’’,
као и ‘’Спаси Србију и убиј се, Слободане, Слободане’’... Неки то данас не би нипошто признали,
али истина је да је, тада, једна странка (са једном Д и
два С) нарасла са пар хиљада чланства на преко
150.000... и више. Масовна су била учлањења и у
друге странке ДОС-а, чије руководство је лансирало ‘’Тарабићево пророчанство’’ и успело да
убеди већину Срба да је за њих спас човек за којег
се, касније, испоставило да ‘’није добро обавештен’’ и да су његову политику, мећу првима,
прихватили такозвани прелетачи, односно, конвертити ‘’премазани свим могућим фарбама’’.
А Тарабићи? Бистроумни Митар је, збиља, доста
тога предвидео, али су нове генерације додавале
на његов стари ‘’текст’’ нова предсказања. Међутим, ово за Србе и једну шљиву, ма ко да је написао
(можда, ипак, и сам Тарабић), изгледа да је - погодио. Рапидно се смањује број становника, а све је
очигледније да су се велике ‘’светске але’’ намерачиле да распарчају ову државу, да јој одузму
историју и прогласе за негативце којих се, ето сада,
одриче и ‘’њихово некадашње друго око у глави’’ Црна (да црња не може бити) Гора! Поништише,
ономад, одлуку своје скупштине од пре сто година.
Ваљда да покажу свету да они перу руке од
‘’губитника’’ Великог рата чија стогодишњица, од
завршетка, се обележава ове године.
Е, кад бих, некако, добио прилику да додам нешто у
Тарабићево пророчанство, ставио бих и то да за
неке ‘’Црноборце’’ неће бити места под оном шљивом чак и када, тадашња, званична европска историја буде ‘’устврдила’’ да су Немачка и Аустрија, потпомогнуте Албанијом, храбром Хрватском и
другим ‘’победницима’’, поразиле ‘’Велику Србију’’, којој се мора одузети све што је, својевремено,
издејствовао, после Кајмакчалана и Солунског
фронта, наш краљ Пера са Пупином и другима.
Кува се у Региону (а - и то би могло да се чита као
простор бивше Југославије). Није било довољно
што је растурена држава од преко 22 милиона становника, што је Србија имала санкције и, коначно,
бомбардована... Кува се, а Хилари К. досољава!
Срби дижу главу, подршку су дали и наши најуспешнији спортисти, Џаја је био у Митровици, Немања је одбио да стави беџ на дрес... Веће демонстрације су на помолу... Ми знамо за давне одлуке
Билдерберг групе и Трилатерале - да Србија мора
да буде уништена... Али, знамо да та Србија никада
није могла да прихвати понижавање. Доста је било!
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ОДЛУКОМ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

САЊА МАРКОВИЋ
НОВИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
Досадашњи правобранилац Драган
Драгићевић даљу каријеру ће
наставити у адвокатури
На 34. заседању Општинског већа на Убу, одржаном
29.новембра, међу осам тачака дневног реда, најзначајнија се
односила на избор новог правобраниоца општине Уб.
Последњих дванаест година, ову одговорну функцију вршио је
Драган Драгићевић, који је из приватних разлога одлучио да се
повуче са овог места и даљу каријеру настави у адвокатури.
На положај новог правобраниоца општине Уб, одлуком
убских већника, изабрана је Сања Марковић, дипломирани
правник са дугогодишњим искуством у локалној самоуправи.
- Желео бих, овом приликом, да се захвалим Драгићевићу
на ових шест и по година одличне сарадње коју смо имали. Он
је био један од најзначајнијих људи у нашем тиму који је, рекао
бих, направио одличне резултате у решавању многобројних
правних питања наше локалне самоуправе. Врата општине Уб
ће за њега увек бити отворена, имајући у виду заиста коректну
сарадњу коју смо имали- истакао је Дарко Глишић, председник
општине Уб, током заседања општинске Владе.
Први човек општине Уб, осврћући се на избор новог
правобраниоца, рекао је да је Сања Марковић изузетно
одговорна особа и да је очекује тежак и одговоран посао, али и
да не сумња да ће добро снаћи на овој функцији.
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АСФАЛТ "ПОПУСТИО" НАКОН ОСАМ ДАНА

РУПЕ У ТРЊАЦИМА
Општина Уб је упутила приговор извођачима
да под хитно реше овај проблем
Након великог притиска и веома жучних и непријатних састанака које је општинско руководтво, на челу са
председником Дарком Глишићем, имало са кинеским
извођачима радова на Коридору 11, који су дужни да
санирају путеве које су користили приликом изградње
деонице аутопута Уб-Обреновац, почетком новембра,
коначно се приступило санацији пута кроз Мајерову улицу,
Трњаке и Стубленицу. Санација ове деонице извршена је "у
рекордном року" и таман када су становници овог дела
убске општине помисили да је њиховим мукама дошао крај,
појавио се један нови, готово невероватан, проблем.
Наиме, само осам дана након изградње овог пута, на
наколико места, појавиле су се рупе на новом асфалту у
Трњацима.

Закрпљени део асфалта
и нова рупа која се појавила после

Сања Марковић на једној од ранијих
седница Општинског већа Уб
Међу осталим тачкама дневног реда треба истаћи и
Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2019.годину. На територији општине Уб одређено је
осам зона, у зависности од комуналне опремљености и броја
јавних објеката, саобраћајној повезаности са централним
деловима општине, односно радним зонама и другим
садржајима у насељу. Цене су углавном на нивоу прошле
године, с тим да је дошло до мањих повећања када је у питању
пољопривредно земљиште у четвртој (повећање за 2,34%) и
петој (9,8%) зони и шумско земљиште у шестој (10%) зони.
Милован Миловановић

Општински надзор ових радова, који води народна
посланица у Скупштини Србије Ивана Николић, одмах је
упутио приговор извођачима са захтевом да под хитно
приступе решавању овог порблема.
- Приметили смо, 20.новембра, рупе на новом
асфалту у Трњацима. Истог момента смо се обратили
извођачу "China Shandong" и указали на проблем, где смо
истакли да је то недопустиво и да се хитно предузму мере у
циљу отклањања проблема и да не сматрамо да је обавеза
дефинисана Споразумом извршена. Такође, обратили смо
се и подизвођачу радова предузећу "Шумадија пут", како
би били информисани о овој ситуацији. И Кинези и
подизвођач су одговорили да ће осмах кренути у санирање
оваквог стања и да ће испитати у чему је проблем- каже за
"Глас Тамнаве" посланица Ивана Николић.

После осам дана принуђени да обилазе рупе
Извођачи су већ након два дана изашли на терен како
би извршили одређене поправке, а неколико дана касније
стигао је и њихов одговор локалној самоуправи.
- Од подизвођача предузећа "Шумадија пут",
30.новембра, добили смо информацију да су ангажовали
овлашћено лице да узме узорке и изврши анализу
материјала асфалта и да ће све исправити, средити и
довести у одговарајуће стање, да ће се извршити поправка
сваке локације где се утврди да треба, наредних дана, када
се створе временски услови, односно кад температура
пређе у плус- истиче Николић.
Мештани Трњака, Стубленице и улице Јосипа Мајера
са разлогом се питају шта им то доноси пролеће, након
мразева и ниских температура које неповољно утичу на
асфалт. "Глас Тамнаве" је, у свом прошлом издању,
похвалио радове на овој деоници у тексту под насловом
"Нови асфалт као писта". Тако је и изгледало само неколико дана, а како ће изгледати, после ове зиме, остаје нам да
видимо.
Милован Миловановић
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ПРИВОДИ СЕ КРАЈУ ПРАЗНИЧНО КИЋЕЊЕ ГРАДА

УБ БОГАТИЈЕ И КРЕАТИВНИЈЕ ДЕКОРИСАН
- Украшено три пута више локација и улица у односу на претходне године. - Малишани Предшколске
установе, лимпионима које су сами направили, окитили градску новогодишњу јелку
Служба Јавне расвете КЈП „Ђунис“ приводи крају
празнично украшавање града и највећи део свечане декорације је постављен. Светлећа расвета ће за ову Нову годину
красити три пута више локација и улица него прошле, па ће
Уб бљештати у пуном сјају. Осим старих и мањег броја нових
елемената, за кићење су коришћени и украси које је „Ђунис“
добио од београдских колега. Заменик председника општине
Уб, Александар Јовановић Џајић изражава наду да ће грађани бити задовољни овогодишњом празничном декорацијом.
„Захваљујем се граду Београду, који нам је и ове године
изашао у сусрет и доста украса позајмио, тако да ће Уб бити
богатије и креативније окићен у односу на све претходне
године“, истакао је Јовановић Џајић.

Занимљиве креације лампиона убских предшколаца
украсиле су градску новогодишњу јелку

Сликање са снешком на Градском тргу
Директор КЈП „Ђунис“ Саша Милићевић напомиње да
су уложили одређена средства у репарацију већ постојеће
декоративне и светлосне опреме, док је мањи део украса и
приновљен.
„Иако новогодишња расвета није коштала више него
прошле године, накита имамо као никада до сада, чиме је
обезбеђено и проширење градских зона које се украшавају и
то за неколико нових улица и локација. То су улице 1. Маја,
Немање Матића, улица у којој се налази Вртић, Преки шор,
потом Шепковац, Мали паркић, Трг код новог хотела...“,
објашњава Саша Милићевић.

За уложени труд у изради украса за новогодишњу
јелку, предшколци су награђени лоптама за одбојку
Најлепше су окићени центар Уба и Градски трг, где је
поред стандардних украса и велике вештачке јелке, купљене
прошле године, своје место нашла нова и атрактивна
декорација –фигура Снешка Белића. „Ђунис“ је трећу годину
заредом организовао и заједничко кићење новогодишњег
дрвета – природне јелке, која се такође налази на Градском
тргу. Мноштвом прелепих украса, које су направили уз помоћ
родитеља, протеклог петка окитиле су је три групе
предшколаца из Вртића, у чему су им помагали васпитачи.
Одзив је, према речима васпитачице Верице Матић, „био
невероватан и нема детета које није направило украс за
градску новогодишњу јелку“.
У празничним руху свога града Убљани ће моћи да
уживају све до краја јануара.
Д.Недељковић

АКТУЕЛНО
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МИЛОШ НЕДЕЉКОВИЋ ОСВОЈИО НАЈПРЕСТИЖНИЈУ НАГРАДУ У Е-СПОРТУ

ХЕРОЈ ГОДИНЕ У СВЕТУ ВИДЕО-ИГАРА
Син Проф. Др Милана Недељковића, првог почасног грађанина општине
Уб, ових дана, доспео је у жижу не само домаће, већ и светске јавности.
Новобеограђанин Милош Недељковић је, са својих 25
година, већ испунио свој сан- постао је најутицајнији “гејмер”
на планети. Електронски спорт, односно играње видео-игара,
које је многима само хоби, за њега је сада одлично плаћен
посао. Милошев рад и године одрицања прошле недеље у
Лондону крунисани су најпрестижнијом наградом у свету еспорта. Признање „Херој године”, које је по значају пандан
глумачком „Оскару”, припало му је после гласања професионалног жирија и милиона људи из света електронског спорта.
- Будући да данас е-спорт прате стотине милиона људи
и да нас има на десетине хиљада који радимо у овој
индустрији, награда је огроман успех за мене лично и велико
признање за све што сам урадио до сада - истиче Милош,
иначе “наше горе лист”, који своје убско порекло води преко
оца Проф. Др Милана Недељковића, првог почасног грађанина општине Уб, председника Градске општине Врачар и
једног од најуспешнијих српских интервентних кардиолога.
Награду је, каже овај двадесетпетогодишњак, добио јер
је својим радом успео да помогне да се ова област развије у
бројним државама света и да се оснују нова такмичења како
би се помогло професионалним играчима и младим
талентима. Новим надама овог спорта давао је савете и
шансе у великим лигама, па је чак и разговарао са њиховим
родитељима да би им објаснио да њихово дете, играјући
игрице, може имати плату од 20.000 евра месечно.
- Почео сам са 13 година, "онлајн", без ичије помоћи каже Недељковић. - Моји родитељи су били најбољи ђаци, за
њих је школа приоритет, и сигурно не би разумели како губим
време у индустрији за коју никад нису чули. Kада сам,
2014.године, морао да путујем у Шангај на један велики
турнир, одлучио сам да кажем свима чиме се заиста бавим. У
Србији је е-спорт веома мали у односу на цео свет, тако да и
даље многи то нису разумели, али су ме сви подржали и
веровали у мене.

- Najveća apoteka u gradu
- Širok asortiman
- Dečiji kutak
- Stručna pomoć farmaceuta
RADNO VREME
radnim danom
subota
nedelja

07 - 22
07 - 21
08 - 21

A
P
O
T
E
K
A

Novo na Ubu!

Vaša porodična
apoteka
Kralja Petra Prvog 51, Ub
014/410-002, 066/358-202

TRAJNO
NISKE
CENE

„Наше горе лист”. Милош Недељковић са трофејом
освојеним на једном од такмичења у Лонадону

У то време је Милошу, чија је преокупација гејмингом
била утолико чуднија што му је отац светски афирмисани
интервентни кардиолог, стигла понуда фирме у Лондону, једне
од најбрже растућих у е-спорту. Сада живи у Лос Анђелесу.
Бави се партнерствима и пословним развојем у ФАЦЕИТ-у, а
води и свој пројекат ФПЛ, односно "онлајн" лигу за најбоље
играче света, која је уједно и академија за обуку играча.
Како би илустровао колика је популарност е-спорта, овај
некадашњи ђак Девете београдске гимназије „Михаило
Петровић Алас”, а после и студент ФОН-а, каже да је компанија
за коју он ради ове године распродала арену у Лондону где су
играчи играли пред 10.000 људи, а да је светско првенство у
једној игрици у Јужној Кореји на огромном стадиону пратило
више од 30.000 гледалаца. Финале овог такмичења уз помоћ
онлајн преноса уживо је гледало више од 200 милиона
заљубљеника у е-спорт.
Вест о успеху Милоша Недељковића пренели су готово
сви водећи српски медији а, како ствари стоје, о њему ће се тек
писати.

„СНАЛАЖЉИВИ УБЉАНИ”

(НЕ)ПРОПИСНО
ПАРКИРАЊЕ
НЕПРОПИСНО
НЕПРОПИСНО

НЕПРОПИСНО
НЕПРОПИСНО

ПРОПИСНО

Паркинг иза зграде
ПРОПИСНО „Комерцијалне банке”

Колико су се Убљани извештили да нађу какав кутак за
паркирање који не подлеже наплати, најбоље нам сведочи
ова фотографија са графичким приказом. Наиме, иако је на
паркингу било неколико слободних места, све остале
непрописне површине су попуњене. Паркинг сервис КЈП
„Ђунис” није у могућности да кажњава овакве прекршаје. Са
друге стране, како смо информисани, саобраћајна полиција
може да кажњава сличне прекршаје само на саобраћајницама (?). Највећи проблем оваквог паркирања је отежано
кретање осталих (прописно паркираних) возила на паркиралишту, а чест случај је да се на овај начин блокирају и регуларна слободна места за паркирање.
М.М.М.

6

6.децембар 2018.г.

НАШИ ЉУДИ

ЗА ЊУ СУ МНОГИ ЧУЛИ

УБСКА КРАЉИЦА - ДИМЉЕНА ВЕШАЛИЦА
Жељко Радојичић Роки са доста успеха наставља породичну традицију дугу више од 40 година
Укусна димљена вешалица, једна од најпознатијих у
Србији, за коју би се могло рећи да је краљица међу
роштиљским специјалитетима, добро је чуван заштитни знак
ресторана „Убска капија“, који се по посебној рецептури
породично прави већ деценијама. Уз много љубави и пажње,
посебном процедуром, при којој се не сме изоставити
ниједан сегмент, добија се димљена вешалица, за коју су
чули од Аустрије до Аустралије, а из свих крајева Србије
свакодневно дође да проба, овај специјалитет куће, неколико
десетина људи.
- Породични бизнис траје већ 53 године. Моји родитељи
су први ресторан отворили у Бањанима, 1965. године. Ја сам
се родио 1972. године, фактички одрастао сам у кафани.
Упоредо, док се кафана у Бањанима реновирала, отворили
су кафану у Туларима, затим у Милорцима и Руми, па у
Ћелијама, где смо кафану држали четири године. Од 25.
Уиграни тим "Убске капије":
априла 1978. године „Убска капија“ почиње да ради на Убу. Ми
Жељко са супругом Слађаном
смо кафану узели под закуп на четири године, а ево, опстали
смо преко 40 година - присетио се почетка пословања Жељко
Радојичић Роки, власник ресторана „Убска капија“, наводећи јичић базирала се на рад са храном, посебно на рад са роштиљем, по којем су чувени.
да је љубав према угоститељству пренео и на сина Милана.
- Ја сам преузео кафану у мају 1992. године, по повратку
из војске. Познати смо по димљеној вешалици. Имамо наше
начине припреме. Није да ми нећемо ником да откријемо, већ
све треба да се погоди, да би вешалица била таква каква је код
нас. Правимо је увек на исти начин, по очевој рецептури. Моја
мајка, ја, а од скоро и син. Када ме питају у чему је тајна, мој
одговор је- у свему. Од куповине, до тањира. Целокупан
процес мора да ради један човек. Набављамо добро месо,
кременадле, од тога правимо лакс каре, солимо, држимо у
пацу, димимо... Тачно знамо колико треба да се испече, како
треба да се исече, да би у тањиру било како треба. Ако се један
сегмет у процесу испусти, то није то – објашњава Жељко.
Познати бренд „Убске капије“, пробали су гости са свих
Мајстор за роштиљ:
континената. Свакодневно долазе људи из иностранства,
Жељко Радојичић Роки
врло често, само да би пробали димљену вешалицу. Било је
Назив „Убска капија“ настао је јер се ресторан налази на гостију из Аустралије, Канаде, Америке, Кине... Кафану, која је
самом уласку у Уб, а многи га познају и по незваничном последњих година сређена у духу старих кафана али, ипак,
имену "Код Ковиљке", по Жељковој мајци која са њим, иновативних идеја, посећују познати спортисти, певачи,
његовом женом Слађаном и свастиком Снежаном већ глумци. Недавно су гости били глумац Ненад Јездић и Зоран
годинама чини уиграни тим. За рад кафане није потребна Цвијановић, од спортиста Немања Матић, а пре двадесетак
реклама, јер деценијама послују и без ње. Породица Радо- година Драгана Југовић и Клаудио дел Монако (директор
опере) и многи други. Осим димљене вешалице, посетиоци
могу наручити јунеће ћевапе и пљескавице, димљену домаћу
кобасицу, пилеће бело, роловане пилеће ражњиће, мешано
месо, пуњену вешалицу и пуњену пљескавицу. Уз прилог од
лука, кајмака и помфрита, порције изгледају богато. За оне који
нису расположени да излазе из куће, омогућена је кућна
достава.
Осим успешног бављења угоститељством, Жељко је у
убским круговима, али и шире, познат као страствен Звездин
навијач, а од спортова највише прати кошарку, фудбал,
рукомет и даје подршку свим убским клубовима. Али, то је већ
друга прича, која заслужује нове редове у неком од наредних
бројева "Гласа Тамнаве".
Д.Капларевић

VREME JE ZA ZIMSKE GUME !
БЕСПЛАТНА МОНТАЖА ЗА ГОТОВИНСКО ПЛАЋАЊЕ

ОПШТИНА УБ
НА РАДОСТ БРОЈНИХ МАЛИШАНА

НОВО ШКОЛСКО
ИГРАЛИШТЕ У КАЛИНОВЦУ
Ђаци ће, поред бољих услова за извођење
физичког васпитања, имати где да проводе
време и током ваншколских активности, јер
ће овај терен бити и осветљен
Ученици Издвојеног одељеља ОШ „Рајко Михаиловић“ у
Калиновцу, од прошле недеље, имају могућност да уживају у
спортским активностима на новом игралишту, које је
изграђено на месту срушене старе школе. Реч је о терену за
мали фудбал и кошарку, димензија 20 са 12 метара, који ће,
како је најављено, ускоро бити и осветљен, тако да ће моћи
да се користи и у вечерњим сатима. Поред већ постављених
голова са мрежама, у наредном периоду требало би да буду
монтирани и кошеви, као и заштитна ограда. Радове, чија је
вредност 1,2 милиона динара, финансира општина Уб, а
изводи их предузеће „Урош 2016“.

Руководство општине Уб у обиласку
радова на новом дечијем игралишту у Калиновцу
Председника општине Уб Дарка Глишића у Калиновцу је
дочекао велики број малишана који су задовољно трчкарали
за лоптом на новом терену. Многи од њих, две године раније,
када су наставу одржавали у просторијама месне заједнице,
овако нешто нису могли ни да сањају.
- На овом простору смо, не тако давно, имали школу која
је била потпуно небезбедна и руинирана, тако да је инспекција забранила деци да ту похађају наставу, па су ђаци били
принуђени да на часове долазе у објекат поред продавнице
која се налази на путу кроз Калиновац. Схватили смо да проблем мора хитно да се реши и одмах смо донели одлуку да
саградимо нову школу, а стару срушимо и на њеном месту
направимо игралиште. Много малишана је данас дошло да
подели радост и игра се са својим другарима, јер ово је једини садржај тог типа који имају у свом селу- истакао је Глишић
током обиласка новог дечијег игралишта у Калиновцу.

Калиновачки ђаци су коначно добили место
за игру и извођење наставе физичког васпитања
Настава физичког васпитања и друге спортске активности до сада су реализовани на неприкладном терену,
насутим земљом и песком. Уз модеран школски објекат са
парним грејањем, интернетом и компјутерима, сада су
услови за извођење наставе далеко бољи.
- У сарадњи са локалном самоуправом успели смо да
организујемо и превоз ученика, што је велико олакшање за
родитеље и додатно доприноси безбедности њихове деце на
путу од школе до куће. Остаје нам још само да, у сарадњи са
родитељима, извршимо реконструкцију ограде школског
дворишта на пролеће - нагласио је Александар Јовановић,
председник савета Месне заједнице у Калиновцу, који је још
једном истакао велику захвалност руководству општине Уб
на побољшању услова за живот у сеоским срединама. М.М.М.
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МУЛТИСЕРВИСНИ ЧВОР КОД "ЛИПЊАКА"

ПРИСТУП БРЗОМ
ИНТЕРНЕТУ
Мини ИПАН монтиран и у Црвеној Јабуци,
док ће два уређаја бити постављена у
Докмиру и један у Слатини
Код Липњака је постављен, а ускоро ће бити и активиран један мултисервисни приступни чвор у варијанти такозваног ИПАН-а, чиме се претплатницима омогућује приступ
брзом интернету и IP телевизији преко телефонског броја.
Радове је извела и финансирала компанија Телеком Србија,
која планира даља улагања у реконструкцију и модернизацију телекомуникационе мреже на подручју убске општине, најавио је Мирослав Гајић, шеф службе за мрежне операције у Телекому.
„Са мини ИПАН-ом код Липњаку, ми заокружујемо целу
причу реконструкције и изградње мреже у Паљувима,
Стубленици, Липњаку и насељу Свињци. Поред тога, имамо
измонтиран мини ИПАН у Црвеној Јабуци и треба да поставимо још два уређаја у Докмиру и један у Слатини. Са ових
пет ИПАН-а, завршићемо и модернизацију мреже на целој
териорији убске општине, где веома брзо расте број интернет корисника. На 7.500 телефонских прикључака, већ сада
има преко 4.200 корисника који користе широкопојасне
интернет сервисе. То показује да смо били у праву што смо
улагали у сеоска подручја, јер желимо да створимо услове
да деца и млади остају на селу. Овим радовима побољшавамо квалитет мреже, пошто скраћивањем претплатничке
петље, која неће бити дужа од 500 метара, ствара се предуслов да интернет достиже изузетно велике брзине“, рекао је
Гајић.

Глишић у разговору са представницима
"Телекома Србије"
Завршне радове на постављању ИПАН уређаја у
Липњаку, крајем прошле недеље обишао је председник општине Уб Дарко Глишић и захвалио се руководству „Телекома”
на значајним инвестицијама, које ће допринети модернизацији тамнавских села и квалитетнијем животу мештана.
„Важно је да напредујемо као средина, да људи и у
селима, а не само у граду, имају брз и квалитетан интернет и
остале услуге које иду уз овај пакет, као што су телевизијски
канали, бесплатно телефонирање и друго. У наредној години
планирамо да још тога урадимо на модернизацији општине и
свега онога што јесу неки услови да наши људи, а пре свега
деца и млади, могу да уживају све погодности као њихови
вршњаци у великим градовима, који су више напредовали
на овим пољима“, навео је Дарко Глишић.
Према речима Мирослава Гајића, већ од пролећа
Телеком ће на подручју убске општине започети реализацију
новог пројекта у области модернизације информационотелекомуникационе инфраструктуре.
Д.Н.

PRODAJA I SERVIS

KLIMA UREĐAJI

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041
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ОЧЕКУЈУ ЛИ СЕ ПОСКУПЉЕЊА ОБУКЕ ВОЗАЧА И НА УБУ

УБСКА ВАТРОГАСНА СЛУЖБА

НОВИ ПРАВИЛНИК
О ОБУЦИ ВОЗАЧА

СПАШАВАЊЕ
ЖИВОТА

Од 25. октобра на снагу ступио нови Правилник о обуци
возача, по којем ауто-школе у свом власништви (или у најму)
морају да поседују полигон од 5.000 квадратних метара.

У стравичном удесу, који се
прошле недеље догодио у Трлићу, на
регионалном путу Уб-Коцељева, захваљујући брзој и ефикасној реакцији убске
Ватрогасне службе спречене су теже
последице. Употребом развалног апарата, који је убским ватрогасцима
својевремено донирао фудбалер Немања Матић, из тотално "смрсканих" аутомобила извучени су учесници овог
немилог догађаја. Иако је један од
возача имао тешке телесне повреде, он
је ван животне опасности.
- По позиву полиције изашли смо
на терен где смо затекли два потпуно
уништена возила. У једном аутомобилу
је био заробљен младић кога нису
могли да извуку и пруже му медицинску
помоћ. На срећу, успели смо да га
ослободимо, уз помоћ развалног апарата, након петнаест минута интервенције- сведочи о овом догађају убски
ватрогасац Жељко Мијатовић, који је те
вечери био на дужности.

После великих поскупљења
обуке за возаче и доношења новог
Закона о изменама и допунама о
безбедности саобраћаја на путевима,
26. октобра ступио је на снагу и нови
Правилник о обуци возача, који би
могао да услови још веће цене обуке и
полагања вожње. У односу на претходне године, висина обуке, вртоглаво
је скочила са 250 евра на 600 евра, а
садашњим Правилником којим је
нужно да ауто-школе поседују у свом
власништву, или изнајме, полигоне од
5.000 квадратних метара, као и да
полигони поседују успон, цене ће
подићи многе ауто-школе у Србији.
- Нови Правилник није условио
поскупљење обуке, већ је прописао
нове услове за возила којима се врши
обука кандидата. Потребно је имати
антиблокирајући систем кочења АБС.
Такође, новим Правилником прописано је да полигон за обуку возача
мора бити ограђен, затим проширена
обележена површина за полигонске
радње, за возила Ц и Е категорије.
Тренутно, све четири школе на Убу
користе полигон на локацији тзв.
Сточне пијаце, где су на истом извршене одређене корекције и тај полигон
задовољава све прописане услове.
Применом новог Правилника, неће
доћи до поскупљења цене обуке, јер
минималну цену обуке прописује
држава. Очекујемо да држава донесе
минималну и максималну прописану
цену обуке, па ћемо у оквиру тога, а
сразмерно поскупљењу цене горива,
формирати нову цену – истиче
Слађана Мијатовић Филиповић из
ауто-школе „Stop speed“.

Тим инструктора
ауто-школе „Stop speed“
До 2015. године, у Србији је
постојало 900, а сада има 450 аутошкола. Председник Асоцијације аутошкола Србије Милан Крстић недавно је
за медије изјавио да само 36 аутошкола у целој земљи испуњава све
прописе које предвиђа нови Правилник. Мали број школа које успеју да
испуне све законске одредбе и наставе
са радом, мораће да уложе велики
новац, а самим тим повећају цену
обуке за возаче, са садашњих 70.000
динара, на преко 100.000 динара.

У којој мери ће ауто-школе
моћи да одговоре на захтеве
новог Правилника о обуци возача?

Полазници теоријске наставе
у ауто-школи „Stop speed“
Ако је познато да је цена горива
поскупела, да су ауто-школе морале да
уложе у возни парк, аудио и видеосистем који је информацијама умрежен
са системом у МУП-у, а да полицајаца
испитивача нема довољно, поставља
се питање како ће будући возачи доћи
до жељене возачке дозволе и колико ће
обука коштати?
Од некадашњих седам ауто-школа,
на Убу су у 2013. години лиценцу добиле
свега две ауто-школе „Stop speed“ и
„Šampion“, а овом броју недавно су се
прикључиле ауто-школа „Stil“ и аутошкола „Аuto-start“. Све ауто-школе на
Убу омогућиле су својим кандидатима
плаћање обуке и полагања на више
рата. У ауто-школи „Stop speed“,
теоријска и практична обука коштају
негде око законског минимума, што
износи нешто више од 50.000 динара. На
укупну цену полагања утиче и цена часа
допунске и практичне обуке и цена
теоријског и практичног испита.
- Што се тиче полагања прве
помоћи, изменама закона од 3. марта
2018. године, кандидат више није
обавезан да има положен испит из прве
помоћи, као услов да полаже практични
испит. Може је полагати и после
положеног возачког испита у аутошколи, али не може поднети Захтев
МУП-у за издавање пробне возачке, без
положене прве помоћи. Наша школа је
имала сарадњу са Црвеним крстом, где
су наши кандидати полагали испите из
прве помоћи – наводе власница Аутошколе „Stop speed“.
Како каже, њихова ауто-школа
тренутно запошљава пет инструктора
за практичну обуку, има три испитивача
и три предавача теоријске обуке, а због
обима посла најављује запошљавање
још једне инструкторке и новине у пословању почетком наредне године.
Д.Капларевић

Како каже, значај ове опреме је
немерљив у спашавању људских
живота након саобраћајних несрећа.
Иако се не користи често, употреба
развалног апарата значајно је доринела
ефикасности ватрогасне службе у
најкритичнијим моментима када је свака
секунда битна. Ипак, једини проблем је
што са овом опремом обично рукује око
пет ватрогасаца, док је Ватрогасна
служба на Убу ограничена на једног или
два, у зависности колико се људи нађе у
смени.

Ватрогасно-спасилачко одељење
на Убу тренутно броји осам запослених,
од чега су два приправника, док један
ускоро одлази у пензију. Са мањком
људства се суочавају већ годинама, али
то је већ друга тема...
М.М.М.

ОПШТИНА УБ
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СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ УБ ОДРЖАО ПРВУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

НОВИ НАЧИН ФИНАНСИРАЊА КЛУБОВА
- Добијена средства клубови морају користити наменски и не можемо давати кеш, а у формуларима који
су достављени спортским колективима је тачно наглашено 30 ставки по основу којих се може тражити
новац од Спортског савеза- наглашава Небојша Живановић, председник Спортског савеза општине Уб.
Спортски савез општине Уб, институција која од прошле
године обавља функцију посредника између локалне
самоуправе и спортских колектива у убској општини, одржао
је своју прву седницу Скупштине од оснивања. У убском
Дому културе, поред многобројних чланова спортских
клубова и удружења са територије наше општине, седници су
присуствовали и представници Спортског савеза Србије на
челу са спортским директором Драганом Шешумом. Наиме,
према новом Закону о спорту, све спортске активности на
општинском нивоу искључиво су под окриљем Спортског
савеза, који је преузео некадашњу улогу Установе за културу
и спорт у вези финансирања клубова.
- Ово је наш први састанак на Убу у вези са
финансирањем клубова за следећу годину. Битно је
нагласити да се за средства мора аплицирати на време, како
би општина могла да, у одговарајућем року, припреми буџет
за ову намену и правилно га распореди. Веома је битно да
клубови, када аплицирају, буду реални и потражују тачно
онолико колико им треба средстава за одређену намену, а
општина је ту да изађе у сусрет. Сваки клуб треба да реши
своје финансије тако што један део финансирају сами. У
већини градова то чине родитељи или добровољни
спонзори, а после њих долази општина, која није једина која
треба да буде финансијер неке организације, како се
најчешће мисли - нагласио је Драган Шешум, спортски
директор Спортског савеза Србије.
Небојша Живановић, председник Спортског савеза
општине Уб, истиче да ова институција није окренута само
спортским колективима и осталим спортским организацијама, већ у свом раду посебну пажњу обраћа на улагања у
школски спорт.
- Апеловао сам и код директора основних школа, на
нашој територији, да се сви укључе у школски спорт. Циљна
група су нам ђаци од I – IV разреда, поготово у селима. Деца
нам долазе у град, села се гасе, а преко спорта би могли да их
колико-толико задржимо на селу. Са Предрагом Перуничићем, државним секретаром за спорт, имамо одличну

УБЉАНИ НА САЈМУ
СПОРТА У БЕОГРАДУ
У организацији Спортског савеза општине Уб, у
субот у 24.новембра, млади убски фудбалери,
рукометаши, кошаркаши, одбојкашице и џудисти посетили
су Сајам спорта у Београду. Пред полазак на пут, испред
Спортске хале на Убу испратили су их заменик
председника општине Уб Александар Јовановић Џајић, а
испред Спортског савеза Небојша Живановић и Дејан
Максимовић, који је заједно са тренерима отишао на сајам.
Била је то одлична прилика да девојчице и дечаци
погледају неке нове трендове у спорту, присуствују
показним тренинзима и сликају са познатим бившим и
садашњим спортским јунацима.

Драган Шешум током обраћања члановима
Скупштине Спортског савеза општине Уб

УСКОРО ЈОШ БОЉА СПОРТСКА
ИНФРАСТРУКТУРА НА УБУ
Како сазнајемо од Небојше Живановића, општина
Уб ће, у сарадњи са Министарством спорта и Спортским
савезом Србије, током наредне године, покренути
комплетно реновирање Спортско-рекреативног центра
„Школарац”, које ће подразумевати изградњу неколико
нових спортских терена, приступних путева, трибина и
свлачионица, као и адаптацију већ постојећих. Поред
тога, у припреми су и пројекти за додатно реновирање
градског базена и изградњу аква-парка у оквиру већ
постојећег комплекса.
сарадњу и дошли смо на идеју да, уз његову помоћ, покренемо
специјалне часове спорта највероватније у Бањанима,
Памбуковици и Радљеву, које би водили посебни професори
обучени за рад са одређеним узрастима. Поред тога, можемо
се похвалити да ћемо, у сарадњи са ССС и општином, већ
следеће године организовати Сајам спорта на Убу. Наш град је
посебно познат по спортистима, изнедрио је пет врхунских
репрезентативаца, чиме се посебно поносимо- рекао је
Живановић.
Из убског Спортског савеза апелују на поједине спортске
клубове да испуне своје обавезе у Агенцији за привредне
регистре и да се са комплетном документацијом пријаве у
њиховој канцеларији, која се налази на трећем спрату Зграде
јавних установа на некадашњем Вашаришту, како би постали
чланови ове организације. Они који то до данас нису учинили,
неће моћи да аплицирају за средства у 2019-ој, јер је буџет за
наредну годину већ формиран.
- Средства која смо определили за наредну календарску
годину се морају правдати јер ће комисија излазити на терене.
Битно је нагласити да новац мора бити коришћен наменски и
не можемо давати кеш, а у формуларима који су достављени
клубовима је тачно наглашено 30 ставки по основу којих се
може тражити новац од Спортског савеза- наглашава
Живановић.
Милован Миловановић

Убски млади спортисти пред полазак на Сајам спорта у Београду
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ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

КРОКИ ЗА ЖИВОТНУ ПРИЧУ

СТАНИЦА НИЈЕ СТАЛА
Постала је медијска личност после гостовања
у јутарњем програму ‘’Пинка’’, код Марића и
Вање Булића на ТВ‘’Хепи’’, као и опширних написа
у неколико српских дневних и недељних новина.
Станица Благојевић тврди да је свој циљ постигла
онда када је добила резултат ДНК анализе
- Можда то није
тема за локалне новине, а
и ја сам, помало, уморна
од публицитета- рекла је,
на почетку разговора
Станица Благојевић,
Убљанка која је, после
готово три деценије, како
тврди и документује налазом ДНК анализе, нашла своју ћерку без које
је остала давне 1984.
године у ваљевском породилишту. - Све што је
битно већ је више пута
речено у разним приликама на медијима. Уз
то, мислим, да бих сада
требало да, лично, своје
Станица
активности усмерим на
допринос у раду УдруБлагојевић
жења родитеља несталих
беба, јер желим да, својим великим искуством, помогнем
онима којима су, тек рођене бебе, украдене у разним
породилиштима. Желим да нагласим да наша јавност, и
поред многих написа о овој теми, није довољно обавештена. Крађе беба су наша стварност. То и сада може да се
догоди јер су неки људи, у трци за материјалним богатством, безобзирни и спремни на неке ствари које нормалан
човек не би могао ни да замисли.
Станицина животна прича, до удаје, је готово
типична. Отац и мајка са четири женска детета (како народ
каже, све једна другој до увета) борили су се да свака
‘’добије образовање и парче хлеба’’. Она је завршила
средњу школу на Убу и започела студије... Заљубила се и удала. Убрзо остаје у другом стању и 4.априла 1984.године,
у ваљевском породилишту, доноси на свет здраво женско
дете (око четири килограма и 55 сантиметара). Доносе јој га
на подој четири дана, а онда јој дају неке туђе близанце са
образложењем да има превише млека које може да буде од
користи за другу децу, а и због млечних жлезда.

Станица са покојним мужем Миланом
Саопштено јој је, шестог дана, да је беба преминула
и - тада почињу њене неизмерне патње. Није јој дозвољено
да види своје мртво дете (уколико, заиста, није живо).
Отпустили су је без икаквог документа из породилишта, а
код куће од мужа је добила 50 динара за аутобуску карту. Он
више није желео да живи са њом...
Њена животна драма се наставља јер ни отац није
хтео да је прими у кућу, у Брезовици. Без икаквих средстава
за ж и вот о б р е л а с е у Угос т и т е љ с ком п р е д узе ћ у
‘’Шумадија’’, где јој је помогао тадашњи директор Предраг
Пантелић. Почела је да ради у новом убском хотелу

Сестре Лазаревић: Вида, Љиља, Стана и Рада
- Брезовица, април 1974.године
‘’Тамнава’’. Заправо, поклопили су се почеци - њено радно
место и отварање новог блиставог убског угоститељског
објекта.
Протицало је време, живела је повучено са својим
великим болом и тајном коју је чувала дубоко у срцу. Надала се да је њена ћерка жива и да су вести, које су долазиле,
повремено, до њених ушију, засноване на истини. А оне су
указивале на готово филмску причу о трговини децом,
доктору и докторки, који су омогућили да дете из породилишта однесу странци уз нечију прећутну сагласност (!?).
Живот доноси готово невероватне обрте. Тако и
Станица среће Милана Благојевића, у априлу 1990.године
и, упркос својој ранијој одлуци да избегава озбиљну везу
са неким мушкарцем, удаје се за њега и - већ наредне
године, добија сина Александра.
Саградили су кућу, отворили приватну продавницу, Милан је имао свој успешан бизнис. Текле су године,
али Станицина тајна је бујала, није јој дозвољавала миран
сан, сметала јој је да осећа, у пуној мери, њену нову
животну стварност. Имала је све, а опет, копкала су је,
често, нека питања која су долазила из неких несагледивих
дубина душе. Милан је то разумео и подржао њену жељу да
се увери у то да ли је њена ћерка заиста она о којој се
говоркало ту и тамо, ‘’иза кулиса’’. До ње је дошао податак
да је, заправо, одгајена код њених кумова из првог брака и
да је, практично, касније, замењен идентитет са кумином
ћерком која је умрла од неке неизлечиве болести.
Трагајући за истином обрела се у Бечу. Особа коју
су јој показали личила је на њу, али није желела никакав
контакт. Добила је, од пријатеља, њену слику, посетила
кумове (који су се, после тога, изненада развели - !?)...
Патњу је делила са Миланом...
А онда, једино решење за своје трауме видела је у
утврђивању степена сродства путем ДНК анализе. Направила је план, пресрела на ходнику, тада већ младу удату
жену, почупала јој говото цео прамен косе и... после,
стајала на бечкој улици неколико сати избезумљена од
страха и душевног бола.
Када су резултати ДНК анализе стигли, како каже,
пред њеним очима се разведрило. Узорци су се поклапали
са 99,9 вероватноће. Смирила је своју душу али, у
међувремену - нови претежак ударац. Милан је изненада
умро (!), а без њега је, све, много теже. Сиви венац патњи се
наставља...
Станица, ипак, поручује да неће стати. Мирно ће
чекати да време учини своје. Од једне слике, на којој је унук
Бечлија, се не одваја. Наду да ће га пригрлити, једног дана,
нико јој не може одузети...
М.М.
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"ЛУКИЋ-ТУРС" У МЕЂУНАРОДНОМ САОБРАЋАЈУ

УГЛЕД СТЕЧЕН РАДОМ
"Лукић-турс" ове године слави 25-ту годишњицу. Почео је са једним аутобусом
и линијом за Беч два пута недељно, а сада има 22 најсавременије друмске путничке
"крстарице", 40 запослених и три дневна поласка за Беч са повратним турама.
- Иза нашег капитала стоји
уштеђевина стечена, у Бечу, радом
породице од преко 200 година радног
стажа - укупно, - каже Бојана Лукић,
менаџер и, очигледно, један од главних стубова на којима почива
Приватно, транспортно, услужно и
трговинско предузеће ‘’Лукић-турс’’
Уб. - У прошлој години, на 40 ари
плаца, започели смо објекат, пословну зграду са радионицама и канцеларијским простором. Планирана
инвестиција је око 265.000 евра, а зацртано је да радови буду завршени
до краја ове године.
У пратњи љубазне домаћице погледали смо објекат.
Модерно, лепо, функционално... Импресивно делују
с авремени ау тобуси, који
паркирани као резерва, чекају
да преузму једну од три дневне
линије за Беч, или да превезу
туристе на неку од дестинација.
- Свакодневно, на путу је
шест до осам возила са 16
возача, истиче Бојана.- Поштујемо све норме у јавном домаћем и међународном превозу и,
са 22 најсавременија возила у
возном парку и 40 запослених,
као и Агенцијом у Београду,
смо, свакако, респектабилни на
тржишту. Мислим да су наши
Бојана Лукић
аутобуси међу најбољима у
Србији. Не бих да малеришем,
како се каже у нашем народу, али за све ове године нисмо
имали ни један већи кикс, или саобраћајку са смртним
последицама.
У фирми је запослена готово цела породица. Поред
Бојане, ту је и брат Верољуб, који је са једним од синова,
Дарком (као држављанин Аустрије, он је страни улагач),
сувласник фирме док му други син Милош, електроинжењер,
води део фирме у бечком представништву. Иначе, Даркова
ћерка Анастасија, са 15 година, већ је постала ‘’лице са
насловне стране’’. Ових дана украсила је насловницу ‘’Блицжене’’. Пред њом је, сви су изгледи, блистава каријера.

Верољуб Лукић
А све је почело давне 1969.године када су се, у потрази
за бољом егзистенцијом, двоје Лукића, Будимир и Олга
(Бојанини и Верољубови родитељи), обрели у Бечу. Он је,
као касапин, радио 14 сати дневно (од два, ноћу, до 16
часова), а Олга је прихватила посао у две пекаре... Био је то
део живота у којем су грађене куће, подизана деца и
постављани темељи за будући бољи живот долазећих
генерација Лукића.

Део возног парка фирме ’’Лукић-турс’’ Уб
Деца завршавају аустријске школе, а Лукићи, случајно,
помажући другима у набавци, купују један аутобус и
региструју фирму године 1993. После је све ишло полако,
али сигурно. Рововска борба, како рече Бојана, за сваку
нову линију, за сваки полазак са аутобуске станице и његов
утврђени термин. Кренуло се са два возача, два пута, а
затим и три пута недељно на линији Уб - Беч.
Сада ’’Лукић-турс’’ држи три линије за Беч - дневно. Из
Аранђеловца први полазак је у пет ујутру. Затим, тај аутобус
свраћа у Лазаревац, па у Београд - одакле, у осам, креће,
преко Новог Сада, Суботице и Хоргоша до аустријске
престонице.
Друга линија, такође, почиње у Аранђеловцу (у шест
ујутру), али, преко Лазаревца, стиже до Уба и Обреновца, да
би се у Остружници одвојила за аутопут према Новом Саду,
Суботици и Хоргошу.
Трећа линија има полазак са Уба у 19 часова. Тај аутобус
иде до Шапца, Митровице и Руме, па преко Новог Сада, опет
на Хоргош и даље... Такве путање су и у повратном смеру.
Свакодневно у саобраћају је шест возила, а четвртком и
недељом линије се појачавају са још два возила. Подразумева се да се посаде, од по два возача, смењују после
сваке дневне туре. Они који воле аутобуска путовања, имају
прилику да, по цени од свега 40 евра, оду на кафу у Беч и
врате се на Уб за, на пример, два дана...
- Све што се заради, улаже се у даљи развој фирме,
додаје Бојана.- У прошлој години превезли смо 74.000
путника, прешли око 1.800.000 километара и потрошили
преко 500 тона горива. Ове године очекујемо да се испуни
план у којем је планирано да превеземо око 80.000 путника и
да остваримо приход од око 200 милиона динара...
Верољуба смо затекли у новој пространој радионици.
Журио је на неки од пуно послова које још треба обавити пре
него што нови објекат буде завршен. Ту је и Милош, електроинжењер, чије знање је послужило да се обаве електромонтерски радови... Јасно је да сваки члан породице има
свој радни задатак и да је заједнички интерес, фирма
‘’Лукић-турс’’, увек на првом месту. Зато неме разлога ни за
трачак сумње у Бојанине речи којима описује своју улогу у
породичном послу:
- Уложила сам целу себе... Ових дана, због мајкиних
здравствених проблема, већи део времена проводим у
породичној кући у Кожуару, али и тамо имам импровизовану канцеларију, где ми доносе пословне папире...
Ово је скица за опширнију причу, можда монографију, о
25 година рада кожуарске и убске моћне фирме ‘’Лукићтурс’’. Истичемо кожуарске јер смо, из других извора у овом
селу, чули да су Лукићи пресудно допринели изградњи пута
кроз село у дужини од шест километара. Већи део је асфалтиран. Знају Кожуарци да ће остатак бити, у догледном
времену, завршен. Уосталом, оно што Бојана Лукић, са
својима, започне - мора да буде успешно...
М.М.
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Пише: Радован Пулетић

БАБА

Врло истинита прича
Ако је испод сунцобрана било
40С, на ужареном асфалту 70 , онда у
кафани, у којој су нас издали сви
расхладни уређаји сем замрзивача,
мора да је било као у ваљаоници бакра. Седели смо у башти
кафане „Радник“ и конзумирали хладно пиво што је, иначе,
последња одбрана од полуделог летњег дана. Ићи пешке,
нарочито од главне улице до Преко насипа, био је слалом
између топлотног, срчаног и можданог удара. Ни птице нису
летеле, хватајући онај теоретски микрон влаге из узаврелог
ваздуха, као да цеде суву дреновину. Лишће се укочило
проклињући судбину која га је осудила на гранско везивање,
трава је старила претварајући се у сено, земља испуцала као
уста грофа Монте Кристо а облаци изгубили битку против
супериорног ватреног плаветнила.
Знам да се од пива стиче пивски стомак и тако даље,
али ако постоји тренутак када би вам га препоручили сви, од
лекарских друштава, преко организација за борбу против
алкохолизма, до пребеглих станарки Сигурне куће, онда је то
био тај дан којим је Сунце поручивало да се неће угасити још
милијарду година. Нама је била шеста или седма тура када је
Језда седми или осми пут закорачио у своју кафану као у
високу пећ тешке индустрије ризикујући живот да изнесе нове
четири орошене кригле. Ко би рекао да то полулитарско
паковање ледене течности може да се супротстави овако
безосећајном сунчевом систему... Како год, били смо у стању
апсолутног оптимизма, где нема препрека које се не могу
прескочити, ни река које се не могу препливати, ни врхова
који се не могу освојити. Упркос лишћу које не мрда,
пролазницима којих нема и птицама које су обуставиле
летове – нама је било добро! Баш добро!! Оно – добро!!! Е,
некако тада, када се све спаковало у зезање и смејање, у јурке
и жмурке, у мицу и зуцу, у магареће уши и трулу кобилу.....
наишла је она... Баба, са два прекоокеанска кофера... И питала
где је аутобуска станица... Нас питала... - Пошла сам од
Причевића код ћерке и зета. Не знам овај крај па изађо` код
цркве ал` се, изгледа ми, зајеба`. `Де је децо овде аутобуска за
Лончаник? Аууууу, па она је значи цео Уб препешачила
носећи ове шифоњере са рукохватима у којима су крофне са
шећером у праху и флаширани сок без конзерванса које
унучад неће ни окусити. Она је, дакле, у тим позним годинама,
прегазила два километра Сахаре, све до сунцобрана са
четворицом припитих из канцеларије за штуре и нетачне
одговоре. - Где рекосте да идете, молим вас лепо? - Ја код
зета и ћерке, само не знам где је овде на Убу аутобуска за
Лончаник? Јел то `вамо куд сам пошла, ил` да се вратим
назад, не знам? Отпадоше ми руке од ови` багажа...црко` од
ове врућине... - Извините госпођо, али морате се вратити
петстотинак метара назад, до Дома културе, тамо питајте и
свако ће вам рећи. - Значи пе`сто метара до Дома омладине и
онда ту? -Не, не, петсто метара идете назад, прођете Дом
културе и онда од семафора Првомајском улицом десно још
једно петсто метара и... ту.
Није у реду заламати честит народ, али у благословеном стању у каквом смо затечени није нормално бити
нормалан. Замислите на шта би личило да смо баки рекли да
је аутобуска још само тридесет метара напред с леве стране?
Где је ту заплет? Фалило би да нам да по бомбону и смути по
сок од малине па да све буде као у Лаку ноћ децо или у
Телетабисима. Уосталом, није баба први случај ком смо дали
погрешне координате. Једном смо човека послали на
Ибарску преко Звиздара и Памбуковице па десно на Шабац.
Неки Француз, мотоциклиста, са гусарском брадом и марамом, са триколорком на задњем седишту, уз нашу помоћ,
спичио је „пречицом“ за Обреновац преко Ваљева. Негде
почетком 2000-тих аутобус пензионера стао је да пита где је
градски базен, као чули да је поред фудбалског игралишта.
Послали смо их у Шарбане где има фудбалско игралиште али
нема базена. Ма да постоји идеја да се гради. А ове дриблинге
у месту, Школарац у Таловима, хотел Тамнава на Ђунису,
циглана преко пута гробља, гимназија на Обреновачком путу,
Паљуви у Трлићу, Трлић у Паљувима..., то и не рачунамо.
Право да вам кажем никад се нико није наљутио на нас јер се
никад нико није ни вратио код нас. Нико, до те бабе коју је,
дубоко сам убеђен, у животу одржала још само жеља за
осветом. Усахлог корака, изгубљене снаге, и времена, и
нерава, са два страшна товара, појавила се одакле је наишла

и пре два сата, затварајући други круг свог узалудног
ходајућег пакла. Спазио ју је Језда, што је и логично, јер као
газда кафане мора да брине о безбедносном аспекту пословног простора. – Еј, ..бем ти сунце, ево оне бабе! Трк у кафану
па да закључам!
Рушили смо столице, сударали се на уским вратима
„мале ваљаонице бакра“, губили бар по једну папучу а
запаљене цигарете поиспадале су из пиксле на карирани
столњак. Уместо нас, оборених на колена уз зид испод
прозора кроз који се видела цела кафана, сем тих првих 0,7м2,
напољу су остале четири пуне кригле пива као сведоци
тужилаштва које ће нас гонити до Стразбура, и петсто метара
даље, ако треба! Бабу и нас делио је само један ред цигала и
непоуздано прозорско стакло. - Срам вас било да вас срам
буде!!! Отварај врата да вас ја питам ко вас је научио да
лажете и пијанчите!!! Да вас ја пропустим кроз шаке кад вас
мајка није, ..бем ли вам мајку нерадничку!!! ОТ-ВА-РАЈ!!!
Аааааау... Не бисмо отворили па тачно да је унутра било
дупло топлије, а није имало куд жешће. Више је мува тада
поцркало од високе температуре у кафани него што их је
страдало од оне висеће лепљиве траке закачене на кинески
лустер чији вентилатор никада није радио. Не бисмо отворили
па све да смо морали да се збијемо и на мање од оних 0,7м2
спаковани нос уз нос, чело уз чело, образ уз образ... Не бисмо
отворили, јер боље умрети него жив пасти у руке крвожедном
непријатељу. - Дрогераши!!! Барабе!!! Гилиптери!!! Коцкари!!!
Ијаоооо... Међутим, основна мука никада не иде сама:
читаво тело јесте слушало наредбу мозга да се смањи, али су
бешике дезертирале... А кад бешика дезертира, то је страшно. Људи, ја ћу се упишати, не могу да издржим... - Ћути и трпи, ти
си бабу послао у Првомајску...(! )- Нисам ја него ти, ја сам само
до Дома културе...(!) - Људи и ја морам у клозет, пући ћу... Тише, упишај се ту, после седи у кола и правац кући... - Ма не
ради се о пишању.... - Божееее, молим те, помози нам сада и с
нама си завршио за ову годину... – Браћо, ај` да се предамо,
молим вас...
Спољашњих 70С уопште се нису одражавали на бабин
осветнички ентузијазам, напротив. Изгледа да је нас
напеналила за све што јој се лоше десило у животу – од
тешких деценија са свекрвом баксузом, до ниске тржишне
цене пољопривредних производа. - Нека, нека, све сам вас
попамтила, родитељима ћу вас рећи па нека виде шта су
одгајили и шта ће са вама, стоко безрепа!!! Директору школе
ћу да вас пријавим, нек вас истера, ахааа!!!
Сад, када су родитељи у питању, нисмо их имали међу
живима што је, иначе, потврда да свако зло носи и понешто
добро. Али, да смо баби некако могли дојавити како је управо
један од нас директор школе можда би, распамећена и
разочарана, раније прекинула опсаду. Овако, све је трајало
дотле док нам зној очи није изгризао, док нам колена нису
попуцала од чучања и клечања а дланови смежурали, док нам
се говор није претворио у потмуло јечање од муке и беса а
нека маглауштина смањила и видљивост и урачунљивост.
Колико је окупација трајала - не знам. Изашли смо
смрдљиви, прашњави и клизави, премазани људским
излучевинама од којих нам неке не служе на част. Пиво у
криглама постало је коњска мокраћа спремна за ветеринарски
преглед а карирани столњак добио је нове четири рупе.
Подизали смо столице и спаривали папуче, ћутке, не
гледајући један другог, свако пред својим искривљеним
огледалом у ком је још смешнији. Ако смем да парафразирам
колегу Толстоја – сви победници личе један на другог, а сви
поражени – поражени су свако на свој начин.
Јездина кафана „Радник“ срушена је неколико година
касније. На њеном месту сада је модеран трговински центар у
ком је зими топло а лети није врућина. Али, нека се зна и то да
од оног афричког дана са побеснелом бабом па до тренутка
када је све сравњено са земљом, више никада никога нисмо
послали у погрешном смеру. - Добар дан децо, хоћете нам
молим вас рећи где је овде аутобуска станица, жена и ја
кренуло код............па сад не знамо дал`.............? - Наравно,
аутобуска станица вам је педесетак метара лево. Хоћете ли да
вам понесемо кофере, није нам тешко? - Ма не долази у обзир,
хвала вам пуно дечаци. Него, благо родитељима који су вас
тако васпитали.
Нису родитељи.
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УБСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ОБЕЛЕЖИЛЕ 70 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

БОГАТА ПРОШЛОСТ И ЛЕПА БУДУЋНОСТ
Завршница прославе значајног јубилеја била је свечана академија,
која одржана у Дому културе, у присуству великог броја званица
Свечаном академијом, уприличеној 28. новембра у
Дому културе, Техничка школа и Гимназија „Бранислав
Петронијевић“ достојанствено су обележиле 70 година
непрекидног средњег образовања на Убу. Овом вредном
просветном јубилеју, поред многобројних бивших и
садашњих професора и ђака, присуствовали су директори
свих тамнавских основних школа, представници предузећа,
установа, организација и удружења из убске општине, као и
гости из Београда, председник општине Врачар Др Милан
Недељковић и професор Полицијске академије Драган
Васиљевић. Бројне званице поздравио је директор Техничке
школе Зоран Бабић, који је подсетио на историјат две
угледне установе средњег образовања, уз напомену да им
припада истакнуто место када је реч о остваривању постављених циљева, јер је школа била центар око кога су се
окупљали млади, где су стцали знања и одлазили ширећи
нова схватања и погледе. Иако су претрпеле многобројне
промене и мењале називе, сећање на ове школе за данашње
генерације представља доказ постојања једне богате
традиције коју треба неговати и развијати.
„Школа је одиграла значајну улогу у целокупном
развоју не само општине Уб, већ се њен утицај осетио знатно
шире. Истакнуто место у нашем школству, лепа традиција и
дуга историја, чине нешто чиме би се поносиле и много веће
средине него што је наша. Из ђачких клупа средњих школа
Уба, изашли су и стасали признати лекари, инжењери,
писци, педагози, економисти. Школа и њихови професори
поносе се њима, али и свима онима који су постали добри,
радни и изнад свега поштени људи, који путевима којим
пролазе остављају човечност, љубав и разумевање“, рекао
је Бабић и додао да је за седам деценија непрекидног
постојања средњих школа на Убу диплому стекло око 11.500
ученика, различитих струка и занимања, од којих многи

ЈЕДАН НЕОБИЧАН
ШКОЛСКИ ЧАС
У оквиру програма свечане академије, ученици
Техничке школе и Гимназије „Бранислав Петронијевић“
премијерно су извели представу „Један необичан школски час“, по тексту и у режији професорке српског језика
Сање Лалић, којој је у раду са глумцима помагала колегиница Јасмина Ашковић. Комад открива мноштво занимљивих прича и мање познатих детаља из живота четворице најзначајнијих песника српског романтизма – Ђуре
Јакшића, Змаја, Бранка Радичевића и Лазе Костића, који
се упечатљиво лирски третирају, а вешто преплитање са
њиховим стиховима преточеним у музику, одушевили су
присутне госте. Представу су изванредно изнели

Проф. Др Милан Недељковић
и Зоран Бабић, директор Техничке школе "Уб"
данас раде на одговорним местима и тиме доприносе афирмацији убског школства.
„Данас, када се у Гимназији и Техничкој школи изводи
кабинетска настава, када је школа солидно опремљена наставним средствима са добром библиотеком, када је на Убу, поред
Гимназије општег типа, у Техничкој школи верификовано преко
20 образовних профила, а тренутно се школује 11, када ученици на такмичењима постижу запажен успех, када готово ни
једна културна манифестација у граду не пролази без наших
ђака, можемо рећи да убском школству, поред богате педагошке прошлости, предстоји и лепа будућност“, закључио је
Зоран Бабић.
У наставку свечаности, уручене су три посебне Захвалнице бившим ученицима, а сада докторима наука, који су ту
академску титулу стекли у последњих десет година, односно
између два јубилеја. За оно што су постигли на темељима
образовања у убским средњим школама и тако потврдили
њену вредност, специјална признања су добили Саша Костић,
Марко Марковић и Ђорђе Ђорђевић. Поред тога, за учешће у
обележавању јубилеја и подршку у раду, Захвалнице су додељене и Душану Радишићу, Радовану Пулетићу, Драгану Лукићу,
Славиши Ђукановићу, општини Уб, Градској библиотеци
„Божидар Кнежевић“, RTV City, Полицијској станици Уб, Центру
за социјални рад, Установи за културу и спорт, Дому здравља,
ЗЗ „Трлић“ и ЛСБ „Сточар“, као и Др Милану Недељковићу, који
се обратио присутнима. Честитајући јубилеј, овај редовни
професор Медицинског факултета у Београду, експерт у области интервентне кардиологије, председник београдске општине Врачар и први почасни грађанин Уба истакао је задовољство што је обележавање овако значајних датума прилика
да се присети својих некадашњих професора – бардова, који су
му пружили оно што је најважније, а то су и знање и васпитање.
Претходних месец дана, у убским средњим школама одржана су бројна културна и спортска дешавања поводом обележавања 70 година постојања, а свечаном академијом завршен
је програм прославе значајног јубилеја.
Д.Недељковић

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

Детаљ из представе
"Један необичан школаски час"
чланови Драмске секције Техничке школе: Јелица
Маринковић, Лазар Живковић, Оливера Марковић,
Марина Павловић, Дејан Петровић, Милица Илић, Стефан
Рафаиловић и Тодор Ћупић. Музику је бирала професорка Тамара Ристић, а изводили су је солисти Милета
Маринковић, Андрија Ранисављевић, Оливера Марковић
и бивши ђак Стефан Адамовић, као и хор ученика Гимназије и Техничке школе.

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
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КУД „ТАМНАВА“ СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА ПАКЕТИЋА

КОНЦЕРТ
НА ПОКЛОН

ЗА ДЕЦУ
ОБОЛЕЛУ ОД РАКА

Наступали бивши, садашњи и будући
средњошколци, први и сви дечији ансамбли

Улазница у виду пакетића, играчака или слаткиша.
Млади глумци обреновачког Позоришта „Хатор“
извешће Нушићеву једночинку „Кирија“.

Поводом 70 година постојања средњег образовања на
Убу, Културно-уметничко друштво „Тамнава“ поклонило је
вечерњи концерт Гимназији „Бранислав Петронијевић“ и
Техничкој школи „Уб“. Наступ је одржан у уторак, 20. новембра,
у сали Дома културе.
- Програм под називом 'Ђаци својој школи', био је поклон
у знак захвалности за дугогодишњу сарадњу између средњих
школа и КУД-а 'Тамнава', с обзиром да су ове две школе увек
имале разумевања за развој друштва и неговање наше културе
и традиције. Искрено се надамо да ћемо и у будућем периоду
наставити сарадњу – рекао је Немања Јовановић, руководилац старијег дечијег ансамбла.

Поклон за јубилеј средњим школама

Традиционално прикупљање пакетића, у организацији
убског НУРДОР-а, одржаће се, као и претходних година, 21.
децембра, сa почетком у 18 часова, у Дому културе Уб.
Омладинска група обреновачког Позоришта „Хатор“, извешће
Нушићеву једночинку „Кирија“. Уместо куповине улазница,
посетиоци ће своју хуманост исказати новогодишњим пакетићима, играчкама или купљеним слаткишима, које ће волонтери
убског НУРДОР-а препаковати и однети на хематоонколошка
одељења дечијих клиника и у родитељске куће у којима су
смештена деца која су на лечењу.
Иницијатор и организатор хуманитарне вечери је Ивана
Станојловић, која већ годинама уназад помаже и прикупља
средства потребна деци оболелој од најтежих болести. Она је и
сама, као родитељ, прошла кроз мукотрпан процес лечења и
излечења њене ћеркице Елене од опаке болести као што је рак
крви. У томе јој од срца помажу колеге из убског „Дрим тима“ –
Милица Пушоња, Жељка Станојевић и Милан Чубра.
Обреновачко Позориште „Хатор“, које постоји од 2009.
године, први пут се представља убској публици. У њему раде
четири старосне групе, од седам до 40 година, а пред Убљанима наступаће омладинска група у којој глуме: Ђорђе Новаковић, Јована Голубовић, Алекса Јанковић, Нађа Станојевић,
Вељко Малбаша, Теодора Жигерановић и Јован Станковић.
Редитељ и сценограф представе је Јелена Луетић, која је бирала и музику, а костиме је осмислила Зорица Хранисављевић.

СМОТРА СТВАРАЛАШТВА СРПСКИХ КОМПОЗИТОРА

У ЧАСТ МАРКА ТАЈЧЕВИЋА
У организацији Музичке школе, одржано осмо издање
манифестације, уз учешће 30 извођача
На Убу је 30. новембра одржана
Смотра стваралаштва српских композитора, коју је осму годину заредом
о р г а н и зо ва л а Ш кол а за ос н о в н о
музичко образовање „Пeтар Стојановић”. У првом делу манифестације
наступило је 30 извођача, ученика
Музичких школа из Ниша, Трстеника и
школе домаћина, као и један студент
Музичке академије из Источног Сарајева, који су изводили дела српске
уметничке музике и националне баштине, а троје њих представило се и са
својим композицијама.

Детаљ са трибине "Теоријски и композиторски допринос
Марка Тајчевића српској музици"

Чланице убског НУРДОР-а
на једној од претходних акција

Одлична сарадња Друштва са убским школама
Укупно је наступало 100 фолклорних играча, а сала је, као
и на сваком концерту КУД-а „Тамнава“, била пуна.
- По ономе како је публика реаговала, видели смо да је
концерт био општеприхваћен, што ми је посебно драго и овом
приликом изражавам захвалност КУД-у 'Тамнава' и свим
руководиоцима и учесницима програма. Сарадња средњих
школа и Друштва постоји већ одавно и ми се трудимо, да
колико можемо, као школа, помогнемо. Драго ми је што ће
сарадња и даље трајати. Поред неговања традиције, негују се
и неке друге особине које људе чине човечнијим – истакао је
Зоран Бабић, директор Техничке школе „Уб“.
Д.К.

Печати за СКУПШТИНЕ СТАНАРА

ДАН ШКОЛЕ ОШ „МИЛАН МУЊАС“

ПОДСЕЋАЊЕ НА КРАЈ
ВЕЛИКОГ РАТА
Дан Основне школе „Милан Муњас“ - 19. децембар, биће
обележен у суботу, 22.децембра, у преподневним часовима
приредбом ученика драмске, рецитаторске и хорске секције.
Тема овогодишњег програма биће посвећена обележавању
стогодишњице од краја Првог светског рата, под насловом
„Ово је Србија“. Приредби ће присуствовати велики број
званица, ученици, родитељи и наставници школе.
Том приликом, учесници програма, подсетиће публику
на великане и хероје Првог светског рата: Војводу Путника,
Милунку Савић и многе друге. Изводиће се композиције:
„Тамо далеко“, „Марш на Дрину“, „Ово је Србија“...

ПРОГРАМ
Петак, 7. децембар, 21h

ТАМБУРАШИ ЗА ДУШУ

Свирка у Клубу Дома културе уз
одличну атмосферу тамбурашког оркестра „За нашу душу“. Почетак свирке
предвиђен је за 21 час. Могућа је резервација места.

ДВЕ БИОСКОПСКЕ
ПРЕМИЈЕРЕ

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ
ВЛАДЕ АРСИЋА

Осим ''новогодишње вечери'', убски НУРДОР организује
низ хуманитарних акција током године, а сва средства уплаћују
се за лечење деце оболеле од тешких болести. НУРДОР кутије
постављене су у неколико радњи широм Уба, а велики број
наших суграђана добровољним прилогом помаже болесној
деци.
Улазнице у виду пакетића, слаткиша и играчака (које не
треба да буду плишане), остављаће се на улазу испред сале
убског Дома културе.
Д.Капларевић

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ- УБ

Уторак 11. децембар

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УБСКЕ
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

На једночасовном концерту, наступали су бивши,
садашњи као и будући ученици средњих школа, међу њима и
млађи дечији ансамбл (уметнички руководилац Бојана Сарић),
старији дечији ансамбл (уметнички руководилац Немања Јовановић), припремни ансамбл (уметнички руководилац Милица
Ракић) и први ансамбл (уметнички руководилац Александар
Станојевић). Уз пратњу оркестра који је водио Стефан Адамовић (хармоника), извођене су игре из свих крајева Србије.

Већ по традицији, други део Смотре
био је резервисан за трибину, а тема
овогодишњег стручног скупа носила је
назив „Теоријски и композиторски допринос Марка Тајчевића српској музици“.
Трибину су водили др Небојша Тодоровић,
професор Факултета уметности у Нишу,
његова колегиница, др Соња Маринковић
с а б е о г р а дс ко г Ф а к ул т ет а муз и ч к е
уметности и асистент на ФМУ мр Стефан
Цветковић, који су истакли да је Тајчевић
(1900-1984), велико и значајно име српске
музике и да је његов допринос подједнако
велики и на композиторском и на извођа-
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чком и на теоријском плану. За живота је
створио укупно 54. композиције које
обухватају оркестарска и камерна дела,
као и она писана за соло певаче, хорове,
клавир и друго. Аутор је и књига „Основна
теорија музике” и „Збирка хармонских
задатака“ које су се користила у многим
школама бивше Југославији као уџбеници
из музичке културе.
Покренута пре осам година, Смотра
стваралаштва српских композитора је
пионирски пројекат убске Музичке школе,
чији је циљ промовисање и популаризација домаћих уметника, као и стимулисање савремених композитора да
креирају нова музичка дела.
Д.Н.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ
„FIRST TAKE“ У ВАЉЕВУ
Градска библиотека „Божидар
Кнежевић“ 7. децембра организује
књижевно вече Владе Арсића и промоцију његове нове књиге „Невиђена
Србија“. Убљани ће имати прилику да
од познатог новинара, писца и великог
путника уживо чују „најлуђе сторије из
наше историје“, од којих је ова збирка и
састављена. Јер, „Невиђену Србију“
чини 90 нејнеобичнијих прича о догађајима који су забележени на подручју
наше земље, а од којих би се многе
могле сврстати и у рубрику „Веровали
или не“. Књига обилује заборављеном
или затуреном историјском, географском, етнолошком и фолклорном грађом, а настајала је, како Арсић тврди,
током читавог низа година, махом случајно, док је сасвим другим поводом
„рударио“ по архивској грађи или ослушкивао народна предања о појединим
догађајима.
Књижевно вече Владе Арсића
биће одржано у свечаној сали Музичке
школе са почетком у 18 часова, а осим
представљања овог урнебесног штива,
аутор ће се осврнути и на своја претД.Н.
ходна дела.

ПУЛЕТИЋ
У МОДЕРНОЈ
ГАЛЕРИЈИ
У Модерној галерији у Ваљеву, у
четвртак, 6. децембра, са почетком у
19 часова биће представљена књига
„First take” Радована Пулетића, писца,
новинара, колумнисте, блогера и
дире ктора Ус та нове за кул т уру и
спорт „Уб“. Своју трећу по реду збирку
прича Пулетић други пут промовише у
граду на Колубари и то у простору
једне по много чему јединствене
културне институције у Србији. Поред
аутора, на књижевној вечери ће учествовати и Влада Тадић, Зоран Аврамовић, Владислав Крсмановић и Воја
Раонић, који ће читати одабране приче. Радован Пулетић (1963) по занимању је правник, а писањем се бави
скоро три деценије на један оригиналан и литерарно препознатљив начин.

Четвртак, 13. децембар

СОБА ТАЈНИ
У Клубу Дома културе од 19 часова
одржаће се промоција књиге „Соба
тајни“ Миљана Пауновића, дипломираног политиколога и новинара из Београда. Његов роман првенац је језгровит политички трилер, који се „чита у
даху, као што се гледа напет, интересантан филм. Читалац је учесник: одгонета, очекује, изненађује се, тугује, често
и насмеје. Чека да види „шта ће бити
даље”. Кад после узбудљивог путовања
кроз читање заклопи књигу, читалац се
на овај или онај начин запита: „Чији је
мој живот?” - пише Јелена Миленковић у
предговору књиге „Соба тајни“.

ЛАЈКОВАЦ

6.децембар 2018.г.

ГТ-1

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

СВЕЧАНО ОТВОРЕНА НОВА ЗГРАДА ВРТИЋА У ЛАЈКОВЦУ

ЗАЛОГ ЗА БУДУЋНОСТ
Нова зграда површине 1350 квадрата има десет соба за боравак деце од 3 до 6,5 година,
мултифункционалну салу-играоницу, дистрибутивну кухињу, канцеларије и све пратеће садржаје.
У години када је осам деценија постојања организоване друштвене бриге о деци у Лајковцу, а предшколска
установа слави 38 рођендан, свечано је отворена нова
зграда вртића у Лајковцу. Врпцу су заједнички пресекли
председник општине Андрија Живковић и дугогодишња
директорка Предшколске установе „Лептирић“ Мила
Митровић. Објекат је у функцији од почетка васпитнообразовне године, али је ових дана завршена изградња
пасарелеи финиширано уређење дворишта. Инвестиција је
вредна око милион евра. Од тога је 112 милиона динара
финсирано из општинског буџета, од средстава Електропривреде Србије -Рударског басена „Колубара“, док је 17
милиона за спољашње уређење обезбедило Министарство
привреде у оквиру пројекта „Градимо заједно“, који се
односи на повећање локалне и регионалне инфраструктуре.

Објекат за понос свих Лајковчана

Мила Миторвић и Андрија Живковић свечано су
пресекли врпцу и означили почетак рада новог објекта
Поводом отварања новог дела обданишта,
"Лептирић" је организовао програм током којег су групе
малишана различитог узраста извеле кореографије
награђиване на дечјим фестивалима широм Србије.
Најдражи гости су им били малишани из Црне Горе - њих
десетак из ПУ "Загорка Ивановић" са Цетиња, што је
наставак вишегодишње успешне сарадње.

Гости са Цетиња на пријему
код председника општине Лајковац

Нова зграда површине 1350 квадрата има десет соба за
боравак деце од 3 до 6,5 година, мултифункционалну салуиграоницу, дистрибутивну кухињу, канцеларије и све пратеће садржаје. У згради је потпуно нова опрема. Урађена је
пасарелa на месту где је срушен монтажни објекат тако да
постоји функционална топла веза са старомзградом вртића.
Нова котларница је дислоцирана из дворишта вртића и
налази се у склопу котларнице оближњег Дома здравља.
Двориште је проширено за 19 ари: има два игралишта укупне
површине 830 квадратних метара са тартан подлогом, новим
реквизитима и мобилијаром, зеленило и ограду.
- Комплекс има све што је потребно у складу са важећим стандардима и нормативима који уређују област предшколског васпитањаи образовања. А најважније је да имамо
пуно деце, тренутно 505. У старом објекту су деца јасленог
узраста, у новом деца од млађе групе до припремне предшколске групе, као и деца са сеоског подручја. Веома је
важно да више немамо издвојена одељења, попут оног
смештеног у уступљеном простору Дома младих. Добили
смо много квалитетније, хуманије, безбедније услове за
боравак деце, пре свега на радост најмлађих и њихових
родитеља, али и нас, запослених, јер ће нам рад бити итекако
олакшан и унапређен – изјавила је Мила Митровић приликом
обиласка новог објекта.
Објекат је грађен неколико година, а похвале заслужује
и ГП "Грађевинар" Уб које је одговорно и квалитетно
спровело све фазе овог захтевног пројекта. Прва фаза је
било рушење једног дела монтажног објекта, друга је била
изградња нове зграде, трећа рушење старе котларнице и преосталог дела монтажног објекта и изградња нове котларнице.
Завршну фазу представљала је изградња пасареле (топле
везе са старим објектом) и уређење дворишта. Обилазећи
вртић, председник општине Андрија Живковић подсетио је
да је било бројних потешкоћа приликом реализације, али с
обзиром да је изградња новог објекта вртића био један од
приоритета општине, успешно је све превазиђено.
- Отварање новог вртића један је од најважнијих и
најлепших дана за време мог председничког мандата.Улагање у најмлађе и у образовање је приоритет и државе
Србије и општине Лајковац. То је улагање које се вишеструко
враћа у будућности. Предстоји нам да наставимо овим
темпом, да оно што смо започели приводимо крају, а да притом што више поведемо бригу о најмлађим суграђанима.
Свима нама желим што више насмејане и радосне деце и да
овај објекат засија у пуном сјају. (наставак на наредној страни)
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ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА
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ПРИРЕДБА ЗА ПАМЋЕЊЕ

ЛЕПОТА
ДЕЧИЈЕ ИГРЕ
Богат програм поводом отварања
новог објекта вртића у Лајковцу
Публика је била одушевљена програмом

Песма и игра...

Креативно...

Воћкице...

У културном центру „Хаџи Рувим“ Предшколска
установа је организовала шаролики програм у којем је
учествало више узрастних група вртића „Лептирић“ са
кореографијама награђиваним на дечјим фестивалима, а
специјални гост програма била је ПУ „Загорка Ивановић“ из
Цетиња, с којом постоји дугогодишња сарадња и пријатељство. Пре почетка програма званичнике општине и госте,
колектив „Лептирића“ и малишане у име Министарства
просвете поздравила је др Славица Јашић, начелник
Одељења за послове предшколског и основног образовања и
васпитања. Не скривајући задовољство, присутнима се
говором обратио председник општине Андрија Живковић:
- Осећам велико задовољство и понос што могу да
кажем да је један од најзначајнијих инфраструктурних
пројеката у Лајковцу у овом веку завршен. Није само у питању
велика и лепа зграда, већ много више од тога: објекат који ће
бити други топли дом најмлађим Лајковчанима, у којем ће
унапређење рада и велика посвећеност малишанима бити
доказ истинске бриге Општине Лајковац о деци предшколског
узраста. Вишегодишњи труд и рад општине Лајковац, уз
бројне потешкоће у реализацији овог пројекта, данас је дао
видљив резултат. Изградњом новог вртића сврстали смо се
међу ретке градове који имају услове за упис све деце.
Захваљујем свим својим сарадницима који су упорно и
пожртвовано радили на остварењу овог заједничког циља, а
посебно директорки Предшколске установе Мили Митровић
Лончар, Електропривреди Србије и Министарству привреде
Репубике Србије. Захваљујем родитељима на стрпљењу
током изградње вртића, а ми смо управо овом инвестицијом
уважили потребе наших суграђана – закључио је Живковић.
Директорка Предшколске установе „Лептирић“ Мила
Митровић је госте упознала са вредношћу капиталне
инвестиције за општину Лајковац, али је истакла:
- Вредност овог објекта је, пре свега, у квалитетнијим,
хуманијим, безбеднијим и бољим условима за развој деце, у
подстицајном окружењу за исказивање њихових развојних
потенцијала, у окружењу у којем ће моћи да уче играјући се, а
васпитачи и медицинске сестре моћи да унапређују и
иновирају васпитно-образовну праксу. Кроз нови објекат
добили смо шансу да јачамо и унапредимо сарадњу са
родитељима као нашим партнерима у васпитању и
образовању деце. Имам професионално задовољство што
сам на челу стручног тима који је одлично радио са децом и
који ће и даље унапређивати свој рад. За све нас у лајковачкој
општини ово је радостан дан, али пре свега за малишане који
су добили много лепше услове за срећније одрастање.
Приликом прошлогодишњег спољашњег вредновања
рада од стране Министарства просвете ПУ „Лептирић“
добила је највишу оцену, а уз нове услове моћи ће да свој рад
и унапреди. Програм у Културном центру завршен је
раздраганим наступима деце из „Лептирића“ и цетињске
предшколске установе.
Б.Петровић

ИЗ ИСТОРИЈЕ
ЛАЈКОВАЧКОГ ВРТИЋА
Маштовито...

Балерине...

Предшколска установа "Лептирић" постоји 38
година, али организована друштвена брига о деци на
територији лајковачке општине има традицију дугу осам
деценија и датира још од 1934.године. Сеоска кућа и
Словцу била је претећа вртића на овим просторима.
Оснивачи тадашњег обданишта били су чланови
Здравствене задруге, а бригу о деци водиле су учитељице
које је финансирао централни Хигијенски завод из
Београда. Боравак деце био је бесплатан, а подразумевао
је игру, забаву и припрему за полазак у школу.
Организована друштвена брига о деци, целодневни и полудневни боравак, настављена је у Лајковцу
1980.године, када је почео са радом монтажни вртић
капацитета 100 места. Нови део објекта, класичне градње и
капацитета још 100 места, изграђен је 1984.године.

Дечије игралиште на 830 квадратних метара

Нова купатила

Мултимедијална сала - играоница
Лајковачки малишани убудуће ће одрастати у далеко
хуманијим, безбеднијим и бољим условима
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МИЛУТИН РАНКОВИЋ У МОСКВИ

ЛАЈКОВАЦ
"СТАЗАМА КОЛУБАРСКЕ БИТКЕ"

ПРИЗНАЊА ЗА
ЛАЈКОВАЧКОГ УМЕТНИКА

УЧЕСТВОВАЛО
650 ПЛАНИНАРА

Лајковачки вајар Милутин Ранковић је 9. новембра у
Москви примљен у редовно чланство Интернационалне
федерације уметника – Стваралачки савез ликовних уметника
Русије. Ранковић ће бити члан Секције скулптора овог савеза.
Пријему у уметничко удружење претходила је изложба
“Милутин и пријатељи” и презентација књиге “Слово о
Милутину”, одржана у Библиотеци Центра словенске културе
у Москви. Уз Милутина излагали су и академски сликари из
Москве Анастасија Моргачева, Ирина Зимина, Ксенија
Тимофејева, Димитриј Дурандин, Ана Нељубина и Марија
Смољанинова. О Милутину су говорили Наталија Моргачева,
руководилац организације”Време младих 21″, режисерка
Алисја Белкова и академска сликарка Анастасија Моргачева.

Традиционална културно-историјска акција републичког карактера „Стазама Колубарске битке“, коју је
25.новембра организовало лајковачко ПСД “Ћира”, упркос
лошим временским условима, окупила је око 650 учесника
из 46 планинарских друштва и седам удружења грађана и
школа. Лајковац је у овом дану, био својеврсни центар
Србије.

Пре тога, на Митровдан је Милутин у подворју патријарха
Московског и целе Русије, у Храму Св.Димитрија у
Митровском, одржао мастер час пред многобројним децом.
Малишани су се за ту прилику оденули у руску националну
ношњу, док је Милутин Ранковић био одевен у традиционалну
колубарску ношњу. Посматрајући како настаје скулптура деца
су певала духовне песме а кроз два сата настао је свећњак са
ликом православног монаха који је потом Ранковић даровао
Храму. Том приликом уручена му је Грамата Благодарности, за
учвршћивање веза међу православним народима.

КРИСТИНА БОЈИЧИЋ

ПРВИ ГЛАС КОЛУБАРЕ
Први глас Колубаре и апсолутни победник на Другом
фестивалу Народне музике у Лазаревцу је Кристина Бојичић
из Лајковца, матурант лазаревачке Гимназије и ученица
Средње музичке школе ‘Марко Тајчевић” у Лазаревцу.

Кристина Бојичић са пехаром победника и дипломом
По завршетку фестивала у Дому културе у Лазаревцу
награде су уручене истовремено и прошлогодишњим
лауератима, професору Лазару Пушићу – Прва хармоника
Колубаре 2017. године и Кристини Бојичић – Први глас
Колубаре 2017. Тако је изузетно талентована, перспективна и
музици врло посвећена Кристина постала дупли лауреат
маграде Први глас Колубаре.
На овом фестивалу се могу изводити искључиво српске
народне песме и игре, односно песме које чувају, сведоче и
потврђују културни индетитет српског народа и едукативно,
васпитно и патриотски делују на децу и омладину.

Након окупљање учесника у раним јутарњим сатима
на платоу Железничке станице у Лајковцу, кренуло се
организовано, уз сву неопходну пратећу подршку на стазу
дужине 16 километара. Траса стазе била је од Лајковца
преко Марковића пута до споменика Димитрију Туцовићу
на Враче брду, па до Човке и спомен костурнице у
манастиру Ћелије, где је одржан парастос погинулима у
Колубарској битки, а учесници су имали прилику да виде
пригодан програм, уз пратњу хора "Свети Сава" из Лучана
и глумице Биљане Ђуровић.
По завршетку акције, у касним поподневним сатима,
уследило је дружење је у лајковачком хотелу, уз музику и
поделу захвалница учесницима акције и свима који су
допринели њеној организацији. Ове године акцију су
подржали Туристичка организација Лајковац, КЦ "Хаџи
Рувим" и општина Лајковац. ПСД "Ћира" се посебно
захваљује ЈП "Градска чистоћа" Лајковац на уређењу
дивљих депонија поред стазе којом су се кретали
планинари.

ЖОК "ЖЕЛЕЗНИЧАР"

ПАРТИЗАН ОДНЕО
ПОБЕДУ
У 11. колу Суперлиге Србије београдски Партизан је
у Лајковцу победио Железничар са 3:0, по сетовима
28:26, 25:16, 25:21 и тако се потпуно реванширао за пораз
у првом кругу првенства. Очигледно је састав
Железничара стигао умор након утакмица на три фронта:
у првенству, Купу Србије и Купу Европе, поготово после
исцрпљујућег меча са Румункама (поражене као
домаћини 2:3, реванш одигран синоћ). У прилог томе иде
и чињеница да су у мечу са Партизаном направиле чак 34
грешке, док су Београђанке имале само девет.
Деморалишуће је деловао и губитак првог сета после
вођства од 24:20. У тим тренуцима Олуићева прави две
грешке у нападу, гошће са два ас сервиса изједначују
резултат, да би после тога Лајковчанке направиле две
грешке из сервиса и још једну у нападу.
И поред овог пораза, Жеља је и даље први на
табели Суперлиге са 25 бодова, једним више од
Јединства из Старе Пазове, будућег ривала у Купа
Србије. Полуфиналне утакмице Купа планиране су за
11/12.децембар, док су реванши на програму
25/26.децембра. Други полуфинални пар чине Визура и
Црвена звезда.
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ЈКП "ИЗВОР" БРИНЕ О УЛИЧНОЈ РАСВЕТИ

ОПШТИНА ДОНИРАЛА
ДИЗАЛИЦУ
Одлуком скупштине општине Владимирци одржавање
уличне расвете поверено је ЈКП “Извор” Владимирци, како
би се смањили трошкови и убрзала поправка кварова на
уличној расвети.

Худраулична платформа
ће значајно допринети уштеди
За потребе општине Владимирци набављена је
хидраулична платформа – дизалица, коју ће радници ЈКП
“Извор” користити на одржавању уличне расвете. Средства
за куповину овог возила обезбедила је општина Владимирци, а вредност хидрауличне платформе марке Volkswagen
износи милион динара.
- На овај начин смањићемо трошкове општине, који су
до сада, били вишемилионски, а сада ће се средства
издвајати само за набавку материјала. Од уштеде коју
остваримо извршићемо набавку ЛЕД светиљки, чиме ћемо у
наредним годинама смањити потрошњу електричне енергије
на уличној расвети- каже директор ЈКП “Извор” Владимирци
Горан Зарић.

АМБУЛАНТА И МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БЕЛОТИЋ

ОБНОВА
ВАЖНОГ ОБЈЕКТА

ВЛАДИМИРЦИ
РАДОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ

ЗАМЕЊЕН ГЛАВНИ
ЦЕВОВОД ЗА ЈАЛОВИК
Крајем новембра завршени су радови на замени
главног цевовода за Јаловик, где је пуцање цевовода
изазивало честе прекиде у водоснабдевању варошице
Владимирци и осталих насељених места у овој општини.
Цевовод пречника Ø 160 мм, замењен је у дужини од 500
метара у делу где су пуцања цевовода била бар једном
седмично.

Помоћник председника општине Владимирци
Раде Ковачевић и директор комуналног предузећа
Горан Зарић током обиласка радова у Јаловику
Овом инвестицијом ЈКП “Извор” смањиће трошкове на
одржавању цевовода, потрошњи струје а грађани наше
општине имаће уредније водоснабдевање.
У Белотићу и Матијевцу тренутно се изводе радови на
приључењу 20 домаћинстава на водоводну мрежу. Општина
Владимирци је, 2016.године, финансирала радове на
изградњи водоводне мреже како би Основна школа у
Белотићу и амбуланта добиле исправну воду за пиће, а сада
је настављено ширење мреже.
У последњих неколико дана извршени су радови за
прикључење Дома ученика на водоводну мрежу чиме ће
се стећи сви потребни услови за отварање Дома ученика у
Владимирцима. Радове финансира канцеларија за јавна
улагања и општина Владимирци.

ОСНОВНА ШКОЛА У ЗВЕЗДУ

РЕКОНСТРУИСАН КРОВ

Помоћник председника општине Владимирци Раде
Ковачевић и директор ЈКП “Извор” Владимирци Горан
Зарић обишли су радове на реконструкцији амбуланте и
месне канцеларије у Белотићу. За ову вредну инвестицију,
општина Владимирци је издвојила средства у износу око
1,8 милиона динара. Потпуно реновиран објекат олакшаће
мештанима квалитетнији живот, јер су врата Месне канцеларије, као и амбуланте најчешћа који мештани отварају.

Решен проблем прокишњавања

Обимни радови у Белотићу
На овај начин општина ће обезбедити услове да се
задржи амбуланта и месна канцеларија како би грађани,
Козарице, Каоне, Мровске, Пејиновића, Матијевца и
Белотића имали бољу здравствену заштиту и избегли
трошкове путовања због потребе матичне канцеларије.
- Радови на овом објекту су од великог значаја за само
село, јер је Месна канцеларија место које мештани најчешће
посећују, као и сеоска амбуланта, која ће, након адаптације,
омогућити квалитетнији рад здравствених радника и боље
услове за пацијенте- каже директор ЈКП “Извор” Владимирци Горан Зарић.

Уз помоћ локалне самоуправе Владимирци, крајем
прошлог месеца, завршена је комплетна реконструкција
крова у издвојеном одељењу Основне школе “Јован
Цвијић” у Звезду. Кров је био у јако лошем стању, највећи
проблем зграда је имала током јесењег и зимског дела
школске године, због прокишњавања, али је сада овај
проблем, коначно, решен. У наредних пар месеци у плану је
даља реконструкција школе, сазнајемо од Рада Ковачевића,
помоћника председника општине Владимирци.
- И у суседном Прову се следеће године очекују велики
радови. Пројекат водовода је завршен и, ових дана, биће
достављен у канцеларију за јавна улагања, а пројекат пута
Звезд -Прово се управо ради у дужини од 5,2 километара, као
и пројекат изградње спортске сале и реконструкције школеистиче Ковачевић.

МИОНИЦА
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ПРЕДСЕДНИКУ ЈАНКОВИЋУ УРУЧЕНА ПЛАКЕТА ЗА НАЈБОЉЕГ ДОМАЋИНА
СТАРТА ЕТАПЕ 58. ТРКЕ ''КРОЗ СРБИЈУ''

И НАРЕДНЕ ГОДИНЕ У МИОНИЦИ
Председник Бициклистичког савеза Србије Бранко
Бановић је приликом недавне посете општини Мионица
уручио председнику Општине Бобану Јанковићу плакету
којом је Мионица званично проглашена за најбоље стартно
место етапе на 58. Међународној бициклистичкој трци ''Кроз
Србију'', воженој јуна ове године.
- Општина Мионица је постала препознатљиво место на
мапи светског бициклизма. Наравно, ништа од тога не би
било без подршке Бициклистичког савеза Србије који заиста

СРЕДСТВИМА МИНИСТАРСТВА
ПРИВРЕДЕ И ОПШТИНЕ

РАДИ СЕ ПРОЈЕКАТ
БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ
Стаза дуга два километра биће
изграђена дуж обилазнице
Министарство привреде Републике Србије је
определило општини Мионица 498,9 хиљада динара у
оквиру Мера суфинансирања јединиц а локалне
самоуправе за израду пројектно-техничке документације.
Средства су намењенa за израду пројекта пешачке и
бициклистичке стазе на обилазном путу у Мионици.
- Пешачка и бициклистичка стаза у дужини од два
километра планирана је на обилазници око Мионице.
Пројекат пешачке и бициклистичке стазе предвиђа још и
пројектовање расвете са ЛЕД технологијом, хоризонталну
и вертикалну саобраћајну сигнализацију, ограду и
пешачки мобилијар на целој дужини пешачког тротоара и
бициклистичке стазе. Циљ је да се створе услови за
несметано, безбедно и функционално одвијање пешачког
и бициклистичког саобраћаја у овом делу Мионице. рекао је председник општине Мионица Бобан Јанковић.
Председник Јанковић је додао да је већ потписан
уговор са предузећем ''Инфоплан'' д.о.о. из Аранђеловца
након спроведеног поступка јавне набавке, тако да је
израда техничке документације у току и очекује се да буде
окончана у наредних месец дана.

Бобан Јанковић и Бранко Бановић
одлично ради свој посао и на најбољи начин промовише
бициклизам. Први пут у историји наше општине, Мионица је
била домаћин једног оваквог спортског такмичења и на то смо
сви веома поносни – рекао је председник општине Мионица
Бобан Јанковић.
Јанковић је додао да је након састанка са челницима
Бициклистичког савеза Србије сасвим сигурно да ће се ова
сарадња наставити.
- У плану је да и наредне године дочекамо бициклистички
караван који ће проћи кроз нашу земљу и на најбољи начин
промовисати не само Мионицу, већ и читаву Србију-додао је
први човек мионичке општине.
Председник Бициклистичког савеза Србије Бранко
Бановић је овом приликом истакао да су сви учесници 58.
Међународне бициклистичке трке ''Кроз Србију'' из наше
земље понели прелепе успомене, поготово из Мионице, где је
одржан најбољи старт етапе током овогодишњег надметања и
то је још један разлог што ће и 2019. године, други пут заредом,
Мионица бити домаћин етапе на 59. Међународној бициклистичкој трци ''Кроз Србију''. Планирано је да најпрестижнија
трка Југоисточне Европе која ће се возити кроз нашу земљу од
5. до 9. јуна 2019. године крене из Прибоја.
А.Ковачевић

СЛАВСКОМ СВЕЧАНОШЋУ У ЦРКВИ ОГЊЕНЕ МАРИЈЕ

КУД ''ТОПЛИЦА'' ПРОСЛАВИО ПРВИ РОЂЕНДАН
Освећењем славског жита, резањем славског колача
и славском трпезом у Храму Огњене Марије у Врујцима је
на празник Светог Јована Милостивог обележена слава и
уједно прва годишњица од оснивања Културно уметничког
друштва ''Топлица'' које функционише при овој цркви.
Према речима председнице Друштва Наде МагазинРадовић КУД ''Топлица'' је основано уз благослов владике
Милутина, а тренутно броји око четрдесетак активних
чланова у фолклорној и хорској секцији.
- Поносни смо на чињеницу да наши активни чланови,
деца из Бање Врујци и околине, не плаћају чланарину.
Средства за набавку ношњи и за трошкове путовања и
ангажовање професионалног кореографа обезбеђујемо од
осталих чланова којих имамо преко две стотине, а то су пре
свега родитељи и чланови фамилије наше деце који нас од
срца подржавају-истиче председница КУД ''Топлица'' Нада
Магазин-Радовић.
КУД ''Топлица'' пробе одржава два пута седмично у
парохијском дому врујачке цркве, чији свештеник Влада
Терзић и Црквени одбор дају пуну подршку и велику помоћ
у обезбеђивању потребних средстава. Друштво је већ у
првој години постојања имало 16 наступа и учешће на три
смотре фолклора, а председница КУД ''Топлица'' је открила
и планове за наредни период.
- У плану је да увећамо број наступа, набавку још три
комплета ношњи, као и заједнички концерт са културно
уметничким друштвима из Мионице и из Љига који треба да
буде одржан у фебруару наредне године у мионичком

КУД "Топлица" Бања Врујци
Културном центру. Већ у децембру ћемо оформити и
оркестар, а припремамо се да на други дан Васкрса у
Врујцима организујемо смотру фолклора уз учешће најмање
десетак друштава – каже Нада Магазин-Радовић и додаје да је
наредног лета договорено братимљење КУД ''Топлица'' и КУД
''Звечан'' са Косова и Метохије, као и да је успостављена лепа
сарадња са КУД '' Извори'' из Париза и КУД ''Младост'' са Пала
тако да постоји могућност скорог гостовања у Француској и
Републици Српској.
А.Ковачевић
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3.12.2018.г. навршило се
тригодине од смрти нашег
драгог

17.12.2018. г. навршава се
шест година од смрти нашег
вољеног супруга, оца и деде

АКСЕНТИЈА – АЦЕ
МЛАДЕНОВИЋA
(1934 – 2012)

ЈОВИШЕ ЋЕНДИЋА
(1945 – 2015)
Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима...
Супруга Нада, ћерке Анела
и Сенка са породицама

Вечно Ти хвала,
за сву љубав и доброту
коју си нам пружио
и оставио у наслеђе
Супруга Милева, ћерка
Јасмина, унука Наталија
и унук Младен

3.12.2018. г. прошле су четири
године од смрти нашег

ДРАГАНА
ТЕОФИЛОВИЋА
(1957 – 2014)
Вољени, наша љубав је
непресушна, а сећања на тебе
једнако боле, од часа када си нас
заувек напустио! Док постојимо,
живећеш у срцима твојих
Маје, Милоша и Драгице

18.12.2018. г. навршиће се
година од смрти наше вољене

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
ДИВНЕ ИЛИЋ
(1939 – 2017)
С љубављу, поносом и
поштовањем што смо
те имали, чувамо успомену
на тебе, твој лик, доброту и
љубав, коју си нам даровала!
Твоји најмилији: Милета,
Драган, Душица и Весна

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

С поштовањем КЈП „Ђунис”
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30.11.2018. г. навршило се 40 дана
од смрти наше драге мајке и нане

СРБА МАРКОВИЋ
(1951 – 2018)
из Врховина
Хвала свима који су својим
присуством саучествовали
у нашем болу, а посебно
хвала његовим колегама из
бившег Т.П. „Тамнава“ из
Уба.

СТАНЕ НИКОЛИЋ

Почивај у миру, а ми ћемо
чувати сећање на тебе и
никада те нећемо
заборавити.

(1935 – 2018)
Ниси више са нама, али Твој
драги лик и доброту чуваћемо
вечно у срцима...

Твоја супруга Драгица,
кћерке Јасна и Сања
са породицама

Твоја ћерка Љиљана, унука
Слађана и унук Немања

СЕЋАЊЕ

ДЕЈАН ЛАЗИЋ –
ШИФРА
(1976

– 2011)

Није тачно да време лечи ране!
Прође седам тужних, јадних,
преплаканих, непроспаваних,
прекуканих, болних и преболних
година, од када си нас оставио,
а мени је свако сутра све теже и
болније без тебе. Са тобом је
отишао и део моје душе. Ја сам
остала као сува лиска на грани,
која чека сваки дан да је ветар
однесе, тамо где она жели. Много
нам недостајеш, свима,
али мајци највише.
Почивај у миру, Анђеле наш...
Твоји најмилији
23.11.2018. г. заувек је престало да куца
срце наше мајке, таште и баке

26.11.2018. г. навршило се 19 тужних година
од смрти нашег оца, таста и деке

ДИКОСАВЕ
ЂОРЂЕВИЋ

МОМЧИЛА Д.
ЂОРЂЕВИЋА

(1933 -2018)

(1932- 1999)

из Паљува
Тиха, скромна, племенита душа,
остаће у сећању свих генерација,
рођака, пријатеља, комшија, а посебно
њене деце којима је пружала несебичну
љубав и топлину, до краја живота...

Поносни смо што смо Те имали.
Не постоји време које може
избрисати сећање на Тебе,
јер вољени никада не умиру!
Ћерке Гордана, Љиљана и Драгана,зетови Стева, Лале
и Драгиша, унук Бранко, унуке Марија,Ивана и Наташа
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У ОШ „РАЈКО МИХАЈЛОВИЋ” БАЊАНИ

ПРОСЛАВЉЕН
ДАН ШКОЛЕ
Током занимљивог програма на тему „С`
колена на колено”, ученици виших разреда
су приказали традиционалне вредности
српског народа, које су упоредили са
данашњим модерним технологијама
Уз присуство великог броја родитеља, наставника,
сарадника и ученика матичне школе и издвојених одељења,
ОШ „Рајко Михајловић” из Бањана прославила је Дан школе,
23.новембра. Ученици виших разреда су, том приликом,
извели пригодан програм под називом „С` колена на
колено”, где су показали традиционалне вредности српског
народа. Многобројна публика на сцени могла да види ђаке
обучене у народну ношњу, приказани су обичаји везани за
рођење, крштење и славу, биле су и разне здравице, а на
крају одигран је сплет игара из Колубаре.
Сам почетак приредбе је био симболичан, где су на сцени са једне стране седеле девојке које су плеле, преле и везле,
док су са друге стране седела деца са
таблетима и мобилним телефонима, да
би на крају сви заједно одиграли коло, као
симбол везивања за оно што смо били и
ово што смо сада.
- Програм за дан школе увек припремају ученици виших разреда из матичне
школе, као и из издвојених одељења. Ове
године је то била школа из Тулара. У
реализацији програма, поред наставника
српског језика Веселинке Симеуновић и
Иване Мајсторовић, као и наставнице
Весна Васић
музичке културе Слободанке Ашковић,

Детаљ са приредбе поводом Дана школе у Бањанима
учествовао је и Центар за очување традиције и културе
„Јека” из Обреновца. Они су нам помогли око опремања, дали нам своју ношњу, као и музичку пратњу- истакла је, након
програма, Весна Васић, директорка школе у Бањанима.
Према њеним речима, ОШ „Рајко Михајловић” током
година је мењала датуме којима је прослављан овај свечани
дан.
- Када сам ја била ученик ове школе Дан школе се
славио 29. септембра, када сам почела да радим у њој као
наставник славио се 28. јуна, док последњих година, када
сам преузела функцију директора школе, тај дан је
обележаван у мају месецу и није био везан ни за један датум.
Онда смо се договарали и правили консензусе, да ли треба
да се вежемо за име које школа носи или не. На крају смо
дошли до закључка да треба, па смо одлучили да од прошле
године Дан школе прослављамо 23. новембра. Тог датума је
Рајко Михајловић, указом тадашњег председника ФНР
Југославије проглашен за народног хероја, а тим поводом
смо данас овде и славимо овај дан- наглашава Весна Васић.
ОШ „Рајко Михајловић” ове године похађа 332 ученика,
од чега су 33 у првом разреду и 42 су ученици осмог
разреда. Школа у Бањанима би наредне године требала да
добије и нову фискултурну салу. Недавно је завршено
школско игралиште у Калиновцу, а ове године су реновиране школе у Туларима и Бањанима. Поред значајних улагања локалне самоуправе, школа је, уз помоћ Министарства
просвете, опремљена и са новим реквизитима за извођење
наставе физичког васпитања и видео надзором у издвојеним одељењима.
М.М.М.

БАЊАНИ
У БАЊАНСКОЈ ШКОЛИ УОЧИ АРАНЂЕЛОВДАНА

ДАНИ АНЂЕЛА
Први пут радионица верске наставе
здружена са радионицом „У сусрет посту“
Уочи празника Сабора Светог архангела Михаила, у
народу познатог као Аранђеловдан, у бањанској ОШ „Рајко
Михаиловић” одржана је традиционална радионица верске
наставе „Дани анђела”. На манифестацији је учествовало око
260 предшколаца и ученика из матичне школе и издвојених
одељења, као и њихови редовни гости на овом догађају, ђаци
ОШ „Јован Цвијић“ из Сувог Села. Стрпљиво, са много
мотивације, љубави и маште сви они су цртали, сликали или,
пак, првили свог анђела чувара, користећи различите технике
и материјале (боје, талог од кафе, пиринач, пасуљ, вату,
пластичне и стаклене флаше, креп папир, вуницу, украсне
траке, пластелин, глину, зачине, песак, ...). „Дане анђела“ је и
ове године организовао вероучитељ у бањанској школи

Представници свих награђених учесника радионице
Марко Рафаиловић, уз помоћ својих колега, а први пут
радионица верске наставе здружена је са радионицом у
„Сусрет посту“, где су учествовали ученици осмог разреда
Издвојеног одељења Врело, који су се определили за
домаћинство као изборни предмет. Са својом професорком
домаћинства Аном Илић, они су спремили посне куглице са
кокосом, бананом и посном чоколадом, показавши своје
знање, вештину и креације у прављењу посластица.
Будући да трочлана комисија није могла да издвоји
појединачне у мноштву радова који заслужују прво место,
додељене су колективне награде свим учесницима обе
радионице: предшколцима из Врела и Бањана, ученицима из
матичне школе и Издвојених одељења Вукона, Калиновац и
Врело и гостима и Сувог Села. Награде у виду књига поделила је директорка ОШ „Рајко Михаиловић“ Весна Васић, која
је ђацима пожелела да их њихови анђели увек прате, штите и
чувају.
Празнично расположење на „Данима анђела“ песмом
су употпунили чланови школског хора, а подршку радионици
својим присуством дали су протојереј Милан Ристивојчевић,
надзорник за верску наставу у Архијерејском намесништву
тамнавском и координатор, ђакон Иван Јовановић.
Д.Н.

УБСКЕ ТЕМЕ
ПРЕВЕНЦИЈА ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ДЕЦЕ

ЗАДАТАК СВИХ НАС
Поводом Светског дана превенције злостављања
деце, који се обележава 19. новембра, прошле среде, у
просторијама Предшколске установе „Уб“, трећу годину за
редом одржана је едукативна радионица Стручног тима за
превенцију злостављања и занемаривања деце, чији је
координатор Невенка Драгићевић, медицинска сестра на
превентивној здравственој заштити у Вртићу.

Предавање за родитеље у убском Вртићу
Предавање је пратило педесетак родитеља и неколико
васпитача, као и представници Протокола о међусекторској
сарадњи у процесу заштите жртава насиља у породици на
подручју Уба. После излагања Добринке Петровић, дечјег
психолога у Вртићу, присутнима се обратила и Снежана
Петровић, директорка Центра за социјални рад, која је
истакла да је на територији општине Уб у порасту број
пријављених случаја породичног насиља, да насиље увек
треба пријавити и прекинути и да је оно неприхватљив
облик комуникације. Предавању је присуствовала и др
Аница Милошевић Поповић, педијатар Дома здравља Уб,
која је истакла значај односа родитеља према деци, који у
многоме утиче на психосоматски развој детета, док је из угла
полиције о овој теми говорио Марко Ранковић, командир у
Полицијској станици Уб.
Ана Радојичић, васпитачица у Предшколској установи
„Уб”, која је учествовала у припремању овог едукативног
програма, истиче да дечја права не умањују права родитеља
и да Предшколска установа свакодневно ради на превенцији злостављања и занемаривања деце, али и на спречавању сваког вида насиља, које се може пријавити и
њиховом Стручном тиму у Вртићу. Корисним саветима и
примерима правилног опхођења према детету, родитељима
је пружена могућност да пронађу право решење за многе
дечје поступке, који их најчешће наводе да погрешно реагују
и кажњавају децу на неодговарајући начин.
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КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

ЧАРОБНА МАСКА
Основци и предшколци правили маске које
представљају популарне ликове из чувених бајки
Градска библиотека „Божидар Кнежевић“ Уб, крајем
новембра, органозовала је још једну у низу креативних
радионица за децу. Овога пута, тема је била „Чаробна
маска“, а у радионици је учествовало 20 деце – предшколци
и ученици првог и трећег разреда ОШ „Милан Муњас“. Они
су сами осмишљавали маске које представљају популарне
ликове из чувених бајки, као што су Три прасета, Црвенкапа,
Снежана и седам патуљака, Маша и медвед, Деда и репа и
потом их оживљавали кроз драматизацију призора из бајки.
Радионица је реализована у сарадњи са Аницом Арсеновић,
библиотекарком у ОШ „Милан Муњас“, а дружини малих
креативаца при осликавању, резању и лепљењу помагала је
и њена колегиница из бањанске школе Ана Илић. И на
последњој,као и на свим претходним радиницама, било је
забавно, весело, поучно и опуштено, те не чуди што овај вид
активности привлачи све већи број деце. Директорка
Градске библиотеке Јелка Панић каже да ће наставити са
том лепом праксом, јер осим креативног рада и учења кроз
игру, радионице деци пружају и могућност дружења са
вршњацима.

Убски ђаци са својим маскама
„Родитељи нам долазе у библиотеку и интересују се
када ће бити следећа радионица и како могу да пријаве своју
деци, тако да ћемо их и убудуће редовно организовати,
сваки пут за различити узраст и са другом темом“, наводи
Панић, уз најаву да ће следећа радионица бити одржана
овог месеца, а тема посвећена наступајућим празницима,
тако да ће деца правити новогодишње украсе и честитке.

УБСКИ КИК-БОКСЕРИ ВРЕДНИ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

КУЛТУРА ТРЕНИРАЊА ПРИОРИТЕТ
Момци из КБК "Соко" пуном паром тренирају и пуне
клупске витрине медаљама! Младе снаге су биле одличне
на првенству Србије у Сенти (9/10. новембар)- јуниор
Немања Милићевић је освојио бронзану медаљу у
категорији јуниора до 63.5 кг., док је кадет Дејан Ивановић у
категорији до 47,5 кг. поражен у финалу од нишког борца и
донео кући сребрну медаљу. Прва перјаница клуба Дарко
Бошковић имао је одличан наступ на професионалној
ревији у Вршцу "Viva Fight Night" где је имао половичан
учинак у два меча по професионалним правилима, а злато је
засијало на грудима кадета Јовице Симића који је био
најбољи на првенству Београда у Младеновцу у категорији
до 75 килограма. Идентичан успех остварио је пионир Урош
Ненадовић у категорији пионира до 37 кг., а Јована
Марковић је на истом такмичењу постала вицепрвак у
категорији пионирки до 42 килограма.
Вреди истаћи и добре наступе Игора Павловића,
Кристијана Ђаковића, браће Ђорђа и Вука Мијатовића и
Луке Кандића на престижном међународном турниру
"Трофеј Београда" у Хали спортова на Новом Београду, а
биће пуно посла и у децембру- у Нишу се 15. децембра
одржава клупско првенство Балкана, а већ сутрадан већина
убских бораца ће наступати на ревији у хали Мастер у
Земуну:
- Медаље и звања првака нису мерило успешности
мојих бораца- понашање у сали, школи, на улици, као и

Убљани са медаљама на "Трофеју Београда"
њихов психофизички развој јесу наши приоритети. Радује ме
све већи број деце у сали, а олакшано нам је функционисање уз
свесрдну помоћ Спортског савеза Уба, општине и предузећа
КЈП Ђунис. Имамо велике планове за пролеће и пуно разлога за
оптимизам, развијамо и даље културу тренирања и показивање на личном примеру, уместо интернет разглабања и
развлачења по кафићима- истиче вишеструку димензију
тренирања у КБК "Соко" председник Александар Кандић. Б.М.
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Заостала утакмица последњег кола
јесени МОФЛ "Исток", 13. коло

Чучуге- Паљуви
0:1 (0:1)
Стадион у Чучугама. Гледалаца: 100.
Судија: Владимир Благојевић (Уб).
Стрелац: Новаковић у 45. минуту. Жути
картони: Арсеновић, Мих.Јовић,
Станојевић (Ч), Ђурић, Пантелић (П).
ЧУЧУГЕ: Арсеновић 7, Мих.Јовић 6
(Јовановић -), Иванић 6,5, Нумановић
6, Младеновић 7, Новаковић 6,5,
Ристић 6,5, Станојевић 6,5, Марковић
6,5, Петровић 6,5, Мир.Јовић 6
ПАЉУВИ: Ћургуз 7, Васиљевић 7,
Грујић 7, Пантелић 7, Рашић 7,5, Ђурић
7, Мијатовић 7, Миловановић 6,5
(Веселиновић -), Јовић 7, Ђурђевић
7,5, Новаковић 7,5 (Филиповић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Немања Рашић (Паљуви)
Заслужен тријумф гостију у одложеном дербију, екипа Паљува је одиграла зрелије и наставила трку са
јесењим прваком из Ћелија. Занимљиво је да су играчи Димитрија Туцовића посматрали меч у опреми, с
обзиром да су се из Врела вратили с
бодовима без игре (домаћин није имао
довољан број играча).
Кишовити амбијент није пријао
гледаоцима, али се очекивало да ће
прштати на терену. Ипак, изостала је
права ватра, а меч је решен луцидним
проигравањем Ђурђевића и нападачком реализацијом Милана Новаковића која је његов заштитни знак- бег
од чувара и смирена реализација
левом ногом.
Домаћин, изузев једног непрецизног
покушаја Мирослава Јовића, није
ставаљао на озбиљнија искушења
Ћургуза, а истакао се голман домаћих
Арсеновић после "бомбе" Мијатовића
са 25 метара. Још једном је претио
Новаковић искоса са леве стране, а
Рашић је правовременом реакцијом у
финишу зауставио најопаснији напад
домаћих.

OP[TINSKA LIGA
“UB”

ОМЛАДИНЦИ ЈЕДИНСТВА НА ЗИМСКОЈ ПАУЗИ

БЕЗ ЧУДА ПРОТИВ БРОДАРЦА
И поред пристојног отпора, омладинци Јединства нису могли више од
часног пораза против Бродарца. Иако
је голман домаћих и сигурно најбољи
играч ове полусезоне Бојан Петровић
бравурозно одбранио пенал Лукићу
средином првог дела, већ у наредном
минуту Београђани су повели након
центаршута Јанковића и ударца главом Видосављевића.
Бродарац је победу оверио након центаршута Влаовића и одличне
реакције Виктора Лукића у шеснаестерцу домаћих, а Убљани нису имали снаге да озбиљније угозе голмана
Симића. Екипа Мирослава Билића
пролеће чека на последњој позицији
са само 7 освојених бодова и чека је
тежак задатак да сачува елитни статус, с обзиром да четири најслабије
екипе испадају из лиге.
Општинска лига Уба, 13. коло

Јединство (Милорци)Будућност 1995 (Слатина)
0:2 (0:1)
Стадион у Милорцима. Гледалаца: 30.
Судија: Филип Ђорђевић (Уб). Стрелци: Урошевић у 8. и Негић у 90+1.
минуту. Жути картони: Станаревић (Ј),
Милић (Б).
ЈЕДИНСТВО: С.Максимовић 6,5,
Д.Митровић 6,5, Симић 7, М.Максимовић 6,5, Т.Митровић 7,5, Поповић
6,5, Санчанин 6,5, Васиљевић 7, Станаревић 6,5, Станковић 7, Марковић 6,5
БУДУЋНОСТ 1995: Исић 7, И.Ковачевић 6,5, Пакић 7,5, Марко Ђурђевић
7, С.Ковачевић 7, Д.Ковачевић 7,
Милић 7, Митровић 7 (Негић 7,5),
Урошевић 7,5 (Срећковић -), Милош
Ђурђевић 7, Пантелић 7
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Иван Негић (Будућност)
Дебитант је заслужено тријумфовао
и заокружио одличан јесењи део.
Будућност је до ране предности
дошла преко Урошевића, голман
Славко Максимовић је у први мах
добро интервенисао, али је Урошевић
био сконцентрисан и одбитак вратио у
мрежу. Најбољу прилику за госте
пропустио је Милош Ђурђевић, док се
на другој страни у неколико обећавајућих ситуација није снашао најбољи
стрелац домаћих Станаревић.
Меч је преломљен у надокнади из
контре, Иван Негић који је унео доста
живости у игру гостију, побегао је
одбрани Милорчана и рутински погодио са десетак метара.

Омладинска лига Србије, 16. коло

Јединство (Уб) - Бродарац
0:2 (0:1)
Стадион СЦ "Матић" са вештачком
подлогом. Гледалаца: 80. Судија:
Марко Ивковић (Лајковац). Стрелци:
Вукосављевић у 22. и Лукић у 71.
минуту. Жути картони: Николић,
Стефановић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: Петровић 7,5, Тадић 6,5
(од 70. Арсовић -), Николић 7,
Филиповић 7, Тмушић 7, Головић 6,5
(од 63. Симјаноски 6,5), Обрадовић 6,5
(од 46. Добрисављевић 6,5), Илић 6,5,
Стефановић 6,5 (од 81. Јаџић -),
Павловић 6,5 (од 85. Поповић -),
Јеринић 6,5
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Јован Илић (Бродарац)
Општинска лига Уба, 13. коло

Слога (Врховине)Мургаш 1:2 (0:1)
Стадион у Врховинама. Гледалаца: 50.
Судија: Небојша Мартиновић (Уб).
Стрелци: И.Марковић у 60. за Слогу, а
Мирковић (аг.) у 30. и Стефан Мишић у 55.
минуту за Мургаш. Жути картони:
Бошковић, О.Марковић (С), Милошевић,
Мил.Јаковљевић (М). Црвени картон:
И.Марковић (Слога) у 90. минуту.
СЛОГА: Мирковић 6,5, О.Марковић 6,5,
Ђукић 6,5 (Симић -), Крсмановић 6,
Танасић 7,5, Стојановић 7, Мићић 6,5
(М.Марковић -), Старчевић 7, Бошковић 7,
Васић 6,5, И.Марковић 7,5
МУРГАШ 2012: Мирко Јаковљевић 7,
Милош Јаковљевић 7, Слоб.Мишић 7,5,
А.Јаковљевић 7, Н.Тодоровић 7, Танасић
7, Савић 7,5, Ст.Мишић 8, Б.Тодоровић 7,
Вучићевић 7, Милошевић 7 (Лежаја 7)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ:
Стефан Мишић (Мургаш)
Чврста и борбена утакмица у
Врховинама, а гости су први стигли до
предности. Савић је извео корнер,
неспретно је реаговао голман Мирковић и
практично сам утерао лопту у мрежу.
Предност је дуплирао најбољи стрелац
гостију Стефан Мишић, одлично га је
проиграо Савић након чега је уследила
рутинска реализација.
Брзо су се домаћи вратили у игру,
одлично је Иван Марковић извео
слободан ударац са 20 метара и вратио
наду Слоги. Стрелац јединог гола за тим
из Врховина искључен је пред крај, извео
је "слободњак" пре знака судије, а
одлични судија Мартиновић му је показао
други жути картон.

ФК Мургаш
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ЈЕДИНСТВО НА ПРАВИ НАЧИН ОКОНЧАЛО ЈЕСЕН

ОБРАДОВИЋ
ОПРАВДАО ПОВЕРЕЊЕ
- Одличан јесењи финиш, Лукић и Рајовић креирали
победу у Љубићу. - Млади стручњак препородио
црвено-беле, недостајао још који бод за миран
зимски сан. - У тренингу до средине децембра,
у фебруару поново у Анталију.
Изузетно битан меч против "дављеника" у Љубићу донео је још
једно одлично издање Јединства, па се може рећи да је штета што
црвено-беле чека зимска пауза. Од доласка Милоша Обрадовића на
кормило, Убљани су освојили 11 бодова у шест мечева, а млади стручњак
сматра да је бодовни салдо морао бити већи:
- У периоду у ком сам преузео екипу, морали смо да наплатимо
шансе и доминацију против Тутина и Лознице (обе завршене без голова),
а нисмо заслужили пораз од Јошанице где је "реми" био реалан исход. Са
24-25 бодова бих задовољан отишао на паузу, али ме радује да су играчи
добро реаговали на моје захтеве. Почели смо да стварамо шансе, да
играмо брже и одговорније, али тек након зимских припрема очекујем да
на терен пренесемо моју филозофију игре- каже тренер Милош
Обрадовић који се, од првобитне улоге "ватрогасца", својим радом
изборио за трајно решење на клупи Јединства.
У Љубићу је меч решен средином првог дела- најпре је Лукић
демонстрирао снагу свог шута са 18 метара, а потом и Марко Рајовић
одлично реаговао главом на другој стативи. Много више узбуђења до
краја меча било је у шеснаестерцу домаћих, опет су црвено-бели имали
лошу реализацију, али победа није долазила у питање:
- Иако је такмичарски део готов, радићемо бар до половине
децембра како се играчи не би превише "запустили" до почетка припрема
око 20. јануара. Неким играчима смо се већ захвалили, пажљиво ћемо
бирати на зимској пијаци, јер не смемо себи на пролеће дозволити луксуз
оволике распродаје бодова на домаћем терену- подсећа Обрадовић на
чак 14 бодова који су изгубљени на стадиону "Драган Џајић".
Своје виђење првог дела сезоне изнео је и Немања Матић, српски
репрезентативац који је на кормилу Јединства већ две и по године:
- За мене је средина табеле пласман испод очекивања, управа већ
ради на појачањима и неће бити лако играчима да се изборе за место
међу путницима за Анталију средином фебруара. Заоштриће се
дисциплина како на терену, тако и ван њега, јер је понашање појединих
играча било неприхватљиво. Јединство је веће од сваког појединца и
настојаћемо да стоти рођендан дочекамо тамо где нам је место- у врху
српсколигашког "Запада"!
Статистика црвено-белих није изашла из оквира просека, интересантан податак је да је више бодова донето са стране (11) него што је
освојено кући (10), а главобољу тренерима Дуканцу и Обрадовићу
највише је стварала неефикасност. Само 12 лопти нашло се у мрежама
ривала, први стрелац екипе је Лукић са три поготка, док су два пута били
прецизни Рајовић и Милановић. У листи стрелаца по једном су се нашли
Поповић, Сајић, Живојиновић, Никола Радојичић и Андрић, а свих 15
утакмица одиграли су везисти Никола Радојичић и Дејан Јовановић. По
једном су одсуствовали Милановић, Зоран Радојичић и капитен Иван Јовановић, а групу играча са највише мечева закључују Томић, Лукић, Поповић, Радивојевић (по 13), Рајовић, Андрић (по 11) и Стојановић и Којић са
по десет наступа. У тој групи би сигурно био Сајић (9) кога је повреда
одвојила од терена на почетку јесени, а вреди истаћи и дебитантске
минуте јуниора Бојана Петровића, Милана Илића и Виктора Живојиновића који је био стартер на свих шест мечева по доласку Обрадовића. Б.М.

Милош Обрадовић,
тренер ФК Јединство (Уб)
Српска лига "Запад", 15. коло

Полет (Љубић)- Јединство
0:2 (0:2)
Стадион у Љубићу. Гледалаца: 200. Судија:
Дејан Димитријевић (Смедерево). Стрелци:
Лукић у 25. и Рајовић у 33. минуту. Жути картони: Максимовић, Божовић (П), Д.Јовановић,
Стојановић (Ј).
ЈЕДИНСТВО: И.Јовановић 7,5, Лукић 8, Рајовић
8, Томић 7,5, Сајић 7,5, Радивојевић 7,5, Милановић 7,5 (од 71. Стојановић 7,5), Н.Радојичић
7,5, Поповић 7,5, Д.Јовановић 7,5 (од 89. Илић ), Живојиновић 7,5 (од 87. Којић -)
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Милан Лукић (Јединство)

SRPSKA LIGA *ZAPAD*
1.Smederevo 1924
2.Sloga (P`)
3.Tutin
4.Jo{anica
5.Mladi radnik
6.[umadija (A)
7.Mokra Gora
8.Jedinstvo (Ub)
9.Sloga (PM)
10.FAP (Priboj)
11.Budu}nost (V)
12.Loznica
13.Provo
14.Drina (Q)
15.Proleter Mihaj.
16.Polet (Q)

9
8
8
7
6
5
6
6
6
5
4
4
4
2
2
2

3
5
3
5
5
7
4
3
2
4
6
6
3
7
5
4

3
2
4
3
4
3
5
6
7
6
5
5
8
6
8
9

20 : 9 29
17 : 9 29
18 : 9 27
20 : 15 26
12 : 5 23
15 : 8 22
17 : 12 22
12 : 12 21
21 : 19 20
8 : 10 19
11 : 15 18
12 : 17 18
13 : 22 15
11 : 19 13
8 : 23 11
9 : 20 10
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ПАЉУВИ ДРУГИ НА ПОЛА ТРКЕ У МОФЛ КОЛУБАРА "ИСТОК”

НА ИСТОРИЈСКОМ ПУТУ
Убедљив финиш јесењег дела првенства са четири победе без примљеног гола и само
два бода заостатка за првопласираном екипом Димитрије Туцовић, подгревају наду да
"језерџије" могу да овере пласман у Окружну лигу Колубаре.
Прошлог лета склопили су се сви
услови да фудбалски клуб из Паљува
истакне кандидатуру за врх табеле у
међуопштинском рангу, односно да у
својој четвртој деценији постојања по
први пут избори пласман у Окружну лигу
Колубаре. На већ пристојан костур играчког кадра, стигла су појачања у виду искусних Ђурђевића, Васиљевића, Лекића и
Грујића, а старт првенства дао је за право
"језерџијама" што су гајили велике амбиције.
Иако је екипа под вођством тренерског тандема Томић- Николић још увек
тражила форму, у првих 6 кола остварен
је максимални учинак. Посебно значајне
биле су победе у Такову (3:1) и Црвеној
Јабуци (5:1), али је низ пресекао јесењи
првак и најозбиљнији ривал за прво
место- Димитрије Туцовић. Екипа из
Ћелија је заслужено славила на свом
терену (1:0), али је много болнија за
"зелене" била "горка пилула" у Каленићу
где су, и поред неколико идеалних прилика, поражени ауто-голом. Није клонуо
тим из Паљува, уследио је убедљив
финиш са 4 победе без примљеног гола, а
посебно је вредан био тријумф у Чучугама у последњем јесењем колу:
- Екипа је потврдила зрелост и снагу
на том мечу, практично смо једног од
кандидата за врх избацили из трке, а за
лидером каснимо само два бода на паузи.
Није лако издвојити појединца који је
кључан за добре резултате, пре бих рекао
да смо били јаки као колектив, а иако сам
дуго овде- не памтим овако добру
атмосферу међу играчима и уопште у

ОФК Паљуви
клубу. Мислим да нам за остварење
амбиција недостаје "дужа клупа", пробаћемо на зимској пијаци да се појачамо
једним крилним нападачем и везистом,
а од носилаца игре сви ће и на пролеће
носити зелени дрес- задовољан је
првим делом сезоне Миладин Станојловић, голман, играч и још много више од
тога када је реч о фудбалу у Паљувима.
Нема сумње да је долазак голмана
класе Мирка Ћургуза био први корак у
склапању шампионског мозаика, чувар
мрже српсколигашког педигреа преузео
је ове јесени и извођење пенала
(постигао 2 гола), а клупска "златна
копачка", по обичају, је брзоноги Милан
Новаковић са 14 погодака. Пратио га је
Лекић са 6, Ђурђевић је са 3 гола и
неколико асистенција показао зашто је
био интернационалац у Португалији, а
млади Рашић је био командант пред

голом Ћургуза. Импоновало је са каквим
жаром ветеран Васиљевић шпарта
тереном, а на средини су Ђурић, Јовић и
Мијатовић "гутали" километре и одрадили гомилу "прљавог посла". Капитен
Марко Илић се повредио у трећем колу,
одлично га је одменио Пантелић, а међу
стрелцима су се нашли и Миловановић,
Грујић (по 3 поготка), Рашић и Јовић по 2
и дугогодишњи капитен Ђорђевић који
је дао гол Црвеној Јабуци.
За администрацију и многе друге
ствари задужен је био неуморни ЗоранИћа Илић, све под будним оком
председника Ратка Илића, док на
подужем списку оних који помажу клуб,
Паљувчани на врх стављају предузеће
"Декор-лукс" и ресторан "Бас"- верне
сапутнике на путу ка, можда, историјском успеху...
Б.Матић

МЛАДА РАДЉЕВКА ВЕЋ ДВЕ ГОДИНЕ НОСИ ЦРВЕНО-БЕЛИ ДРЕС

ЈЕЛЕНА ПРЕКО "ЗВЕЗДЕ" ДО ЗВЕЗДА
Са само једанаест година, Јелена
Стаменић из Радљева (рођена 2002.)
показала је велико интересовање за
фудбалску лопту, а за врло кратко време
под командом тренера Бобана Петровића- и несвакидашњи таленат за "најважнију споредну ствар на свету". Брзо се
за њен потенцијал чуло и ван локалних
оквира, да би се Јелена, 2016. године,
нашла на нашем највећем стадиону са
понудом да пређе у ЖФК Црвена звезда.
Иако још дете, храбро се ухватила са
озбиљним изазовом, уписала Спортску
гимназију на Дорћолу и показала да је
једна од најталентованијих девојчица у
том узрасту. Тренутно је члан "Б" тима
Црвене звезде који под командом тренера Дарка Стојановића гази ка Првој
лиги, а само је питање тренутка када ће
обући дрес првог тима који предводи
Александар Петровић:
- Тренирала сам неколико пута са
првом екипом, али нема разлога за журбу.
Циљ ми је да са "Б" екипом првенство
завршимо на првом месту, нисмо изгубили ниједан бод у полусезони, а тренираћемо до 15. децембра када одлазимо на
зимску паузу. База нам је у Кнежевцу што
ми одговара с обзиром да станујем у
Реснику, али ми много времена одузима

одлазак у школу будући да ми треба
више од сат времена до центра. Ипак,
трудим се да не запоставим школске
обавезе, иако професори имају доста
разумевања за наше обавезе- каже
Јелена.
Јунакиња наше приче игра на
позицији десног бека, није јој страна ни
офанзивна улога по боку, а красе је
изуетна брзина, одличан центаршут и
борбеност до горњих граница. Не штеди
ни себе ни ривале, висока је 165 цм, а
ове јесени стартна постава је незамислива без ње. Када је реч о фудбалским
идолима, као из топа је одговор био
Немања Матић, а фудбалске гене је
наследила од оца Николе:
- Тата је некада бранио за Рудар,
млађа сестра Јана се определила за
одбојку, док најмлађи брат Боривоје
тренира кошарку. Кад год су у ситуацији,
долазе да ме гледају. Жеља ми је да
напредујем, да изборим статус првотимца, па да прекинумо вишегодишњу
доминацију Спартака у Суперлиги.
Круна би била да постанем професионалац и остварим инострани ангажман,
а до тада вредно тренирам и учим. У
јануару путујемо у Црну Гору на припреме, а читаоцима "Гласа" желим

Јелена Стаменић
срећне Новогодишње и Божићне празнике- закључила је симпатична Јелена
Стаменић, још један фудбалски бисер
из нашег краја.
Б.Матић
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ЛЕПИ УТИСЦИ СА ГРАДСКОГ КОШАРКАШКОГ ДЕРБИЈА

ПОБЕДИЛИ И ЈЕДНИ И ДРУГИ
И треће поглавље градског кошаркашког дербија
припало је кошаркашима Младости, чиме су пулени
Владимира Урошевића оправдали епитет фаворита. Ипак, ни
победници ни поражени немају разлога за незадовољство,
утакмица је била празник кошарке и послала пуно позитивних
вибрација, а завршена је на најлепши могући начинзаједничким поздравом градских ривала и заслуженим
аплаузом са пристојно попуњених трибина.
После нездравих тензија и непотребног анимозитета на
релацији двеју управа у прошлој сезони, доласком
председника Нешића на чело КК Уба односи су нормализовани, чак постали максимално коректни. Осетило се то и на
паркету, играчи су од првог до последњег секунда демонстрирали врхунски фер-плеј, а ни узбудљива завршница није
избацила утакмицу из спортских оквира. Деловало је да ће
"младосташи" лакше до победе, далекометним рафалом брзо
су стигли до двоцифрене предности, а на серију Уба од 9:0
одговорили су још жешће- 15:0 и убедљивих +17 на крају
првог периода.

ДРМЛ "Запад", 7. коло

Уб- Младост 014 91:96
(22:39, 27:20, 21:17, 21:20)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 250. Судије: Перић,
Пауновић (Шабац).
УБ: Пантелић 2, Петровић, Ђ.Марковић, В.Марковић 15,
Обрадовић 8, Драксимовић 5, Миливојевић 2, Гагић 19,
Ћирковић 18, Милутиновић, Јевтић 22.
МЛАДОСТ: Милуровић, Јагодић 3, Јеловац 14, Васиљевић
4, Ивковић, Стевановић 7, Милошевић 4, Глушац 11, Ђорђић
23, Крстић 4, Перић 9, Љубојевић 17.

КК Уб

КК Младост 014

вољни моменат и вратио се после наших 20 поена предности.
Не би било незаслужено ни да је Уб тријумфовао, а посебно ме
радује одсуство било каквих тензија на паркету, за шта заслуге
иду на рачун управе Уба на челу са председником Нешићем,
Неном Јовановић, професором Николићем... Меч је показао
све чари аматерске кошарке и потврдио да је градско
ривалство добило здраву спортску димензију- џентлменски је
локални дерби прокоментарисао тренер победника Владимир
Урошевић.
Нису били претерано тужни у табору поражених, капитен
Зоран Обрадовић верује да није далеко прва радост Уба:
- Честитам Младости на победи, утакмица је била фер и
коректна са доста осцилација на обе стране. Радује ме много
већа енергија коју улажемо у претходна два меча у којима сам
имао двоструку улогу, пробао сам да подигнем мотивацију на
виши ниво и мислим да смо на добром путу. Имамо још три
меча до паузе, надам се да ћемо барем у последњем колу
обрадовати навијаче и доћи до прве победе против Рађевца.

Мало ко је очекивао тада да ће формални домаћин
добити три наредне четвртине и озбиљно "закувати" исход
дербија. Било је очигледно да је Уб на горњој граници
енергетске потрошње, расположеном Гагићу брзо су се
придружили Јевтић и Ћирковић, а када се као "фактор икс"
појавио центар Владан Марковић- екипа коју је у двострукој
улози водио Зоран Обрадовић стигла је до врло активног
минуса на почетку последњег периода- 72:76. Исто растојање
било је и на два минута до краја, Ђорђић потом убацује тежак
шут са полудистанце, али узвраћа Марковић "тројком" за
91:94. Половично прецизни Ђорђић са пенала враћа
безбедно одстојање, Драксимовић и Обрадовић пропуштају
прилику да унесу још драме, па је Урошевићев тим прославио
победу у мечу који увек има димензију више у односу на оне
"обичне"...
МЛАДОСТ И УБ ДОЖИВЕЛИ ПОРАЗЕ
- Све честитке мојим играчима на победи и верној
публици на подршци, а посебни комплименти иду на рачун
ПРОТЕКЛОГ ВИКЕНДА
ривала који је вечерас одиграо најбољи меч у сезони.
Без Љубојевића, Ђорђића, Јагодића и Милуровића,
Отворили смо меч како смо желели, искористили већи "младосташи" су три четвртине пружали јак отпор искусној
индивидуални квалитет, али је домаћин показао изузетан екипи Осечине, да би гости ипак преломили меч у последњем
периоду и заслужено славили на убском паркету- 84:66.
Најефикаснији у домаћој екипи били су Стевановић са 20 и
Јеловац са 15 поена, док је нерешива енигма за Младост био
горостасни центар Маројевић. Уб је и поред двоцифрене
предности у првој четвртини, поражен у Ваљеву од Студента
са 104:88, а предњачили су Гагић са 21 и Ћирковић са 17
поена. Наредног викенда, Младост путује на мегдан Миксу, док
је Уб у недељу од 19 часова домаћин Шапцу.
Б.Матић

NOVOGODI[WI BROJ
*GLASA TAMNAVE*
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ПРОМЕНА НА КЛУПИ ЖОК УБА

Суперлига Србије, 11. коло

МАРИЈАНА БОРИЧИЋ
ПРЕУЗЕЛА КОРМИЛО
Након пораза у Зрењанину од
вероватно главног ривала у борби за
опстанак, управа ЖОК Уба се одлучила
за рокаду на клупи. Уместо Дејана
Стојковића, младог стручњака који је
увео екипу у елитни ранг, улогу тренера
преузела је Обреновчанка Маријана
Боричић, изузетно звучно име у свету
женске одбојке и актуелни селектор
јуниорске женске репрезентације. После
пет година на кормилу ТЕНТ-а, Маријана
Боричић је тек нешто више од месец
дана била без ангажмана, а добра ствар
је што доскорашњи тренер Стојковић
остаје у стручном штабу као помоћник:
-Повољна околност је да добро
познајем играчице, сарађивала сам већ
са Соњом Каришик, Јеленом Јелић,
Кристином Бјелић, Бранкицом Никић...,
али нисам гледала екипу ове сезоне и
немам увид у тренутну форму. Због тога
ће ми пуно значити помоћ колеге
Стојковића, први противник није идеалан за "вађење", али пробаћемо да
против екипе из Старе Пазове одиграмо
јако и борбено и пробамо да помрсимо
рачуне фавориту. У овом тренутку, мој
задатак је да психолошки размрдам екипу, а да не мислим да ћемо успети да
изборимо опстанак- не бих ни долазила
на Уб- јасна је нови тренер Убљанки, добро позната домаћој публици и преко
супруга Драгана који је носио дрес КК
Уба.
Пред камерама РТС-а, Убљанке нису
успеле да понове успех са "премијере" у
Суботици, Спартак је потврдио да је
сада много озбиљнија екипа и
заслужено однео бодове са убског
паркета. Однос у блоковима- 16:1 за
Суботичанке говори где су гошће

Клек МД- Уб 3:1
(17:25, 25:18, 26:24, 25:19)
Хала СД "Милош Грбић" у Зрењанину.
Гледалаца: 200. Судије: Баланџић
(Нови Сад), Симоновић (Крагујевац).
УБ: Живановић 3, Стојковић 13,
Митровић 16, Каришик 10, Трајковић
11, Безаревић 14, Дробњак (либеро).
Никић 1, Јелић. Нису играле:
Иванковић, Бјелић.
Суперлига Србије, 10. коло

Уб- Спартак (Суботица) 0:3
(17:25, 21:25, 18:25)

Маријана Боричић,
нови тренер ЖОК Уб
успоставиле доминацију, остаје жал што
су олако испуштене предности од 12:6 и
20:17 у другом сету, али се још једном
показало да је без Александре Петровић
Уб друга екипа. Утисак је да је добар
посао направљен ангажовањем Милице
Безаревић, леворуког примача која је
одмах показала да ће бити појачање, а
меч ће бити упамћен и по гостовању
истинских спортских легенди- Давора
Штефанека и Ђуле Мештера. Генерални
секретар ОСС Иван Кнежевић је уручио
поклоне за убске основце у виду 25
одбојкашких лопти, а овације на
отвореној сцени добила је и Марина
Петровић, доскорашњи играч и тренер
Убљанки на њиховом шампионском
путу.
Деловало је да ће Уб направити
огроман корак у борби за опстанак у

Хала спортова на Убу. Гледалаца: 200.
Судије: Јанковић (Ниш), Јовановић
(Београд).
УБ: Бјелић 1, Живановић 2, Стојковић
2, Каришик 6, Трајковић 4, Безаревић 9,
Дробњак (либеро), Иванковић, Митровић 8, Никић 5. Нису играле: Петровић,
Јелић, Ковачевић, Јаковљевић (либеро 2).

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
@elezni~ar
Jedinstvo SP
Vizura
C.zvezda
TENT
Partizan
Spartak (S)
Ub
Klek
Dinamo (P)

9 2
8 3
8 3
7 4
7 4
6 5
5 6
3 8
2 9
0 11

28:11 25
26:15 24
27:15 23
26:17 21
26:20 20
23:18 19
19:21 16
10:27 8
12:28 8
8:33 1

Зрењанину, сигурном игром добијен је
први сет, али је остатак меча био
"једносмерна улица" за Стојковићеву
екипу. Ново уживање чека нас у суботу од
18 часова, стиже захуктало Јединство из
Старе Пазове, а домаће, вођене руком
Маријане Боричић, траже сензацију и
четврту првенствену победу... Б.Матић

МАРКЕТИНГ
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DIGITALNA [TAMPA

Краља Петра Првог бр.19
(Тржни центар "Лазић", на спрату)
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Vreme je za poklone !
KALENDARI
I REKLAMNA GALANTERIJA

Календари- формат Б3 (33x48 cm), 7 листа

120-

са штампом

Календари - формат Б3 Стони календари
(33x48 cm), 4 листа
(19x11 cm), 13 листа

100са штампом

90-

Пословни календари
(са празницима) 12 листа
* za firme
i sportske klubove

(30x62 cm)

(30x42 cm)

(30x32 cm)

са штампом

70-

90-

За веће количине посебни попусти !!!

120-

