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ЗА ОВОГОДИШЊУ СЕЗОНУ

ЗИМСКА СЛУЖБА
СПРЕМНА
Посао одржавања саобраћајница, у укупној
дужини од преко 270 километара, обављаће
убско предузеће „Алексић“
Општина Уб припремила је све што је потребно за
овогодишњу зимску сезону, а посао чишћења снега и
одржавања саобраћајница и ове године поверен је предузећу
„Алексић“. Програмом рада Зимске службе обухваћено је око
сто километара асфалтираних градских улица и 174 километра
локалних и некатегорисаних путева, који су надлежности
локалне самоуправе. На лагеру је 52 тоне соли и 350 тона
каменог агрегата, што су уобичајене количине за интервенције
током зимског периода, каже Саша Спасић, заменик начелника
Штаба за ванредне ситуације.
„На основу искуства из претходних година знамо колико
нам треба соли и каменог агрегата за посипање на најкритичнијим деоницама, тако да је ово стандардна мера. Ми ћемо
пратити стање и уколико зима буде јача, набавићемо додатне
количине. Сезона је почела 15. новембра и трајаће до 15. марта,
што значи да у том периоду имамо непрекидно дежурство, а
степен ангажовања зимске службе зависи од временских
услова, наводи наш саговорник.

Први овогодишњи снег на Убу

Приоритет одржавања током зимског периода имају
градске улице првог степена, као и локални путеви до сеоских
основних школа, месних гробаља и до породичних кућа
бубрежних болесника који иду на дијализу.
„Иако општина сваке године све више асфалтира локалне
и некатегорисане путеве, ми све те путеве не можемо
одржавати нити их стављамо у план рада зимске службе“,
објашњава Спасић.
Према његовим речима, у режиму одржавања путева у
зимским условима су и најкритичнија села, која се налазе на
рубним деловима општине.
„У источном делу Тамнаве, то су села која гравитирају ка
угљенокопу и морају се стално одржавати да би се обезбедио
несметани пролазак радника и возила ка Рударском басену
„Колубара“. Што се тиче западног дела Тамнаве, најугроженија
села су Памбуковица, Радуша, Новаци и Тулари која имају
доста брдског подручја“, каже Саша Спасић.
За рад зимске службе, из општинског буџета ове године
издвојено је 4,8 милиона динара.
Д.Н.

ДОЧЕК У НАШЕМ
’’КОЧАКУ’’

Ђ

орђе Балашевић има један легендарни хит на тему петла и пролазности... Пензионери (и пензионерке), мање или више, искусили су тему из
ове песме, па, сада, утолико више чуди
новонастала ситуација у извесним групама које се,
можда из зависти или неког другог прозаичног разлога,
тако кочоперно понашају као да имају петлове за све, па
‘’и за гуске и за патке, а тек за ћурке...’’.
Званични део пензионерске групе (Актива) је условио
цену за Дочек Нове године, али и мени (печење и тако
даље). Власник бифеа, који има важећи уговор о закупу
просторија са Удружењем, сматрао је да је то својеврсна
уцена и одбио понуду, а затим уговорио музички
оркестар и објавио да организује Дочек у бифеу у својој
режији. Група ‘’пензоса’’, коју предводе председница
Актива и њена заменица, су одлучили да организују
Дочек за пензионере у просторијама једне партије, али
су објавили и да им је потребан калорифер за грејање...
Печење, сечење, салату, колаче... обезбеђују у приватној
режији. Једнократна забава, ваљда, не подлеже обавези
плаћања пореза на промет... Уосталом приватно
увесељавање у партијским просторијама не би им била
‘’првина’’. Позадина је нешто друго, али, овог пута то није
тема... а можда и јесте. Или ће, можда, бити...
Е, сад! Ствар се закувала када је закупац просторија,
предузетник који држи бифе, одбио да се, поред његове
објаве да организуије Дочек Нове, постави и реклама за
Дочек у поменутим партијским просторијама.
Разбуктале су се страсти. Као у ријалити програмима,
неки жучно објашњавају, неки подбадају, а неки само
посматрају. Разлика између убског и оних ријалити
програма на Пинку и Хепију је у поменутој теми из
Балашевићеве песме. ‘’Пензоси’’ као да су заборавили
да је време њихових петлова поодмакло и да је избор,
како петована, тако и коки, ограничен и све више се
осипа. Не помаже ни покушај председника Удружења да
помири супротстављене стране. На питања зашто
организатори ‘’на оној страни’’ инсистирају да цена буде
800,оо динара, а, иначе, организују
одласке на
пензионерска дружења у околне општине која прелазе
цену од 1.000,оо динара (без превоза), нико нема
одговор. Обе стране су истрајне у својим намерама.
Управни одбор Удружења се нашао на мукама. Логично
је да подржи свој званични део Актива, али је свестан и
чињенице да и она друга страна има аргументе.
Уосталом, ако је локал издат, подразумева се да закупац
има своја права, па и она о томе ко ће у закупљеним
просторијама да држи промоције или да се рекламира.
Неко мора да покаже више добре воље. ‘’Кад имаш
доброг петла, недај му да се пати...’’ Певаће се и на
‘’Дочеку у нашем кочаку’’ ови Балашевићеви стихови...
Да ли ће, ионако ограничено друштво (које се, рекосмо,
полако осипа из разних разлога), схватити да мора да се
поштује и туђе мишљење (и интереси)? Да ли ће
преовладати позитивна енергије и глас разума или ће
наставити ‘’коло да воде’’ неке минорне личности које
верују да, ако преносе аброве, добијају на свом значају?
Да, у питању су обични малограђански аброви и мали
број неостварених личности које, завађајући друге,
осећају некакву сатисфакцију за своје промашене
животе или фрустрације. Али, они кои су завађени увек
плаћају највећу цену... Неко већу, неко мању. Свеједно!
‘’Принцип је исти, све су остало нијансе...’’

ОПШТИНА УБ
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УОЧИ ЗАСЕДАЊА ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ УБ УСВОЈИЛО

РЕКОРДАН БУЏЕТ НАРЕДНЕ ГОДИНЕ
- Наредне године општина Уб имаће на располагању чак 1.412.700.000 динара.
- Овогодишњи буџет, након трећег ребланса, због кашњења радова на обилазници
код Новог насеља у Мургашу, смањен је са 892 милиона на 855 милиона динара.
- Реализација буџета до краја године прећи ће 90 посто.
Општина Уб располагаће, наредне године, са највећим
буџетом у својој новијој историји. Након 34.седнице
Општинског већа општине Уб, одржане 7.децембра, познат је
и укупан износ средстава којим ће убска општина
располагати у 2018. години, а она ће износити вртоглавих
1.412.700.000 динара. Неколико важних инфраструктурних
пројеката, планираних за следећу календарску годину, попут
изградње новог Вртића, обилазнице у Мургашу и неколико
градских улица, условиле су повећање буџета за готово 40
посто у односу 2017.годину.
- Буџет за 2018-ту смо испланирали најозбиљније
могуће, као што смо то урадили и за 2017. годину. Он се
показао јако добро, јер је имао добру реализацију и новца ни
у једном тренутку није фалило, па данас на рачуну имамо
неупотребљених преко 30 милиона динара, и без обавеза.
Све радимо како је прописано упутством Министарства
финансија и на основу реализације овогодишњег буџета, која
ће, према нашим пројекцијама, до краја године бити око 750
милиона, можда чак и неки милион више- истакао је током
седнице Већа председник општине Уб Дарко Глишић.
Према његовим речима, повећање буџета донели су сви они
пројекти који су дефинисани Споразумом о реализацији инвестиционог
програма, у делу који се односи на
организовано пресељење становништва, измештање насеља и инфраструктурних система због отварања
будућег површинског копа Радљево,
у износу од 580 милиона динара.
- Ту је неколико капиталних
ствари, а две највеће чини изградња
обилазнице у Мургашу (120 милиона), за коју је расписан тендер, и
изградња нове зграде Вртића (180
милиона), за који планирамо да кренемо у тендерски поступак већ почетком наредне године. Врло је реално
да тих 300 милиона динара „повучемо” у току наредне године и урадимо ова два капитална објекта.
Дарко Глишић
Такође, средствима од споразума са
ЕПС-ом, предвиђено је и 70 милиона динара за изградњу
улица у Убу и за побољшање инфраструктуре у самом граду,
као и у делу који гравитира ка површинским коповима, јер
смо добили новац за њихово пројектовање. У оквиру тих 580
милиона, 200 милиона динара је предвиђено за експропријацију која ће се вршити у току наредне године- нагласио је
Глишић, уз напомену да је на део који се, реално троши, додат
овај капитални део и да је зато дошао до рекордне цифре од
1.412.700.000 динара.
Због кашњења радова на обилазници код Новог насеља
у Мургашу, овогодишњи буџет, након трећег ребаланса,
смањен је са 892 милиона на 855 милиона динара.
- За део тог износа смо умањили буџет да, просто, не
стоји тај новац опредељен за ову годину, када већ неће бити
потрошен. Умањен је и остатак предвиђених средстава који је
ишао на део експропријације, који је због приговора
појединих људи, отишао на суд. Са друге стране, превоз
ученика основих школа биће увећан за 3.600.000 динара, а
превоз ученика средњих школа за милион динара, као и део
средстава намењених Установи за културу и спорт, музичкој
школи и основним школама- закључио је први човек општине
Уб.
Милован Миловановић

Детаљ са 34.седнице Општинског већа

СА 33.СЕДНИЦЕ ВЕЋА

ПОНОВО
БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ
ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ
Укинута претходна рестриктивна мера о
регресирању трошкова превоза и школске исхране
На 33. седници Општинског већа расправљало се о пет
тачака дневног реда, а најзначајнија је Одлука о праву на
регресирану исхрану и регресиран превоз ученика, којом су
практично укинуте рестриктивне мере у тој области. Наиме,
од 1. јануара локална самоуправа ће ученицима средњих
школа поново субвенционисати трошкове аутобуског
превоза у износу од сто одсто цене месечне карте, уместо
досадашњих 50 посто, колико је регресирала од септембра
месеца. Наведене рестриктивне мере нису се односиле на
основце, тако да ће они наставити да се возе бесплатно и у
наредној години. Образлажући Одлуку, председник општине Уб Дарко Глишић рекао је да се укидају поједине мере
штедење, које су у претходном периоду биле неопходне
како би се стабилизовао буџет.
„Ми у овом тренутку располажемо са доста новца у
буџету који не можемо да потрошимо, а план буџета за
наредну годину даје нам за право да можемо да укинемо
претходну одлуку, која је била на снази само прво полугодиште ове школске године. Сада ствари стоје тако да ученицима средњих школа можемо да вратимо субвенционисање пуне цене њихове месечне карте“, рекао је Глишић.
Исто важи и за регресирану школску исхрану, коју ће у
пуном износу поново имати сви ученици који су остваривали то право као и пре поменутих мера.
На истој седници, већници су донели и Одлуку о
утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2018, те прихватили Извештај о раду и пословању КЈП
„Ђунис“ за прошлу годину.

NOVOGODI[WI BROJ
*GLASA TAMNAVE*

NA POVE]ANOM
BROJU STRANA

28.decembar 2017.
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ОДРЖАНИ ИЗБОРИ У 16 МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА УБСКЕ ОПШТИНЕ

ПОБЕДА ИВАНА ЈЕЗДИМИРОВИЋА НА УБУ
Представници Српске напредне странке тријумфовали на свим биралиштима
Становници Уба, са припадајућим
насељима Трњаци, Гуњевац и Богдановица, као и гласачи из 15 села убске
општине, одлучивали су, 10.децембра, о
својим представницима у Саветима
месних заједница. Непосредним тајним
гласањем, по угледу на локалне и републичке изборе, грађани су заокруживали
своје будуће представнике у овом телу. С
обзиром да су у питању мање популарни
избори, излазност је била на задовољавајућем нивоу, око 25 посто у селима и
око 20 посто на Убу. Победу на готово
свим биралиштима однели су представници Српске напредне странке, који су у
Месној заједници Уб добили свих девет
чланова Савета. Највеће поверење

ИЗАБРАНИ ПРЕДСЕДНИЦИ
САВЕТА МЗ У 15 УБСКИХ СЕЛА:
БРГУЛЕ – Јовановић Милан (1969),
маневриста на железници;
ВРХОВИНЕ – Васовић Радивоје
(1968), пољопривредник;
ВУКОНА – Пантелић Милета (1959),
пољопривредник;
ГВОЗДЕНОВИЋ – Савић Владан
(1956), пољопривредник;
ДОКМИР – Јанковић Небојша (1972),
пољопривредник;
ЗВИЗДАР – Живковић Бранимир
(1965), пољопривредник;
КАЛИНОВАЦ-Јовановић Александар
(1995), геодетски техничар;
КОЖУАР - Лукић Владан Бели (1982),
аутомеханичар;
КРШНА ГЛАВА – Матић Милан
(1957), дипл.инж.агроекономије;
МУРГАШ – Јаковљевић Владимир
(1983), металостругар;
ПАМБУКОВИЦА – Вукосављевић
Жељко (1969), пољопривредник;
РУКЛАДА – Ивановић Горан (1975),
машински техничар;
ТАКОВО – Радовановић Александар
Беча (1961), фотограф;
ТВРДОЈЕВАЦ – Мијаиловић Дејан
(1984), аутолимар;
ТРЛИЋ – Миливојевић Слободан
(1981), пољопривредник.

грађана и мандат председника Савета
МЗ Уб добио је Иван Јездимировић,
дипл.инжењер машинства, док је
место његовог заменика припало
директору КЈП „Ђунис” Саши Милићевићу, дипл.економисти.
- Захвалио бих се суграђанима на
указаном поверењу. Наставићемо да
радимо као и до сада, излазићемо у
сусрет потребама наших грађана, а
свака добра идеја која може унапредити живот у нашој средини је добродошла. Сарадња са општинским
руководством је на највишем могућем
нивоу, тако да не сумњам да ћемо у
наредном периоду покренути још
много корисних инфраструктурних
подухвата. Оно што је и најважније је
да имамо доста расположивих финансијских средстава у буџету општине поручује Јездимировић, који је до
сада обављао функцију заменика
председника Савета МЗ УБ.

БРОЈ ГЛАСОВА КАНДИДАТА
У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ УБ

Чланови Савета МЗ Уб са председником општине Дарком Глишићем
и замеником председника Александром Јовановићем Џајићем
Објављујући резултате, у страначким просторијама, након убедљиве
победе свих кандидата СНС-а, председник општине Уб Дарко Глишић истакао
је да су грађани препознали добре
ствари које је општинско руководство
урадило у претходном периоду, готово у
свим месним заједницама.
- Импозантан резултат који смо
остварили је истовремено и терет за
време које је испред нас. Победити на
изборима значи одговорност, а указано

поверење треба свакодневно да оправдавате. Убеђен сам да ће нови председници Савета месних заједница, који су
на најпоштенији начин директно изабрани од стране својих суграђана у 30
месних заједница, последњих месец
дана, то и испунити. За овај ниво избора, бирачи су се одазвали у великом
броју, што потврђује важност масних
заједница и њихову функцију у сарадњи
са локалном самоуправом- наглашава
први човек убске општине.
М.М.М.

Dragi sugra|ani,
Nova godina je prilika za novi po~etak
i usvajanje zdravih navika. ^uvajte svoje
zdravlje i koristite svaku priliku za smeh,
jer to je najbolji lek.
Uplovite u Novu godinu u prazni~nom
raspolo`enju i sa osmehom na licu.
U 2018.godini, `elimo Vam dobro zdravlje,
ljubav i pozitivnu energiju.
U`ivajte u prazni~nim ~arolijama.

Va{a Apoteka *Atli}*

ОПШТИНА УБ
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У СКУПШТИНСКОЈ САЛИ НОВОГ ЗДАЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ПРИЈЕМ ЗА ОДБОРНИКЕ
Представници народа први пут добили наменску, функционалну
и комфорну просторију за седнице локалног парламента, а самим
тим и неупоредиво боље услове за рад
Председник Скупштине општине Уб
Александар Дамњановић приредио је
свечани пријем за одборнике у новој
скупштинској сали, која се налази у новоподигнутој и недавно усељеној згради
Општинске управе. Изградњом овог
здања, одборници су први пут добили
наменску, функционалну и комфорну
просторију за седнице локалног парламента, а самим тим и неупоредиво боље
услове за рад. Осим скупштинских клупа
за све одборнике, председавајућег стола
и говорнице, сала за седнице поседује и
савремену техничку опрему.

Поздрављјући присутне, домаћин
скупа је рекао да нови амбијент захтева
већу одговорност представника народа.
„Коначно смо добили скупштинску
салу, која омогућава нормалне услове
за рад и где ћемо убудуће одржавати
седнице Скупштине општине. Имамо
добре услове , што морамо и оправдати,
тако што ћемо доносити правилне и
праведне одлуке у интересу свих наших
грађана, који су од својих средстава
изградили нову зграду општинске управе. И наша одговорност је тиме већа“,
истакао је Александар Дамњановић, уз

Одборници у новој сали Скупштине општине Уб

DIGITALNA [TAMPA

Краља Петра Првог бр.19
(Тржни центар "Лазић", на спрату)

Александар Дамњановић,
председник СО Уб
подсећање да су скупштинска заседања
до сада одржавана у неколико неадекватних, нефукционалних и непрегледних сала - у старој згради општинске управе, Техничкој школи и Дому
културе. Председник Скупштине општине такође је предочио да ће у новој
сали бити пракса да се одборници, искључиво, оглашавају са говорнице, али је
и апеловао да се сви „мало свечније
облачимо за седнице, јер представљамо грађане наше општине“.
Одборнике је поздравио и заменик
председника Општине Уб Александар
Јовановић Џајић пожелевши им пријатан боравак у новим просторијама.
„Надам се да ћемо радити као и у
претходних пет година и да ћемо бити
успешни као што смо били и до сада.
Наравно, сви треба да се трудимо да у
новим и бољим условима будемо још
успешнији на добробит наших грађана и
да сарадња између свих нас буде на
високом нивоу“, поручио је Јовановић
Џајић.
Прва седница Скупштине општине
Уб у новој сали биће одржана 15. децембра.
Д.Недељковић

Vreme je za poklone !
KALENDARI
I REKLAMNA GALANTERIJA

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

120-

са штампом

Календари - формат Б3
(33x48 cm), 4 листа

100са штампом

Стони календари
(19x11 cm), 13 листа

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 !!!

130-
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АКТУЕЛНО

ЗА АЛЕКСАНДРУ НОВАКОВИЋ

КОНЦЕРТ ПИНКОВИХ
И ГРАНДОВИХ ЗВЕЗДА
У организацији Немање Максимовића, одржан
хуманитарни концерт младих естрадних
звезда, на којем је прикупљено 74.840 динара.
У среду, 29. новембра, одржан је хуманитарни концерт
Пинкових и Грандових звезда, на којем је прикупљено 74.840
динара. Колеге Немање Максимовића, радо су се одазвале
позиву, да помогну седамnаестогодишњој Александри Новаковић, којој је, због компликација на порођају и недостатка
кисеоника, наступила церебрална парализа. Због лечења и
успостављања равнотеже, неопходна јој је операција и рехабилитација, за коју је потребно издвојити 2.691.075 динара.
Новац се уплаћује и прикупља путем хуманитарне фондације
„Буди хуман“, на чијој страници се могу наћи подаци у вези
са уплатом.
На хуманитарном концерту „За Александрин сигуран
корак“, уз пратњу „Примера бенда“ учествовали су: Немања
Максимовић, Сања Савић, Маја Милошевић, Урош Живковић,
Марко Петрић, Јелена Гербец, Павле Дејанић и Дејан Костић.
Партер сале био је испуњен до последњег места, а у наступу
Пинкових и Грандових певача уживале су све генерације,
које су куповином улазница желеле да помогну Александри у
даљем лечењу.

Публика у убском Дому културе
Публика је певала и ђускала уз сваку песму младих
звезда, које су Александри искрено упутиле речи подршке, уз
истицање добрих особина и квалитета убског певача Немање
Максимовића, организатора и реализатора музичког сусрета
Грандових и Пинкових певача. Иницијатори догађаја били су
четверац „Дрим тим“ – Ивана Станојловић, Милан Чубра,
Милица Пушоња и Жељка Станојевић.
Атмосферу је посебно загрејао Павле Бојанић, подигавши
публику на ноге. Осим рецитовања, певања и енергичне игре
на бини, Павле је показао да је добар инструменталиста.
Један је од највећих хуманитараца када су концерти у
питању, а сличним корацима иду и Јелена Гербец и Немања
Максимовић, који се радо одазивају позиву да помогну.
Најављено је да ће публика бити у прилици да погледа њихов
дует и спот за песму „Где смо ми“, који ће ускоро бити
премијерно емитован.
Александра Новаковић присуствовала је концерту и
неизмерно јој је значила подршка познатих певача, као и
наших суграђана.
Д.К.

Хуманост на делу:
Немања Максимовић (десно) са својим колегама
Сањом Савић, Јеленом Гербец, Дејаном Костићем,
Павлом Дејанићем, Марком Петрићем и Мајом Милошевић

ИНФРАСТРУКТУРА
СРЕДСТВИМА ЕПС-а
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У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ
ТАМНАВСКИХ ПАРТИЗАНА

НАСТАВЉЕНИ РАДОВИ
НА РЕГУЛАЦИЈИ УБАЧЕ

У оквиру радова, планирана је изградња
коловозне конструкције у дужини од 600 метара,
тротоара и атмосферске канализације, као и
реконструкција спољашње водоводне мреже

У оквиру пројекта биће урађен и шахтни цевасти
пропуст у улици Рајка Михаиловића, који ће служити
за каналисање и одвођење површинских вода

Непосредно по завршетку две саобраћајнице у убском
насељу Вашариште, грађевинске екипе преселиле су се на
нову локацију. Почела је више пута најављивана изградња
улице Тамнавских партизана, у коју ће Електропривреда
Србије уложити 20,3 милиона динара. У оквиру радова,
планирана је изградња коловоза у дужини од 600 метара,
тротоара и атмосферске канализације, као и реконструкција
спољашње водоводне мреже.

Почетак радова у улици Тамнавских партизана
Становници улице Тамнавских партизана неколико
деценија чекају да она буде инфраструктурно опремљена и
асфалтирана, а локална самоуправа већ годинама припрема
овај пројекат, указује председник општине Уб Дарко Глишић.
Камен спотицања били су и нерешени имовинско-правни
односи и пројектна документација и финансије.
„После неколико година припрема и напорног рада
спровели смо читав поступак и обезбедили не мала средства, тако да смо, иако можда није време, ипак отворили
радове, како бисмо део посла одрадили пре Нове године, а
комплетну улицу завршићемо на пролеће. Веома сам
задовољан што смо читав посао успели да урадимо, премда
је било небројано препрека и проблема које смо морали да
решавамо, од имовинско правних, до проблема везаних за
пројекат и још низ других ствари, које јесу спречавале неке
раније да тај посао заврше, јер су се на првом или другом
проблему предавали. Ми се нисмо предали ни на десетом
који нас је задесио на овом послу, већ смо их решавали и
успели да дођемо до реализације веома значајне инвестиције. Изградњом улице Тамнавских партизана, коначно ћемо
један велики проблем скинути са списка, подићи ниво
квалитета живота грађана у овом делу Уба, али и унапредити
укупну саобраћајну инфраструктуру нашег града“, каже
Дарко Глишић поводом почетка радова у улици Тамнавских
партизана.
Додаје да Општина Уб у континуитету ради на унапређењу постојеће саобраћајне мреже, како на градском, тако и
на сеоском подручју. Само у овој години асфалтирано је 40
локалних путева у укупној дужини од око 25 километара и
изграђене две градске улице. Радови на путној инфраструктури настављају се на пролеће, када је планирано уређење
свих неасфалтираних приградских улица и великог броја
сеоских путева.
Д.Недељковић

Прошле недеље започела је санација нерегулисаног
корита реке Уб од моста у Гуњевцу, па, узводно у дужини од
један километар. Реч је о хитним пословима на критичној
деоници у циљу заштите од поплава, а у оквиру пројекта
биће урађен и шахтни цевасти пропуст у улици Рајка
Михаиловића, који ће служити за каналисање и одвођење
површинских вода ка Убачи. Радове, чија је вредност 20
милиона динара и који су поверени ваљевској „Ерозији“,
финансира Канцеларија за управљање јавним улагањима
преко Јавног предузећа „Србијаводе“.
Уређење корита Убаче изводи се са обе стране реке од
моста у Гуњевцу до малог гробља у Совљаку, где је водоток
зарастао и запуштен. Како сазнајемо од шефа градилишта
Ђорђа Малешевића, радови подразумевају уклањање
растиња, шибља и стабала, вађење пањева и обезбеђење
конкавних (унутрашњих) речних кривина крупним каменом.
„Овде је било уско грло, јер је корито зарасло у вегетацију, има доста стабала која су спречавала води да отиче, па
је долазило до плављења при мало већој води. Радови ће
умногоме допринети да се прихвати поплавни талас, јер
ћемо обезбедити протицајни профил да при неким нормалним и великим водама не долази до изливања воде у
приобаље“, каже Малешевић. Напомиње да ће предузеће
„Ерозија“ радове завршити за четири, пет месеци, иако је рок
за њихово извођење девет месеци.

Радови код моста у Гуњевцу
Од катастрофалних поплава 2014. године, Убача је
регулисана у укупној дужини од 12,5 километара, од ушћа у
Тамнаву до моста у Гуњевцу, тако да су садашњи радови
наставак реализције пројекта чишћења и уређења речног
водотока. Изражавајући задовољство због те чињенице,
председник општине Уб Дарко Глишић је указао да на
горњем делу водотока Убаче у дужини од један километар,
који се тренутно регулише, нису вршени никакви захвати од
1983. године.
„То најбоље говори у каквом се стању налази та
деоница, због које смо имали приличних проблема и
угрожавање домаћинстава на овом подручју са сваким
повећањем водостаја. Са регулацијом и овог километра, ми
ћемо укупно имати 13,5 километара прочишћењог и
профилисаног корита реке Уб, спремног да прими
евентуалну велику воду, која би у неком наредном периоду
дошла“, напоменуо је Глишић и најавио нова улагања у
област заштите од поплава. За наредну годину планирана је
изградња канала Убача-Грачица, чиме ће градско насеље у
потпуности бити заштићено од великих вода.
Д.Н.
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ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ПД РЕЦ „ЕКО-ТАМНАВА”

НА ПОТЕЗУ МИНИСТАРСТВО
Најављена реализација прве фазе пројекта Регионалне депоније „Каленић”
Градска општина Барајево била је, 27.новембра, домаћин
треће седнице Скупштине ПД Регионалног центра за
управљање отпадом "Еко-Тамнава". Присутни делегати
једанаест општина, укључених у овај пројекат, уз присуство
државног секретара Министарства за заштиту животне
средине Ивана Карића, разговарали су о досадашњим и
будућим плановима везаним за изградњу регионалне
санитарне депоније "Каленић" и инфраструктурном опремању Колубарског региона за управљање отпадом. На
последњем заседању у овој години једногласно су усвојени
План пословања за 2018.годину, Динамички план за изградњу
регионалне санитарне депоније "Каленић", као и Одлука о
успостављању процедуре којом ће "Еко-Тамнава" управљати
трошковима према јединицама локалне самоуправе, а све у
складу са мишљењем Министарства финансија.
Након обраћања председника Градске општине Барајево,
Слободана Адамовића, који је још једном истакао велики
значај овог пројекта за свих једанаест општина, делегате је
поздравио и државни секретар Иван Карић нагласивши да се
реализацијом овог пројекта еколошки стандарди управљања
неопасним отпадом подижу на ниво земаља чланица
Европске Уније.
- Ситуација са Регионалним центром за управљањем
отпадом „Еко-Тамнава” је знатно боља у односу на неке друге
регионалне депоније и пројекте, а због тога је и жеља
Министарства да помогне у наредном периоду израженија,
првенствено у 2018. години. Надамо се да ћемо кроз буџет
Министарства, или Зеленог фонда, успети да овај пројекат у
првој фази реализујемо. Већ у току наредне године, кроз
завршетак пројеката и кроз неке друге идеје, покушаћемо да
пронађемо бољи начин финансирања, путем доступних
фондова, како би целу ову ситуацију учинили одрживом у
финансијском смислу. На тај начин ћемо смањити трошкове и
загађење животне средине, као и загађење слива реке
Колубаре и коначно искористити оно што се у већем делу
Европе ради а то је коришћење отпада као секундарне
сировине- нагласио је Карић.
Зоран Петровић, директор ПД РЕЦ „Еко-Тамнава”,
истакао је изузетан значај реализације прве фазе овог
пројекта, по којој би 2018.године требало да буду урађени
приступна саобраћајница, пројекти за грађевинску дозволу,
ревизија Регионалног плана управљања отпадом и спољна
инфраструктура, која прати саму саобраћајницу и све оно
што је неопходно за даљу изградњу регионалне депоније. За
другу и трећу фазу, у којој су неопходна одређена средства,
конкретна решења тражиће се почетком 2018.године.
- Велико ми је задовољство што су сви чланови
скупштине и представници општина, који су упућени у
динамички план, сагласни са њим и што имамо подршку да у
свему што је започето истрајемо, јер је дуг период иза нас.
Задњих пет-шест месеци смо изгубили, јер смо били немоћни
да било шта урадимо, а сада сте чули државног секретара
који је дао јако позитивно мишљење. Регионално предузеће
је учинило све што је неопходно и потребно за финансирање,
сву пројектну документацију смо проследили Министарству

Детаљ са седнице којој је присуствовао
и државни секретар Иван Карић
на увид, а на њима је да то уврсте у свој план и програм. Ми
ћемо, већ ових дана, имати састанак са министром Гораном
Триваном, државним секретаром, као и представницима
Ваљева, „Еко-Тамнаве” и челницима локалне самоуправе Уб,
где ћемо разговарати управо о овим темама, јер на који год
начин се градила Регионална депонија, ова прва фаза се мора
урадити из средстава Републике Србије- казао је Петровић.
Регионална депонија Каленић је лоцирана на 75 хектара
девастираних копова РБ ''Колубара'', а заједнички је граде
Ваљево, Уб, Мионица, Лајковац, Љиг, Осечина, Владимирци,
Коцељева, Барајево, Лазаревац и Обреновац са око 363.000
становника. Ради се о тренутно највећем регионалном
пројекту у Србији из области заштите животне средине, а
пројекат изградње Регионалног система за управљање
отпадом ''Каленић'' налази се на листи приоритетних
инфраструктурних пројеката, у оквиру документа Национални
приоритети за међународну помоћ за период 2014 - 2017. са
пројекцијама до 2020. године, који је усвојила Влада
Републике Србије.
М.М.М./Љ.С.

НАРЕДНЕ ГОДИНЕ КРЕЋЕ ИЗГРАДЊА ВРТИЋА

У ТОКУ
РУШЕЊЕ БАРАКА
Ових дана започето је рушење барака у којима су
некада биле смештене Полицијска станица Уб, КЈП
„Ђунис”, Центар за социјални рад, Прекршајни суд и још
неколико републичких инспекција. На том простору, током
наредне године, биће започета изградња новог објекта

СВЕЖЕ ПЕЧЕНИ

КИКИРИКИ
Киоск „Дани”
код моста
Вука Караџића бб, Уб

Поруџбине
на телефон:

064/24-96-702

Некадашња управна зграда ТЕТО
‘’Колубара Б’’ у изградњи...
Предшколске установе „Уб”, који ће коначно решити
проблем недовољаног броја места у убском вртићу.
- Пројекат нове зграде, која ће повећати капацитете
наше предшколске установе за око 350 места, се приводи
крају. Рушење старих објеката, којима је већ давно истекао
рок употребе, ће бити готово до краја године. Наша жеља је
да уђемо у тендер већ почетком наредне године и да на
пролеће, евентуално почетком лета, кренемо са изградњом
вртића, чија се вредност процењује на око 180 милиона
динара- истакао је током недавног заседања Општинског
већа председник општине Уб Дарко Глишић.
М.М.М.

ОКО НАС
У СЕЗОНИ СВИЊОКОЉА

НЕОПХОДНА
АНАЛИЗА
МЕСА
Једина поуздана метода за утврђивање
присуства ларви трихинеле, а тиме и за
заштиту, је преглед меса
У Тамнави је сезона свињокоља, приближавају се
новогодишњи и божићни празници, када је трпеза незамислива без меса и месних прерађевина. Због тога, постоји већа
опасност оболевања од трихинелозе, опасне болести која се
јавља конзумирањем зараженог животињског меса, а једина
поуздана метода за утврђивање присуства ларви трихинеле, а
тиме и за заштиту, је преглед меса. Ветеринар Иван Ђорђевић
каже да су грађани убске општине одговорни, едуковани и
дисциплиновани по том питању и да је број контрола изузетно
велики (око 95 посто) у односу на број закланих животиња.
„Трихинелоза се јавља сезонски, у периоду свињокоља и
главна превенција ове болести
је прегледања меса на трихинелу. Важно је да се пре употребе меса, од заклане животиње донесе одговарајући узорак на анализу, а то је круре дијафрагме. Једино је такав узорак
исправан, све друго је мање
поудано. До сада, ни у једном
узорку који смо прегледали није
утврђено присуство трихинеле“, каже Ђорђевић и додаје да
цена трихиноскопског прегледа
меса у свим Ветеринарским амбулантама на подручју општине
кошта 300 динара.
Свиња се трихинелом зараИван Ђорђевић
зи када поједе зараженог пацова, а код човека до заразе долази када конзумира недовољно
термички обрађено месо и месне прерађевине са ларвама.
„Сушење и димљење мало смањују број ларви, али их не
уништавају, те је опасност од заражавања велика. Може да се
деси да остану и у куваном месу, ако се кувају велики комади,
где се у средини меса не постиже температура од 75 степени,
која доводи до уништавања ларви. Та температура се не
постиже ни када се месо пече на роштиљу, тако да је и оно
опасно,“, наводи он.
Закон о безбедности хране не дозвољава употребу меса
зараженог трихинелом, већ налаже да се уклони спаљивањем
у присуству ветеринарске инспекције.
Д.Н.

„ЧАРОЛИЈЕ” ОД МЕСА
Свињокољ у Тамнави већ увелико траје, а месари имају
пуне руке посла. Клање свиња почиње крајем новембра и
углавном се завршава средином децембра. Репортер „Гласа
Тамнаве” забележио је припремање „чаролија” од меса у
једном убском домаћинству, којем током ове зиме сигурно
неће недостајати масти, кобасица, чварака, сланине и других
деликатеса.

Након прегледа, правац у кобасице: Мајстори
свог заната Мико Урошевић и Душан Масловар
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У ТУЛАРИМА

НОВА ПРОТИВГРАДНА
СТАНИЦА
Локална самоуправа финансирала
изградњу објекта на новој локацији
Село Тулари добило је противградну станицу на новој
локацији, чију је изградњу са 720.000 динара финанисирала локална самоуправа из свог буџета. Стављањем у
функцију овог објекта, заокружен је систем од 17 противградних станица (ПГС), колико је предвиђено да постоји на
подручју убске општине. Заменик начелника Штаба за
ванредне ситуације Саша Спасић објашњава да се нова
станица налази на најзападнијој тачки општинске територије, односно на правцу одакле најчешће долазе олујна
невремена – са Дрине и планине Цер.
„Комплетно смо урадили нову станицу на новој
локацији, која је у односу на стару локацију повољнија за
стрелце и за гађање. Општина Уб се налази у градобитном
подручју које је изузетно угрожено. Проценом ризика од
елементарних непогода, ми смо опасност од олујног
невремена проценили са наранџастом опасношћу због
степена угрожавања, односно штете коју чини. Наиме,
једно олујно невреме у просеку направи штету од пет
милиона евра, а процењена вредност штете од поплава
2014. године је 25 милиона евра. У међувремену смо имали
пет, шест олујних невремена, тако да је укупна штета само
од града на нашој територији већа него што је била од тих
великих поплава”, напомиње Саша Спасић.

Прва линија одбране убске општине: Дарко Глишић
у обиласку нове противградне станице у Туларима
Уз подсећање да је у овој години изграђена и ПГС у
Кожуару, председник општине Уб Дарко Глишић је приликом обиласка новог објекта изразио задовољство што ће
Тамнава спремно дочекати наредну сезону одбране од
града.
„Предузели смо све мере, купили довољно ракета и у
Кожуару и Туларима изградили нове станице, које су прве
на линији одбране наше општине од елементарних непогода, тако да смо спремни да реагујемо на адекватан начин
и предупредимо евентуалну штету која би настала од
града. Људи треба да знају да шта год и како год да се деси,
могло би бити и горе и драматичније и са неупоредиво
већом штетом да нисмо урадили шта смо урадили и да
континуирано не улажемо у систем противградне заштите”,
рекао је Дарко Глишић.У последњих годину и по дана дана,
нове противградне станице изграђене су и у Лончанику и
Памбуковици, што је такође финансирала локална самоуправа, која је у том периоду из сопствених средстава
набавила и 64 противградне ракете.
Ове године, ван функције су били противградни
пунктови у Шарбанама, Бргулама и Звиздару, јер су
стрелци отказали сарадњу незадовољни накнадом од
4.000 динара, колико им се, током шест месеци ангажовања,
плаћа Републички хидрометеоролошки завод. Према
речима Саше Спасића, обавеза Штаба за ванредне ситуације и локалне самоуправе је да за њих пронађе стрелце
који живе на тим подручјима и могу брзо да реагују, како би
наредну сезону противградне одбране убска општина
дочекала са комплетном „небеском артиљеријом“.
Д.Н.
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ТОКОМ ДЕЦЕМБРА

ОСВРТ

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ
ТУЛАРСКЕ ШКОЛЕ
Санацијом обухваћено свих шест учионица,
ходник и наставничка канцеларија
До краја године биће завршени радови на уређењу
унутрашњости осморазредне школе у Туларима, који су
започети прошле недеље. У свих шест учионица, ходнику и
наставничкој канцеларији обија се влажни и дотрајао малтер
са зидова, поставља се изолација и поново малтерише, након
чега ће просторије бити комплетно окречене. За те послове из
општинског буџета издвојено је близу пола милиона динара.

Школа у Туларима
Школа у Туларима је највеће Издвојено одељење
матичне ОШ „Рајко Михаиловић“ Бањани, коју похађа 90
ученика од првог до осмог разреда. Уређењем унутрашњости
објекта, побољшаће се услови за учење и одвијање наставе,
рекао је председник убске општине Дарко Глишић приликом
обиласка радова.
„Све је било оронуло, и учионице и ходник и наставничка
канцеларија, тако да су радови били неопходни. Себи смо
поставили задатак да нема школских објеката који ће бити у
лошем стању и до сада смо многе од њих средили. Имали смо
неколико обимнијих и скупих захвата на сеоским школама и
веома сам задовољан што данас све образовне установе
изгледају много боље него раније, много су комфорније и
много условније за сву децу. Радове на уређењу школских
објеката наставићемо и следеће године, али сада је број оних у
које треба улагати неупоредиво мањи, пошто смо у претходном периоду доста инвестирали у образовање. Оно на шта
ћемо ставити акценат је оснабдевање школа савременим
наставним средствима и училима, пошто опремање није
пратило инфраструктурна улагања, али ћемо то надокнадити.

СПОРТСКА
ГАЛАКСИЈА?

Да је политика ушла у све сфере нашег живота
показала је и недавна емисија ‘’Спортске галаксије’’, у
којој је водитељ и аутор Милојко Пантић оштро
критиковао, у свом маниру, актуелну власт. Разуме се,
то је његово право, али, нисмо, баш, навикли да се у
емисијама у којима очекујемо теме у вези спорта,
слушамо нападе на политичаре без прилике да
прозвани одгвоворе. Тема је био председник Вучић, а
ко би други? А та емисија би могла да понесе и назив
‘’Политичка галаксија’’ - према темама којима се бави.
Може се претпоставити власнику телевизије
наплаћује за тај термин. Могуће да свој део колача
добија и водитељ. То је јасно, али, зашто у емисији, која
је намењена спортским темама и аудиторијуму који се,
претежно, више занима за резултате утакмица него за
резутате избора? Очекивало се да‘’Спортска галаксија’’
буде култна емисија у области ‘’најважније споредне
ствари на свету’’, али, ако се овако настави, не верујем
да ће гледаност заљубљеника у спорт да јој расте.
Поред тога, с обзиром да је емисија снимана пре
утакмице Црвена звезда - Келн, Пантић је злурадо
нагласио, подсећајући, снимком, на утакмицу од пре 26
година у Токију (”Звезда” је освојила Куп Европе, а
затим и Куп света) да, наводно, пропали клуб на
стадиону ‘’Рајко Митић’’ очекује утакмица са Келном.
Играчима је упутио жељу да се угледају на некадашњи
тим... Добро је што је млада постава нашег вишеструког
шампиона победила. Да су, неким случајем, изгубили вероватно би му и за то био главни кривац Алексанадар
Вучић...
Никада нисам био ватрени присталица актуелног
председника државе, али овај наступ уваженог колеге
Пантића (вероватно имамо приближно исто новинарског стажа, с тим што би рад у локалном гласилу
требало дупло да се рачуна) натерао ме да се осетим
позваним да забележим ове редове. Био сам у
опозицији деведесетих година, када се није ни назирао
крај ‘’мрачног тунела’’, водио сам опозицију на
Видовдански сабор`92.године, лупалии смо у шерпе,
5.октобра сам предводио аутобусе из убске општине...
Дуго ми је требало да схватим да на чело опозиције увек
испливају... неки који извуку дебелу корист (Динкића и
Лабуса више нико и не помиње), а масе су биле
изманипулисане и изигране. Сада, после свих
искустава, ценим само оно што је очигледно. А актуелна
опозиција као да ради за странке на власти јер, кад
видим да не бирају средства - постајем им противник...
Србија мора да истраје на путу којим нас је повео
Александар Вучић. Оно што он говори и ради је
очигледно - мора се балансирати између великих сила
јер би скупо платили сваки потез који би нас сврстао на
само једну страну. И то је оно што му доноси подршку
оних који добро мисле. А остали - имају право да
говоре, али да не мешају спорт и слично.. Био сам
сведок велике издаје ‘’једне опозиције’’ која је умешала
баш све. Сада је, збиља, доста!
Милан Миловановић

Дарко Глишић, Весна Васић
и Александра Киселчић током обиласка радова
Први нам је задатак био да у потпуности оспособимо све
школе да буду условне и достојне рада у њима, а следећи
корак биће да их добро опремимо“, изјавио је Глишић у
Туларима.
Захваливши се локалној самоуправи на досадашњим
финансијским улагањима, директорка бањанске ОШ Рајко
Михаиловић“ Весна Васић каже да санација туларске школи
неће реметити наставу, јер ће часови бити организовани и у
библиотеци и у кабинету за информатику. Како је истакла,
окончањем ових радова, матична школа и њених шест
издвојених одељења биће у потпуности сређене. Једина
болна тачка, према њеним речима, је недостатак фискултурне
сале у Бањанима, али очекује да ће у сарадњи са општином Уб
наћи решење и за тај проблем.
Д.Н.

ГЕОМЕТАР
Горан Јанков - Кекин, дипл.инг.геодезије

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

TAMNAVSKI LEKSIKON

ЈОРДАН ТЕОДОСИЋ,
дипломирани економиста
Биографија
Рођен је 13.децембра 1956. на Убу.
Основну школу „Милан Муњас“ завршио на Убу као „вуковац“. Гимназију
похађао на Убу, завршио и матурирао у
Ваљеву, 1975. године. Исте године
уписао Економски факултет Универзитета у Београду и дипломирао почетком 1980. Одмах по дипломирању
почео да ради у СО Уб, све до
1983.године. а затим, до 1984.године,
радио у ИГМ Трудбеник Опека Уб, а од
1984. до 2008. године у ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ХОЛДИНГ Београд, на више
места у земљи и иностранству, као
финансијски руководилац. Од 2008.
године води приватни посао у Београду, где и живи задњих 20 година.

Подвиг вредан пажње: Јордан
Теодосић и Милан Вучићевић,
2013.године, пешке су прешли
700 километара у оквиру свог
ходочашћа ка манастиру
Хиландар на Светој Гори

Најдражи кутак на Убу
или у Тамнави?
- Најдражи кутак је тамо где су и
најдражи људи. Родна кућа у Радничкој улици је, свакако, на првом месту.
У Тамнави, то је село у коме је рођена
моја мајка- Шарбане, где се често и
радо враћам у безбрижност детињства. На Убу, задњих десетак година,
породична кућа браће Драгана и
Душана Савића, место безбројних
дружења, виђања са старим и новим
пријатељима, место са прелепим
погледом на нашу Варош, на планину
Цер, на Панонску низију, место где се
добро једе и пије, и место где приче о
људима и догађајима из наше прошлости постају митске и легендарне.

Одрастање на Убу
памтим по...
- Преласку дрвеног моста на
„Општинском потоку“ и уласку у
„улицу звана Варош“ (како ју је давно

назвао наш драги Бокин), старој
црквеној порти, огради око парка,
„глуварењу“ на огради поред поште,
млину, блатњавом игралишту „Јединства“, по „Тополицама“, купању на
„Коњском виру“ и код „Поповића
воденице“, по јурцању за лоптом, по
„каубојцима“ у недељу у десет у старом
биоскопу, ћевапчићима
код „Јоло- и коју можемо очувати у интересу свих нас,
вића“, клакеру и кабези код Витомира, али и коју врло лако можемо девастирати
по прашњавим улицама, по „корзоу“, до неупотребљивости.
Перспективе развоја Уба
интернату и Учитељској школи, и
господи једне Велике Мале Вароши ...
и Тамнаве су...
Уб би требао да буде
- Пољопривредна производња је
област у којој имамо готово све услове за
поносан на...
убрзани
развој целе општине, то је шанса
- Уб треба да се поноси својим
људима, онима који су у даљој и ближој коју морамо искористити. Изградња
прошлости оставили траг, не само на аутопута отвара могућности за развој
Убу, као и онима који свој траг оста- индустрије базиране на потенцијалима
вљају у времену садашњем. Понос Уба општине, прехрамбене, пре свих. Неопхосу, свакако, фудбал и позориште, који дно је урадити просторни план општине и
имају своје место на спортској и града, са јасно дефинисаним зонама
културној мапи, не само у Србији, већ и (становање, индустрија, спорт, култура...).
много шире. Такође, понос Уба је и Јавно-приватно партнерство у неким
јединствен варошки и боемски дух, областима може довести до развоја
грађен генерацијама и брижљиво чуван одређених делатности (решавање прои негован, дух који је једну варош блема секундарних сировина, грађевинаруздигао изнад паланке и дух који Уб не ства, неких комуналних делатности).
На Убу недовољно обраћамо
чини провинцијом.

На Убу ми највише смета...

пажњу на...

- Урбанистички неред, да не
употребим неку тежу реч. Бојим се да ће
даља неконтролисана градња у најужем
центру довести, ако већ и није, до
изузетно отежаних услова за свакодневно функционисање града. У том
смислу поздрављам измештање неких
установа из центра и стварање новог
градског језгра на старој сточној пијаци.
Смета ми и, најблаже речено, бахато
паркирање аутомобила и непоштовање
животне средине која нам је заједничка

- Чини ми се да се све више
удаљавамо од традиције и традиционалних вредности, односно да превише
значаја дајемо модерном, иако све што је
модерно не значи a priori да је и вредно.
Мислим да се може ускладити традиционално са савременим, пуно је примера у
свету за то. Чистоћа града, и одржавање
животне средине, је нешто што је обавеза и
дужност сваког појединца, а не само
комуналних служби, и томе грађани морају
посветити дужну пажњу.
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УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

ОБНОВА
ДОМА КУЛТУРЕ
Вредност радова, који се у потпуности
финансирају из општинског буџета, је
800.000 динара
У сали Дома културе у току су радови на
адаптацији сценског простора и ремонту дела
сценског механизма, за шта је из општинског
буџета опредељено 350.000 динара. Према речима
директора Установе за културу и спорт Радована
Пулетића, окончањем ових послова биће створени
бољи услови за извођење представа и других
програма у позоришној сали.
„Пре две године урадили смо предњи део
бине, тако да је сада на ред дошао и задњи, већи
део, где ће бити постављен нови бродски под.
Осим скидања и замене старог и оштећеног пода,
биће саниран и оџак који се налази испод бине,
пошто кроз њега пролази дим који настаје од
загребвања зграде Дома културе и средњих школа.
Оџак је попустио на неколико места и ми већ
годинама имамо повремена гушења, што је непријатно и нездраво, а чињеница је да је могло да дође
и до већих компликација, као што је пожар. Ремонтоваћемо и део сценског механизма, конкретно
цугове који служе за спуштање и подизање
завесе“, набраја планиране радове Пулетић.

Постављање нове бине
у великој сали Дома културе
Побољшању културних услуга које се пружају
у Дому културе допринеће и монтажна рампа за
особе са инвалидитетом, која ће бити постављена
испред главног улаза у објекат, како би им се
омогућио лакши приступ. Локална самоуправа
издвојила је средства и за ове намене, у износу од
сто хиљада динара, а додатних 350.000 динара
обезбедила је и за замену осам прозора у Клубу
Дома културе.
Д.Н.

Поводом промоције
Пише: Радован Пулетић
књиге Милана Босиљчића
Ланета - ЦВЕТОВИ СЕЋАЊА

``АУ! БОГ ТЕ МАЗО!``
То није била промоција књиге. Била је то
експлозија људскости. Тренутна детонација
доброте на све стране света. Био је то доказ
да простор и време људима не могу ништа...
Лане је песник. Он, замислите, не носи мобилни телефон. И ја сам
песник, али сам и задужен једним угоститељским простором у ком не
сме да зафали пива. Зато се нисмо довољно чули када ми је говорио о
књижевној вечери а непоменуо оркестар и кетеринг. Како онда да му
прећутим љутину... После сам остао у канцеларији да цртам бесмислене коцке и кругове што, иначе, увек радим кад не знам шта да радим
а он се вратио у Клуб Дома културе где су га чекали дечаци са Гундулићевог венца. И девојчице. Друштво у најбољим годинама које сутра не
иде на посао... Знам шта такви могу са алкохолом када га подрже народном кухињом и народном музиком. Јбг, сад је готово... Међутим, као
искусан ратник, чим сам крочио тамо – схватио сам да то суботње
вече, тај 2. децембар 2017-те, неће бити само још један полигон за
мерење важећим занатским аршинима.
Осетио сам мирисе ружа и барута који се савршено слажу,
једном, кад прође све. Видео лица дошла да се поклоне нечему што је
толико важно да обележи живот. Чуо музику обоа и харфи која није
ишла са лап-топа него са врха снежног облака, химну непролазности у
инат свему овоземаљском, свему што има крај. Додирнуо барску
столицу и сео као коњаник укочен у знак поздрава великом дефилеу,
много већем од онога на ког сам позван, на који сам навикао, ког
заслужујем. Јер, до те Ланетове вечери, ја сам само чуо да такве
вечери постоје.
После тридесет година тридесет ученика поново се окупило, на
рођендану књиге коју им је посветио разредни старешина. У ствари,
дошли су њему у част. У његово место. Да опет буде како он каже, јер је
увек било како је говорио. Да потврде колико му верују и данас, после
пута дугог три деценије ког им је показао а они прешли. Људи... Са
цигаретама у прстима, са кратким обојеним пићима, посути својим
догађајима од којих, за ову прилику, помињу само лепе. Деца... Сви
којима је Лане ``ставио по звезду у око, невидљиву руку на образ``, и
измамио ``уздах за оивичавање погледа по ком се препознају и у
најцрњем мраку``. ``Мигранти`` из његовог ``краљевства`` на чијем се
трону седи косе везане у реп, са заврнутим рукавима кариране
кошуље, избледелим фармеркама и жутим ``старкама``, никако
другачије. Они којима је разредни био ``брадати Посејдон`` без страха
од дубина, без стрепњи од грешке, без пристајања на неслободу.
Пријатељи... Који ће и после себе ``негде на небу, десно од сазвежђа
Мали медвед, у ведрим ноћима, сијати пуним сјајем као браћа и сестре
по Дневнику, као ортаци у откривању живота...`` Као они, научени да
када кажеш смем, не морам и верујем – цео свет буде твој. Мало ли је...

Генерација ученика београдске ОШ „Прва пролетерска бригада”
коју је професор Босиљчић извео на пут пре три деценије

ДОЧЕК НОВЕ ГОДИНЕ
Установа за културу и спорт организује
дочек Нове 2018. године у Клубу Дома културе.
За добру забаву у најлуђој ноћи побринуће се
оркестар „К'о лепи сан“, а цена, у коју је
укључен шведски сто, износи 1.500 динара. У
К лу бу ћ е б и т и о р г а н и зо ва н а и Б ож и ћ н а
забава, као и дочек православне Нове године,
такође уз добру живу музику.

МАЛИ ОГЛАСИ
ПРОДАЈЕМ ЊИВУ
површине 50 ари
градско грађевинско земљиште,
Локација Вучијак.
Тел. 014/415-066

А разредни, проналазач чија се теорија потврђује у пракси па јој
приговора нема, добри дух пристао да се још једном отелотвори
након толико времена, пензионисани генерал војске коју је спасао,
пред микрофоном који му не треба - говори своје стихове. Они се опет,
инстинктивно, раскриљују да заштите од непогода, да се испрече
између ђака и зла... Говори речи са победничког постоља, речи са
правог места, речи за крај дела онога ко зна да је све време био у
праву. Од тога - Клуб се ућутао и полетео кроз прве овогодишње
пахуље из оног снежног облака са ког се чула обоа и харфа, а ја
схватио да те вечери никоме ништа неће фалити.
Лане је легендарни разредни. И песник. Пише на папиру а уписује
на срца. Он не носи мобилни телефон. Што да га носи, не треба му.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
СТАРИ УБСКИ КОЛЕКТИВИ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ
Србољуб Грујић из Врела, од прошле године
путар у пензији, памти како су се, некад,
путеви одржавали уз главне алате - колица,
виле, лопате, набијач... и - пешке.
Када је, 1977.године,
ступио на радно место деоничког путара у Предузећу за
путеве Ваљево, добио је ручна
колица, виле, лопату, набијач за
хладни асфалт (који је повремено истоваран из камиона крај
пута, а за потребе попуњавања
рупа) и деоницу од Уба до Бањана (пут за Дебрц), Србољуб
Грујић је имао 25 година и пред
собом готово 40 година рада до пензије.
- Није било лако у то
време, сећа се ових дана. - Моја
обавеза је била до Бањана, а
даље, до Дебрца, радио је ЗоСрбољуб Грујић
ран Брзаковић. Догађало се да,
дневно, прегурам колица са алатом дуж целе деонице.Од
Уба, преко мог Врела, до Бањана. Попуним рупе хладним
асфалтом, сабијем ручним набијачем и тако цео дан. Није
се гледало на радно време. Поготову у зимско доба, када
смо избацивали ризлу и со са камионских приколица и
склањали снег дрвеним раоницима...
Посебно је запамтио 1984.годину. Зима је била
веома снежна, хладна и дуга. Сметови на појединим местима преко два-три метра.
-Не памтим да је пре, или после, било толико снежних падавима, каже Срба. - Стрелин аутобус ’’Бова’’, мислим да је возач био Гаџин, преврнуо се негде између
Врела и Бањана. Нашли смо га на крову. Срећом, без
повређених и са малим оштећењима каросерије. Иначе,
Вучијак је често био блокиран и поред наших непрестаних
напора. Једном је долазила и војна механизација (тенк и
булдожер) да извлачи камионе из сметова.
Сећа се имена колега (уз извињење ако је некога
заборавио): возача и радника Ратка Којича, Анћелка
Филиповића, Мирољуба Крунића, Аце Лекића, Драгојла
Каруге Крстића, Драгана Ђиласа, Здравка Југовића,
Милана Бацана, Драгана и Живојина Гавриловића, Станка
Грбе, Драгана Радовановића, Мирослава Николића из
Совљака, Зорана Амдрића, Веље Остојића, Зорана Маџаревића, Александра Мијатовића, Мише Аксентијевића...
Директор Божа Борчић Реган је био неприкосновени
ауторитет.
-Путарска служба је била изузетно добро
плаћена. Добијали смо радна одела (униформу) и
обућу, истиче Грујић. - Смештај нам је био плаћен у
собама ресторана ‘’Парк’’, исхрана, плате...
-Радио сам у ‘’Парку’’ када је један од возача
Предузећа за путеве Ваљево примио износ који је
премашио наших, конобарских, 16 плата, умешао се у
разговор Верољуб Савић у бифеу ‘’Савић’’, где Срба
често испија своје јутарње пензионерске кафе.
-Али, и радило се, додаје Срба.- Догађало се да
не спавам по 72 сата. Нећу заборавити ФАП који је имао
механички волан па смо га по мотали по двојица - једва,
али смо, тада, имали младост, снагу и кондицију.
-Ако остави шешир на столу у дирекцији у Ваљеву,
нико није смео ни да мрдне са радног места, а ипак смо га
волели, са сетом прича бивши путар.- Он је био строг, али
праведан и борио се за плате радника. Зато га, сада, радо
помињемо.
Обавеза путара је била и расчишћавање коловоза
после удеса. Тако је било и гафова које су конобари
изводили. Ноћу, кад се врате уморни са дежурства, оду у
собе и, тек, што легну, него им довикне да зову саобраћајци.
То је подразумевало, као код ватрогасаца, што брже
одевање и излазак на лице места... Али, пре него што оду,
било би им речено да се ради о ‘’лажном позиву’’.
-Било је свега, у једној пијанци са препеченом
препеченицом, колега се толико напио да је носио
кафански сто - у зубима...
М.М.

14.децембар 2017.г.

13

НАШИ СУГРАЂАНИ

ДОКТОР ДРАГА
У убском Дому здравља од 1965.године до пензије Др специјалиста стоматологије и
зубне протетике Драгољуб Никодијевић
Да није доктор, специјалиста за стоматологију и протетику (намештање зуба), Др
Драгољуб Драга Никодијевић би
могао да се, успешно, бави
многим занатима које је, како
каже, испекао градећи сопствену
кућу. Али...
-Не бих оволику саградио
да сам онда, како кажу, имао ову
памет, рекао је нашем репортеру
на ‘’кафици и соку’’ током пријатног разговора.- Дошао сам, из
сврљишког краја, на Уб, давне
Др Драгољуб
1965. са будућом супругом, сада
покојном Драгицом. КонкурисаНикодијевић
ли смо и обоје су нас, одмах, без
конкурсне процедуре, примили директор Др Радован
Ненадовић и правник Велибор Тадић. Тада је у стоматолошкој амбуланти радио Илија Зубар (тако су га сви
звали), а била је ту и једна изузетна жена, која није имала
школе, али је била веома стручна и вешта у нашем послу.
Она је помагала и, тако, научила најосновније ствари остало је био таленат. Била је то легендарна Кека, која је у
сећању Убљана остала по ‘’лакој руци за вађење суба’’.
Знате, некад је то било важно јер није било анестезије...
Жали што није имао више деце, што је градио
огромну кућу, што више времена није посвећивао себи.
Али, не жали што је дошао на Уб. Овде му је рођен син

Драгица, Душан и Драга Никодијевић
Душан, историчар који ради у Библиотеци Србије код
Храма Светог Саве. Ту, на Убу, Доктор Драга је саградио
кућу у улици Милоша Марковића (код задњег улаза у
Вртић), стекао пријатеље и ту проводи своје пензионерске
дане. Не посећује кафане, али иде у редовне шетње.
-Ту је и Сека, која је код нас дошла кад је имала 14
година и остала до данас,каже Доктор Драга.- Она
свакодневно сређује кућу и обавља посао као права
домаћица.
Иначе, Убљани памте Драгин комби који му је био
главно транспортно средство у време кад је, заједно са
супругом Драгицом, од приземне куће, направио велику
спратну кућу у којој је, после пензионисања, пружао
стоматолошке услуге. Ту је, још увек, апарат за снимање
зуба, који је неопходан за озбиљније захвате.
Са поштовањем се сећа Мирослава Селаковића,
председника општине Уб, у време када је градио себи
породичну кућу. Данас се сећа:
-Поднео сам захтев који је стајао у столу код неког
општинског бирократе, а онда ми је неко рекао да се
обратим Фаљи. Он је наредио да ми се одмах изда дозвола.
Био је то велики човек који нас је прерано напустио...
У децембарско поподне доктор нас испраћа до
капије, домаћински. Заслужио је, и он, поштовање Убљана.
Виталан и вредан, свакоме коме посвети пажњу, чини част.
-Све је пролазно, па и ово, рече пред растанак.
Мислио је на први снег, а можда... Нисмо питали. Оставили
смо нешто и за следећи пут.
М.М.

14

14.децембар 2017.г.
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У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „УБ“

ДАН БОРБЕ
ПРОТИВ СИДЕ

ЗАШТИТИМО
НАШУ ДЕЦУ
- Ако бисмо разумели права деце, и поступали по
њима, спречили би у каснијем узрасту
непожељно понашање у друштву, али и сачували
и повећали квалитет здравља наше заједнице
- каже ауторка радионице Невенка Драгићевић.
Предшколска установа Уб организовала је, 28.новембра, родитељски састанак - едукативну радионицу на тему
„Заштита деце од занемаривања, насиља и злостављања“,
чији је аутор Невенка Драгићевић, медицинска сестра на
превентивној здравственој заштити у Вртићу. Циљ радионице је подизање нивоа свести о важности очувања менталног, физичког и психичког стања детета још од ране младости, као и спречавање неприхватљивог понашања за друштво или појединца.
Предавање у ком је учествовао Стручни тим за
превенцију злостављања и занемаривања деце, чији је
координатор Добринка Петровић, психолог ПУ „Уб”, пратило
је око 50 родитеља и двадесетак васпитача. Том приликом,
свака од институција (Предшколска установа Уб, Центар за
социјални рад Уб, Дом здравља Уб, Полицијска станица Уб и
Колубарски управи округ Ваљево- Здравствена инспекција)
је излагањем из своје области допринела едукацији о
квалитетнијем одгајању деце, како би се током одрастања
спречило непожељно понашање у друштву, као и потенцијалне болести које могу бити проузроковане непоштовањем
права детета.
- Сматрамо да је неопходно да се бавимо правима наше
деце, да разумемо та права и поступамо у складу са њима,
како би наши малишани били заштићени током свог одрастања. Ако бисмо разумели права деце, и поступали по
њима, спречили би у каснијем узрасту непожељно понашање
у друштву, али и сачували и повећали квалитет здравља
наше заједнице - рекла је за „Глас Тамнаве” ауторка радионице Невенка Драгићевић.

Учесници радионице у убском Вртићу
Стручњаци сматрају да је првих 1000 дана у одрастању
детета најважнији период у њиховом животу и да представљају основу у њиховом даљем сазревању.
- Све се касније само пресликава и дете се понаша по
моделу онога ко се бавио њиме током одрастања. Генетски
фактор је од знатно мањег утицаја, битан је правилан (најбољи) модел понашања појединца и друштва- истиче она.
Овом приликом дато је и обавештење да се свака
сумња на насиље или постојање насиља може пријавити
Предшколској управи Уб преко сајта установе: pu_ub@mts.rs,
или лично предати Тиму за заштиту деце. Пријава се доставља путем обрасца. Координатор тима одмах по добијеној
информацији саставља тим, обавештава директора установе, по потреби предузима заштитне мере према детету,
информише родитеља / старатеља, као и надлежне службе у
року од 24 часа.
Снежана Петровић, директорка Центра за социјални
рад, истакла је да се на територији општине Уб бележи пораст
пријављених случајева породичног насиља, да насиље увек
треба пријавити и прекинути, и да је оно неприхватљив
облик комуникације.
М.М.М.

Око 1.000 особа у Србији још увек не зна да
је инфицирано. Много младих не зна како
се правилно користи заштита
Предавањем Виолете Вићентић Љубичић, лекара опште
медицине и сестара Патронажне службе Дома здравља Уб, у
Техничкој школи „Уб“, 1. децембра, обележен је Светски дан
борбе против СИДЕ, чији је овогодишњи слоган био „Тестирај
се на ХИВ, јер је важно да знаш“. Едукативном предавању, на
ком је изведена и презентација коришћења презерватива, који
су најефикаснија заштита од полних болести и нежељене трудноће, присуствовао је велики број ученика прве, друге и треће
године.
Око 1.000 особа у Србији још увек не зна да је инфицирано
овим опаким вирусом, јер нису никада тестирани, али је охрабрујуће да, ако се ХИВ инфекција открије на време, може дуго и
квалитетно да се живи, уз редовно узимање терапије која је
бесплатна.

У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
У случају пожара, поплава или земљотреса,
позвати 193 – број ватрогасне службе.
Ученицима четвртог и шестог разреда ОШ „Милан
Муњас“, протекле недеље, одржано је предавање на тему
„Заштита од пожара“, коју је реализовао Бранислав Сарић,
начелник Штаба за ванредне ситуације. Овим едукативним
предавањем, ученицима је скренута пажња не само на узроке
и последице ватрене стихије, већ и на друге временске непогоде, као што су поплаве и земљотреси.

Бранислав Сарић са убским основцима

Предавање у Техничкој школи „Уб”
Иако многи средњошколци раније ступају у сексуалне
односе (граница се чак померила и на старије ученике основних
школа), по сазнању лекара, много младих не зна како се правилно користи заштита и на који начин је могуће инфицирати се
вирусом ХИВ-а. Зато је докторка Виолета увек расположена да
саслуша и упути савет младима, који немају отворен однос са
родитељима и срамота их је да говоре на тему сексуалног образовања.
Вирус ХИВ-а може се пренети сексуалним путем, преко
крви заражене особе и преко заражене мајке која доји своју
бебу и у току трудноће. По статистичким подацима жене чешће
обољевају, због своје анатомије, али и због става средине да им
заштита није потребна. Тестирање на ХИВ би требало обавити
бар два пута у року од пар месеци, јер се понекад догоди да тест
при првом вађењу крви, буде лажно негативан.
Д.К.
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ НУРДОРА

ПАКЕТИЋИ ЗА
БОЛЕСНЕ МАЛИШАНЕ
За дечји осмех потребно је тако мало.
„Пеђолино шоу“ 21. децембра, у убском
Дому културе. Улазница за представу –
слаткиш или пакетић.
У организацији Националног
удружења родитеља деце оболеле
од рака, у среду, 21. децембра, са
почетком у 18 часова, у убском
Дому културе, биће одиграна дечја
представа „Пеђолино шоу“, коју ће
изводити Предраг Вуковић Пеђолино, познати аниматор, аутор и
водитељ дечјих емисија на Студију Б.
Да би се погледала представа, уместо куповине улазница,
довољно је донети неки слаткиш,
играчку, или још боље, пакетић,
који ће измамити осмехе деци, која
Пеђолино
новогодишње и божићне празнике
дочекују на хематоонколошким
одељењима у београдским клиникама.
Пакетићи ће се прикупљати до 29. децембра, а сличну
акцију организовали су и ученици Техничке школе „Уб“, који ће
пакетиће однети у установе за децу без родитељског старања.
Зато, ако желите да усрећите малишане који су болесни,
или децу без родитеља, која пакетиће добијају искључиво од
доброчинитеља, дођите на хуманитарну дечју представу са
слаткишем, играчком која није плишана, или готовим пакетићем, јер наш мали гест и знак мажње, њима, бар на тренутак,
значи много.
Д.К.

Do^ek nove 2018.

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

ВАНРЕДНА АКЦИЈА
Крајем децембра Црвени крст ће доделити
признања вишеструким даваоцима, а
сиромашну децу обрадовати пакетићима
Општинска организација Црвеног крста и републички
Институт за трансфузију крви су почетком децембра на Убу
организовали ванредну акцију добровољног давања крви, у
којој је, након лекарског прегледа, 55 Тамнаваца дало драгоцену течност, док је осморо одбијено из здравствених разлога.

Nemanja Maksimovi}
i LjubaTanasi’}

Rezervacije u lokalu Cafe "London 21"
Broj mesta je ograničen !!!

Ub DOSTAVA TOPLIH
OBROKA ZA FIRME

064/47-44-865
Restoran
014/411-989

Бранислав Сарић, полицијски инспектор цивилне
заштите, објаснио је у уводном делу предавања чиме се све
ватрогасци баве, шта је ватра и како настаје, као и који
предмети су главни узрочници настанка пожара. Позивом
броја 193 (ватрогасна служба), може да се спасе, не само
сопствени живот, већ и живот многих људи око нас, јер се
ватра веома брзо шири, нарочито на отвореном простору.
Савети четвртацима и шестацима (избегавати сушење
косе у купатилу) били су усмерени на пружање помоћи и
учење поступака у случају пожара, а истакнуто је да је у сваком
домаћинству најважније редовно одржавати, а по потреби и
мењати дотрајале инсталације. На крају предавања, пуштена
су два кратка филма, у којима је описано којом брзином се
ватрена стихија може проширити и како се пожар може
Д.К.
распламсати за минут.
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PRODAJA I SERVIS KLIMA UREĐAJI
Наредна кампања биће одржана 29. децембра, када ће
убски Црвени крст уручити плакете и захвалнице вишеструким
добровољним даваоцима крви.
Како сазнајемо од Слободана Моловића, секретара Црвеног крста, уочи новогодишњих празника биће организована и
традиционална хуманитарна акција „Један пакетић - много
љубави“, у склопу које ће бити подељени пакетићи социјално
најугроженијој деци са територије убске општине.

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV

065/6511-553
014/411-041

ЛАЈКОВАЦ

14.децембар 2017.г.
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Lajkova~ka panorama
Пројекат “Информисање јавности путем часописа Глас Тамнаве
о дешавањима и догађајима у раду локалне самоуправе Лајковац,
као и из других области живота и рада у општини Лајковац“
- суфинансијер пројакта општина Лајковац

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ОЛИМПИЈСКОГ КОМИТЕТА СРБИЈЕ ОДРЖАН

ОЛИМПИЈСКИ ЧАС У ЛАЈКОВЦУ
Са лајковачим основцима дружили су се и играли, између осталих, и Андера Арсовић,
европска првакиња у стрељаштву, и Жарко Зечевић, потпредседник ОК Србије
У уторак је у Хали спортова Лајковац одржан спортскоедукативни програм „Олимпијски час“, који организује
Олимпијски комитет Србије. Манифестацију су отворили
потпредседник Олимпијског комитета Србије Жарко
Зечевић, председник општине Лајковац Андрија Живковић,
извршни директор „Групе 484“ Владимир Петронијевић и
репрезентативка Србије у стрељаштву Андреа Арсовић. У
различитим и врло интересантним играма учествовало је
око 200 ученика ОШ „Миле Дубљевић“ из Лајковца са
издвојеним одељењима, укључујући децу миграната из
Центра за азил у Боговађи. Акција се организује широм
Србије, у последње четири године организована је у 60
градова.
„У дружењу са децом различитог узраста промовишу
се основне вредности олимпизма, а пре свега ферплеј,
поштовање себе и противника, развијање тела и духа... Кроз
ову акцију инспиришемо децу да се баве спортом, да се
радују играма, а да можда једног дана из тога проистекне
врхунски спортски резултат. Осмишљена је у сарадњи са
„Групом 484“ јер пуно миграната пролази кроз нашу земљу.
Укључивање деце која су остала на овим просторима у
основне активности нашег друштва врло је значајна, то
подржава и Међународни олимпијски комитет, који је
уврстио и посебну групу миграната за учешће на Олимпијским играма. Све то заједно има изузетну вредност и нови
квалитет у нашем друштву“, изјавио је Жарко Зечевић.

Андрија Живковић, Андреа Арсовић
и Жарко Зечевић (у средини)

Неговање основних вредности олимпизма

Лајковачки основци
Европска првакиња у гађању ваздушном пушком,
двоструки победник Светског купа и учесник Олимпијаде у
Рију Андреа Арсовић истакла је задовољство што се кроз
овај програм деца мотивишу на бављење спортом, што се
промовишу вредности олимпизма, као и што то може
првом месту. Драго ми је што Олимпијски комитет
учинити својим примером. „Покушаћу да им укажем како да
следе себе кроз живот и како да им праве вредности буду на подржава и мање градове па су захваљујући томе укључена
и деца која немају контакт са свим спортовима, јер их нема у
њиховим градовима.“
Невладина организација „Група 484“ од раније је
укључена у активности азила за мигранте у Боговађи и
добро је упозната са напорима општине Лајковац и основне
школе да се мигранти укључе у друштвени живот заједнице,
тако да је са задовољством прихватила да се Олимпијски
час одржи у Лајковцу. „Игра и спорт су најбољи начин да се
деца и млади повежу, да прихватимо да су различитости
богатство, да доносе нашем друштву много више него што
мислимо“, рекао је Владимир Петронијевић. Програм „ОлиУ акцију су били укључени
мпијски час“ састоји се из неколико образовних интерактии мигранти из Центра
вних радионица намењених различитим узрастима ученика
основне школе: „Олимпијско игралиште“, „Трибина са спорза азил у Боговађи
тистом“, „Олимпијска прича“ и „TreninGO“ радионица. Б.П.
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ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА
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СА ПОСЛЕЊЕ СЕДНИЦЕ ВЕЋА У 2017.ГОДИНИ

КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА
У ПРВОМ ПЛАНУ
На последњој седници Општинског већа у
2017. години, протеклог
уторка, донето је неколико
важних одлука од којих у
великој мери зависи буџет
општине Лајковац за наредну годину. Међу њима је и
разматрање Програма
ренте и екологије, али и
неколико тачака дневног
реда које ће се наћи на
седници Скупштине општине крајем године, када се
Андрија Живковић
буде разматрао нацрт
буџета 2018-ту.
- За наредну годину из програма екологије укупна
средства износе 176 милиона, од чега су 77 милиона
предвиђене обавезе, што значи имамо нових 100 милиона.
Највећи део тих средстава биће усмерен на решавање
питања канализационе мреже у Лајковцу, а 30 милиона је
одвојено за изградњу постројења за пречишћавање
отпадних вода у месту Боговађа. Такође, 16 милиона је
одвојено да би заокружили целину у насељеном месту
Словац, како би ово село комплетно опремили канализацијом. Поред тога, седам милиона динара планирано је за
завршетак канализационе мреже у улици Лајковачка пруга,
где неких 500-600 метара није завршено задњих десетак
година- рекао је, након заседања Већа, председник општине
Лајковац Андрија Живковић.
- Што се програма ренте тиче, укупан буџет за 2018.
годину износи 553 милиона динара, од чега су 340 милиона
нова средства, док су 213 милиона пренета средства. Сви
послови који су везани за ову годину су уговорени а они који
нису завршени, биће пренети у наредну и већ почетком
године почеће њихова реализација. Било је ту разних
проблема, пре свега кашњење са пројектима, као и дозвола
од јавних предузећа, што неминовно доводи до померања
рокова реализације- наглашава Живковић.

32 МИЛИОНА
ЗА ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ
Према његовим речима, новина из програма ренте за
2018.годину су додатна 32 милиона која су опредељена за
одржавање локалних некатегорисаних путева. Највећи
акценат стављен је на сеоске средине у којима ће бити
урађено дванаест таквих путева, чија дужина достиже око
седам километара. У плану је, такође, да се уради и веза
Лајковачке пруге са улицом Димитрија Туцовића, што ће
представљати својеврсну обилазницу око Лајковца.

ЈОЛИЋА ВОДЕНИЦА

ПОНОВО МЕЉЕ
Чувена Јолића воденица у Лајковцу на Колубари, од 11.
новембра, поново меље брашно. Рестаурација овог древног
објекта, по пројекту Завода за заштиту споменика културе из
Ваљева, почела је пре готово месец дана,због чега воденица
у том периоду није била у функцији.

Рестаурација Јолића воденице
- За сада је промењен главни јарам, а дубећи стубови од
железних шина учвршћени у бетонску основу, чиме је спасен
темељ воденице и омогућен несметан рад воденичног колакаже директор Туристичке организације општине Лајковац
Милутин Ранковић. - Учвршћени су и стубови који носе
унизане талпе зидова воденице, а наставља се и са заменом
храстовог пода у самој воденици, што не смета помељрима,
ни туристима да је сваког тренутка посете.
На уређењу простора око воденице и јаза марљиво су
радили Милован Бајић, управник воденице и воденичар
Верољуб Пајић. Средства за обнову воденице обезбедила је
општина Лајковац.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛЕПТИРИЋ”

ПРОСЛАВЉЕН
70. РОЂЕНДАН
БЕЛОГ МАРКОВИЋА
Најмлађи Лајковчани обележили су 70. рођендан и
педесетогодишњицу стваралаштва свог најпознатијег
суграђанина, угледног српског књижевника Радована Белог
Марковића. У централном вртићу Предшколске установе
„Лептирић“ предшколци су свом суграђанину припремили
поклоне – цртеже и песме на тему рођендана. Било је ту и
више рођенданских торти, како би се сви засладили, а Бели
Марковић је гасио и свећице уз помоћ малих пријатеља.
Књижевник, како га Лајковчани зову, причао је
малишанима о свом детињству, играма и играчкама које су
биле много другачије него данас. Поручио им је да је важно
дружити се с књигом. „Веома је важно читати од најмлађег
доба, гајити љубав према књизи и писаној речи, без обзира
на то што су деца данас окружена таблетима, компјутерима,
паметним мобилним телефонима Искрено, не пишем књиге
за децу. Заправо, пишем књиге за одрасле који подетиње.“
Ипак, Радован Бели Марковић је обећао да ће кад заврши
причу о птици жуни поново доћи у "Лептирић", да им је
прочита.

ЖЕЉА САВЛАДАО ТЕНТ И У ПРВЕНСТВУ

СТАРЕ „МУШТЕРИЈЕ”
Трећи пут у последње две недеље Железничар је истим
резултатом савладао обреновачки ТЕНТ – 3:1. Лајковчанке су
пред својим навијачима лако добиле меч, по сетовима је било
25:17, 25:16, 23:25 и 25:15. Као и у претходна два сусрета,
Обреновчанке су успеле да освоје трећи сет. Прва постава
Железничара је одлично функционисала, с тим што је
Јовичићева мало играла због прехладе. Младеновићева је
бриљирала са 24 поена, а сјајно је играла и дизач Ивана
Лазаревић. Гајић је уписала 18, Василева 16, Андрић 12,
Станимировић 10, Лазаревић 2 поена, Јовичић и Кутлешић по 1.

Остали резултати деветог кола Суперлиге Србије, уједно
последњег у првом делу првенства: Јединство - Клек
Србијашуме 3:0, Црвена звезда-Спартак 3:0 и Визура-Партизан
3:0, Динамо и Срем 3:2. Визура и Јединство имају по 23 бода,
Црвена звезда 22, а Железничар 21 (седам победа и два пораза,
као и Звезда). Осталих шест тимова знатно заостају за водећом
четворком.
Наредног викенда, Железничар дочекује екипу београдског Партизана.

КОЛУБАРСКИ МАРШ
Планинарско-смучарско друштво „Ћира” из Лајковца
учествовало је, са десет планинара, на 4. Колубарском маршу,
10.децембра. Након кратког историјског часа и Живојину
Мишићу, марш је почео испред куће чувеног српског војсковође
у Струганику. Стазу дугу 21 километар, до споменика на Рајцу,
учесницима је улепшао и бели снежни прекривач, а прекрасни
предели су допринели да сви буду расположени и не осете
пређене километре.
Пре тога, од 6. до 10.децембра, ски секција „Ћире”
боравила је и на Копаонику на „Ски опенингу”.
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Екипа за високе домете

ПСД „ЋИРА” ЛАЈКОВАЦ

Дружење са најмлађим Лајковчанима:
Радован Бели Марковић и слављеничка торта
Идеја је потекла од директорке ПУ „Лептирић“ Миле
Митровић. Осим одавања признања Белом Марковићу за
допринос српској књижевности и промоцији свог места, циљ
је био и да се деца ближе упознају са познатим суграђанином
и да им се укаже на значај књижевности и културе.
Б.П.

ПРОТИВ ВИЗУРЕ
У ПОЛУФИНАЛУ КУПА
Прошле недеље у Старој Пазови извучени су парови
полуфинала 52. Купа Србије 2017/2018. у конкуренцији
одбојкашица. У првим мечевима, 26. децембра, Железничар
дочекује Визуру, а Јединство (Стара Пазова) београдску Црвену
звезду, док су реванш мечеви заказани за 28. децембар. Екипе
са бољим скором у ова два меча надметаће се у финалу за
пехар овогодишњег победника Купа.

ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ХАЏИ РУВИМ” ЛАЈКОВАЦ
15.12.2017. године у 19:00h,
Велика сала Оштине Лајковац

УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРА
И ИЗМЕШТАЊЕ ПИЈАЦЕ
За наредну годину, у Лајковцу планирају измештање
постојеће зелене пијаце и њено премештање у војни круг, где
ће бити изграђена модерна затворена зелена пијаца са
млечном халом, чија вредност се процењује на 17 милиона
динара. На простору постојеће зелене пијаце биће уређен
нови парк, намењен најмлађим Лајковчанима.
- Ту целину ћемо уклопити са већ расписаним тендером
за партерно уређење испред саме општине. Пет милиона
динара је одвојено за замену гранитних плоча које су на
шеталишту у Лајковцу већ дуги низ година, а више нису у
функцији. Очекујемо да, већ током следеће године, цео кварт
око зграде општине Лајковац добије потпуно нови изглед- са
задовољством истиче први човек лајковачке општине.
Списак најављених капиталних пројеката за 2018.
годину у лајковачкој општини је веома дугачак, а наставак
приче очекујте у наредном новогодишњем разговору са
председником општине Лајковац.
M.M.M.

14.децембар 2017.г.

БРАК УСТВАРИ ЉУБАВ
ПСД „Ћира” на „Колубарском маршу”

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
Пензионери са пребивалиштем на подручју општине
Лајковац, који примају најнижи износ пензије, могу преко
Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за
општине Љиг, Лајковац и Мионица – одељења у Лајковцу, да
поднесу захтев за једнократну новчану помоћ за четврти
квартал 2017. године. Захтеви ће се примати у просторијама
општине Лајковац, у великој сали, радним даном од 8:00 до
15:00 часова, у периоду од 13. децембра до 31. децембра
2017. године.

Ова позоришно – кабаретска
представа се бави љубавно –
брачним животом једног пара,
узлетима и низбрдицама брачног
живота, уз идеју да ништа није
тешко и немогуће ако постоји права
љубав и ако се на брак гледа као на
тим, екипу која све постиже ослањајући се на саиграча. У овим смутним временима, где се све више
бракова распада, ово је подршка
тој природној и лепој институцији –
браку.
Представа је филована мноштвом живо отпеваних нумера, који
су вешто инволвирани у радњу, па
се на моменте може осетити права
концертна атмосфера.

23.12.2017. године у 18:00h,
Хала спортова Лајковац

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ ФОЛКЛОРНОГ
АНСАМБЛА КЦ „ХАЏИ РУВИМ“
30.12.2017. године од 12.00 до 18.00 h
ТРГ ИСПРЕД ГРАДСКЕ КУЋЕ

„УЛИЦА
ОТВОРЕНОГ СРЦА 2018“

ГТ-4
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ВЛАДИМИРЦИ

ПОВООДОМ ДАНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

КОНЦЕРТ
ЗА ПАМЋЕЊЕ
У организацији културно уметничког друштва „Диша
Атић“ и локалне самоуправе, у суботу 9. децембра, одржан је
концерт поводом Дана општине Владимирци, који се
обележава поводом сећања на дан када је 1924.године краљ
Александар указом доделио статус вароши дотадашњем
селу Владимирци.
Концерт јер одржан у препуној сали Дома културе у
Владимирцима, а гост концерта био је Уметнички ансамбл
„Чивија“ из Шапца. Од почетка, па све до краја концерта,
била је одлична атмосфера уз позитивну енергију, песму и
игру..
Програм су реализовали уметнички руководилац
извођачког ансамбла Слободан Радојичић, уметнички
руководилац дечијег ансамбла Катарина Павличевић,
костимографи Саша Коцић и Александра Глигорић и
председник Раде Пантелић.
Велику захвалност на помоћи у реализацији концерта
пружили су и председник општине Владимирци Милорад
Милинковић, као и помоћник председника општине Раде
Ковачевић.

Српске традиционалне игре

Препуна сала Дома културе

СПОРСКИ ДАН У ВЛАДИМИРЦИМА

НАДМЕТАЊЕ
СА ОБРЕНОВЧАНИМА
Општина Владимирци је, у петак 1.децембра, организовала спортске игре у којима су се такмичари из Владимираца и Обреновца надметали у разним спортским дисциплинама: баскет, стони тенис, одбојка, мали фудбал.
Учествовале су и мушке и женске екипе, а свеукупни
победник је гост из Обреновца.
Такмичари су се захвалили општини Владимирци на
пријатном дочеку и гостопримству, а после спортских
дешавања организована је пригодна вечера за све учеснике
спортског програма.

Надметање у стоном тенису

ЗИМСКА ПАУЗА У ВЛАДИМИРАЧКОЈ
ФУДБАЛСКОЈ ЛИГИ

МАТИЈЕВАЦ
ЈЕСЕЊИ ПРВАК
Лига ОФС Владимирци убедљиво је најбројнија у
општинском рангу мачванског региона, па је и првенство
ове јесени потрајало све до послење недеље новембра.
Ипак, неизвесности око јесењег шампиона није било, јер је
Слога 1949 из Матијевца у последњем колу, убедљивом
победном од 9:0 над Спартом из Каоне, само повећала
бодовни салдо (шест) у односу на пратиоце. Некадашњи
члан Међуопштинске лиге „Поцерина” на путу је повратка у
виши ранг такмичења, а највећи ривали у борби за титулу
на пролеће биће им Торпедо (Лојанице), Петровац 74
(Кујавица) и Хајдук (Дебрц).

ФК Слога 1949 (Матијевац)

Спортско-забавно дружење у Владимирцима

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

ВЛАДИМИРЦИ
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БОБАН ЈАНКОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА

ЦИЉ - МИОНИЦА БЕЗ НЕЗАПОСЛЕНИХ
Довели смо инвеститоре, запослили људе, уложили пола милијарде
у инфраструктуру и успели да увек имамо плус у каси од 30 милиона
За непуне три године, колико је
вршио функцију председника општине
Мионица, Бобан Јанковић успео је да, од
локалне самоуправе која грца у дуговима, направи општину која крупним
корацима иде ка даљем напретку, доводи инвеститоре, запошљава људе и
смањује незапосленост за читавих 30
посто. Чак, шта више, потребе за радном
снагом даље се проширују, најављује се
отварање нових привредних капацитета, свакодневно се улаже у нове
инфраструктурне пројекте, а општинска
каса има у сваком тренутку бар 30
милиона динара на располагању.
И поред свега тога, Јанковић је у
октобру поднео оставку, са једним
јасним циљем- да направи политичку
стабилност.
- Ја нисам политичар, инжењер
сам, а код нас је све црно-бело. Један
политички циклус траје четири године.
Прве будете постављени и учите како се
то ради, друга година прође у планирању, трећа у раду а четврта у спремању
за наредне изборе, тако да ви радите
само годину дана. Тај систем није добар.
Да бисте нешто урадили за своју државу
и место, морате имати континуитет и
политичку стабилност. Ми немамо времена да седимо, разговарамо и размишљамо дуго. Сада је брзо време, морате
да трчите, доносите одлуке и размишљате у трку. Само тако смо успели да
за ове две године постигнемо оволико. И
морате бити добар стратег, да планирате и по 10 година унапред.

Зграда општине Мионица
Када је крајем 2014.године преузео
функцију председника, огромни дугови
су претили да доведу општину до
банкрота.
- Затекли смо више од 200 милиона
минуса у каси. Људи нису примали
плате, рачун је био у блокади, била су
судска извршења и сваке недеље на име
дуга пребацивано је чак 800.000 динара.
Сећам се да сам помислио – шта ово
мени треба, ја нисам политичар, дошао
сам из приватног сектора, бавио се уређеним послом код куће. Али, та промена
је била нешто најбоље што се десило за
Мионицу, чак и за политичаре који су
нам тада били противници јер они нису
имали решење.
Основни циљ, према његовим речима, био је да увожење реда у финансијама. Успешно су репрограмирани сви
дугови, добар део је враћен, уз свесрдну
подршку Владе. За годину дана општина
је почела да редовно исплаћује плате,
на време измирује обавезе, али и наплаћује своја потраживања.

- Данас можемо да се похвалимо да
смо већ две године једна од ретких
општина, која никада није на рачуну без
најмање 30 милиона динара. Успели
смо да се финансијски консолидујемо, а
поред тога и да инвестирамо више него
у протекле три деценије.

ИНФРАСТРУКТУРА,
СПОРТ И КУЛТУРА
Мионица је у протекле три године
постала велико градилиште. Граде се
путеви, мостови, обнављају школе и
јавне установе, а челници имају још
много планова како да живот Мионичана учине још бољим. Капитални
пројекат општине је хала спортова,
будући национални тренинг-центар за
рукомет, у који је уложено чак 113
милиона динара.
- Хала је започета 1993. г. и изграђена до неке фазе, а онда се стало. Била
је ругло општине, а нисмо имали ништа
по питању спорта. Бројне генерације су
пропустиле шансу да прве спортске
кораке направе у њој. Ми смо ту грешку
исправили. Наредне године имаћемо
финале купа Србије у рукомету. Завршетком хале добићемо и национални
тренинг- центар за рукомет. Што је Стара
пазова за фудбал, Мионица ће бити за
рукомет. У плану је да ту изградимо и
хотел са 300 лежајева – каже Бобан
Јанковић, председник привременог
органа.
Оно што су посебно поносни је
реконструкција велике сале Културног
центра, која је била потпуно руинирана.
- Били смо општина која нема
место за окупљање.уложили смо 15
милиона динара и још 4,5 за доградњу
помоћних просторија и постали домаћин бројних културних дешавања. И што
је најважније, тема уз јутарњу кафу
више није дневна политика, него представа, филм и оно што се претходне
вечери десило у КЦ – с поносом истиче
Јанковић.
Значајнија средства издвојена су и
за побољшање комплетне инфраструктуре. Асфалтирано је око 20 километара птева, спроведени су радови на
санирању коловоза и тротоара, изграђени су и реконструисани водоводи и
резервоари, санирано је 13 клизишта и
изграђено 11 мостова. Биће санирана и
још три клизишта и реконструисана два
моста.
Све ово смо урадили уз подршку
Владе јер смо сиромашна општина,
али је неко препознао наше могућности – Мионицу као место Ракића и
Мишића и где млади имају потенцијал
– закључује Јанковић.
Поносан сам што смо успели да
смањимо незапосленост за читавих
30% и постанемо водећи у овом делу
Србије. У 2015. г. на евиденцији Службе
за запошљавање било је 718. људи, а у
јулу ове 488, и мислим да ће их до
краја године бити испод 420. у
децембру почиње примање радника за

Бобан Јанковић

БРОЈКЕ ГОВОРЕ

УЛАГАЊА
· 113,7 за Халу спортова
· 221 за санацију и адаптацију зграде
основне и средње школе, топлану и
партерно уређење
· 15 за истурено одељење у Горњој
Топлици
· 30 за школу у Рајковићу
· 15 за санацију Културног центра
· 4,5 за доградњу помоћних просторија
Културног центра
· 8,2 за обнову основне школе у
Буковцу и Дучићу и фискултурне сале
у селу Брежђе
· 45 за санацију клизишта
· 75 за реконструкцију и изградњу
мостова
(бројке су у милионима динара)

Коначан завршетак спортске хале:
Министар Вања Удовичић
и Бобан Јанковић
фабрику кожних ауто-пресвлака „Z-line“
за Фолксваген. Имамо два озбиљна
писма о намерама компанија за прераду
метала. Ако се то реализује, моћи ћемо
д а за п ос л и мо в и ш е од 4 5 0 љ уд и .
Верујемо да ћемо за две и по године
имати нула незапослених и потребу за
новим радницима.

МИОНИЦА

УЛАГАЊА
У ОБРАЗОВАЊЕ
И МЛАДЕ
Јанковић истиче да су започели
велики пројекат реконструкције школа и
јавних објеката.
- До сада смо реализовали бројне
пројекте, обновљене су основне школе у
Буковцу и Дучићу и фискултурна сала у
селу Брежђе. Посебно бих истакао да је уз
помоћ Владе и Канцеларије за јавна
улагања више од 30 милиона динара
уложено у рекон-струкцију ОШ „Војвода
Живојин Мишић“ у Рајковићу – каже
Јанковић.
Како истиче, предстоји им реконструкција читавог комплекса ОШ „Милан
Ракић“ у Мионици, вредна 221 милион
динара, која подразумева санацију и
адаптацију зграде основне и средње
школе, топлану и партерно уређење читавог простора. Ту је и санација издвојеног
одељења исте школе у Горњој Топлици,
за коју је Влада одобрила 15 милиона
средстава. Испред мионичке осмолетке
биће постављен и споменик песнику
Милану Ракићу, који је пореклом Мионичанин.
Деца и млади су посебан сегмент
бриге у овој општини, па су основали
Центар за образовање и развој.
- Желели смо да младима обезбедимо квалитетно образовање, али не
само формално, већ и неформално, да
уче игру, плес, информатику, језике,
глуму, фотографију. И не уче само млади,
све више бака и дека долази да учи
енглески језик, а на располагању су им и
немачки, руски и шпански – набраја први
човек Мионице.
За ученике и пензионере организују
се и бесплатне екскурзије, а сваки првак
добија бесплатне уџбенике. Током обележавања дечије недеље, почетком октобра, Јанковић је посетио мионичке школе
и вртиће поклонио лопте, играчке ЦД
плејере.

ПЛАН ЗА ПОВЕЋАЊЕ
ПОПУЛАЦИЈЕ

ПОСАО И ПЛАЦ
ЗА БРАЧНЕ ПАРОВЕ
Општина Мионица покренула је
програм популационе политике. Све
мионичке породиље добијају помоћ у
износу од 40,000 динара, а како би
стимулисали становнике да остану, али
и подстакли досељавање, општина ће
купити плацеве за младе брачне парове.
Већ имамо једну парцелу, а планирамо догодине да купимо још три хектара земље где ће парови моћи да саграде
кућу. Обезбедићемо комплетну инфраструктуру – пут, струју, воду и архитектонски решити објекте, даћемо им
посао и плац да могу да се скуће. Како
ће нам недостајати радне снаге, људи
који живе у околним местима долазиће
код нас ако им обезбедимо посао и
плац. Свако ће желети да живи у лепом
месту где има културу, спорт и природу,
бању, посао и ауто-пут на неколико
километара. Мионица ће постати једно
од најатрактивнијих места за живот у
С р б и ј и и п р и м е р с в и ма д а ј е д н а
неразвијена општина може да пређе у
развијене- уверен је Јанковић.

14.децембар 2017.г.
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ОДРЖАНА ЧЕТВРТА СЕДНИЦА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ

УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА
П р и в р ем е н и о р г а н о п ш т и н е
Мионица је на седници одржаној 30.
новембра донео Одлуку о изменама и
допунама Одлуке о буџету општине
Мионица за 2017. годину. Одлуком о
изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Мионица за 2017. годину
планирани буџетски расходи износе
нешто више од 835,4 милиона динара ,
а у образложењу четвртог ребаланса
буџета за текућу годину се наводи да је
основ ребаланса усклађивање масе
средстава за плате запослених која је
умањена за плате запослених који нису
преузети из недавно угашене Општинске дирекције. Такође, планирана су и
два нова буџетска пројекта, први у
вези спровођења избора за одборнике
СО Миониц а распис аних за 24.
децембар у износу од 4 милиона
динара и други за постављање и

изнајмљивање клизалишта у износу
од 2,8 милиона динара.
У даљем току четврте седнице
Привременог органа мионичке општине донете су и Одлуке о утврђивању
просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за наредну
годину на територији Општине и о
одређивању зона и најопремљеније
зоне. Према Одлуци о одређивању
зона и најопремљеније зоне, одређује
се шест зона за обрачун пореза на
имовину и то према комуналној опремљености и опремљености јавним
објектима, саобраћајној повезаности
са централним деловима јединице
локалне самоуправе и другим садржајима у насељу, а ова Одлука ће се
примењивати од 1. јануара 2018.
године.
А.К.

НА ДРЖАВНОМ ПУТУ МИОНИЦА-БОГОВАЂА-ЖУПАЊАЦ

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА
МОСТА НА ТОПЛИЦИ
Почели су радови на изградњи
моста на реци Топлици на државном
путу II A реда Мионица-Боговађа-Жупањац. Радови подразумевају изградњу
новог моста са регулацијом речног
корита и прилазног пута објекту, а
завршетак је планиран за фебруар
2018. године. Вредност пројекта је 24,8
милиона динара и у потпуности се
финансира средствима Европске
уније, а спроводи га Канцеларија
Уједињених нација за пројектне услуге
у Србији (УНОПС). Извођач радова је
„Инграп – Омни“ из Београда.
Мост на реци Топлици срушен је у
поплавама 2014. године и од тада се
саобраћај одвија обилазницом на којој
је река премошћена водопропустима.

Изградњом моста у Доњој Топлици
биће решен велики проблем отежаног
одвијања саобраћаја на овом путном
правцу који мионички крај спаја са
Ибарском магистралом.
А.К.

РАДИОНИЦА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

УНАПРЕЂЕЊЕ
БУЏЕТСКОГ ПРОЦЕСА
Невладино и непрофитно
удружење Центар за одрживи локални
и регионални развој Шушеока је у
просторијама Средње школе Мионица
организовало радионицу под називом
''Унапређење локалног буџетског
процеса'' намењену запосленима у
мионичкој локалној самоуправи.
Радионица је део пројекта ''Трошење
локалних буџета'' који ово удружење
реализује на подручју Колубарског
округа. Пројекат се делом финансира
из средстава одобрених од стране
Сједињених Америчких Држава и
један је од сегмената програма Центра
под називом ЛОВА (ЛОкални ВАљани
буџет).
Радионицу је водио професор на
ваљевској Високој пословној школи
струковних студија др Слободан Илић,
уз чију помоћ су учесници решавали
задатак израде предлога процеса

спровођења јавне расправе о нацрту
општинског буџета.
- Приметно је да локалне самоуправе најчешће не спроводе процес
јавне расправе о нацрту буџета општине за наредну буџетску годину, а где
се јавне расправе организују интересовање грађана је мало. Један од најважнијих разлога зашто се јавна расправа
у пракси не спроводи је непостојање
прописаног процеса њеног спровођења у интерним актима општине-рекао
је у вези са избором теме др Слободан
Илић и додао да су превасходни циљеви оваквих радионица које ће бити
организоване и у другим општинама
Колубаре, унапређење капацитета
локалних службеника и повећање нивоа транспарентности рада општинских
управа, јавних установа и јавних
предузећа.
А.К.
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ЧИТУЉЕ / СЕЋАЊА

14.децембар 2017.г.
IN MEMORIAM

У суботу, 18.11.2017.г. преминула је наша драга

МИЛЕВА – ЛЕЛА
ПОПОВИЋ
(1938 – 2017)
Сахрана је обављена у недељу
19.11.2017.г. на Убском гробљу.
Захваљујемо се мештанима
Радљева и Уба на изјавама
саучешћа и учешћу на сахрани.
Посебну захвалност упућујемо
Цркви у Радљеву и њеном
свештенику г-дину Мирославу
Вукашиновићу, најближим
комшијама и пријатељима
покојне Леле.

ВЕРА АТЛИЋ
(9.08.1938 - 24.11.2017)
Последњи поздрав драгој
мајци Вери

С љубављу и тугом: девер Рајко са
породицом, нећака Снежана
Димитријевић са породицом и
нећак Драган Мићић са породицом

Заувек захвални и ожалошћени
ћерка Мира и син Милан
са породицама
25.11.2017. г. преминула је
наша драга

ГОРДАНА НИКОЛИЋ

СЕЋАЊЕ

ИВКОВИЋ

(1962 – 2017)
Отишла си прерано од нас, тихо
без иједне речи. Великим срцем,
племенитом душом и часним
животом, заслужила си вечно
сећање у дубини вечног мира.
Почивај у рају јер си то и
заслужила.
Мајка Стана, сестра Љиља
са породицом, и брат
Верко са породицом

НЕДЕЉКО ПУЋА

СОФИЈА

(1.01.2011 - 7.01.2017)

(9.12.2011 - 9.12.2017)

Чувамо најлепше успомене на Вас.
Син Драган са породицом
СЕЋАЊЕ
У недељу, 3.децембра 2017.
навршило се три године
од смрти нашег
тате и супруга

ДРАГАНА
ТЕОФИЛОВИЋА
(1957 – 2014)

Био си много вољен,
поштован, незаменљив!
Тако ће и бити док
постојимо!
Вечно у срцу твојих
Маје, Милоша и Драгице

ЧИТУЉЕ / СЕЋАЊА
25.децембра 2017.г. навршава
се 40 дана од смрти
нашег драгог

14.децембар 2017.г.
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17.12.2017. г. навршава се пет година од смрти драгог супруга,
оца и дедe

АКСЕНТИЈА – АЦЕ
МЛАДЕНОВИЋА
(1934 – 2012)

СЛОБОДАНА
БЕКЧИЋА

Вечно Ти хвала,
за сву љубав и доброту
коју си нам пружио
и оставио у наслеђе...

У срцима чувамо твој
племенити лик
Супруга Драгица
са ћерком и унуцима
1.01.2018. г навршава се шест
месеци од смрти нашег драгог
колеге

Супруга Милева и ћерка
Јасмина
29.12.2017. г. навршиће се
три тужне године од када није
са нама

МАРИЦА КОСТИЋ
(1955 – 2014)

СЛОБОДАНА
ПАНИЋА – БРКЕ

У нашим срцима живећеш
вечно, а Твоје речи, доброта и
љубав коју си ширила, остаће
заувек део нас. Хвала Ти што
си нас учинила поноснима.
Вољени не умиру, док живе
они који их се сећају.

Твоје колеге те памте као доброг
пријатеља, а генерације деце
као духовитог чика Брку.
Поносни смо што смо имали
тебе за колегу
Колектив ПУ „Уб“

Твоји најмилији: Супруг
Момчило, син Немања, ћерка
Кристина, снаха Нада,зет
Горан и унуци Давид, Петар и
Миња

3.децембра.2017. г. навршило
се пет година од када није са
нама наш вољени

2.јануара.2018. г. навршава се
година дана од трагичне смрти
нашег драгог

ВУКАШИНА
КОСТИЋА
(1988 – 2017)

МИОДРАГ
МИЛИЋЕВИЋ
Сваким даном
све више недостајеш...
Твоји најмилији

Памтићемо Твој ведри лик
и по добру Те помињати...

Воле Те Твоји:
стриц Момчило, брат Немања
и сестра Кристина
са породицама
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СЛОБОДАН РИСТОВИЋ

ПОДНОКТЈЕ
За ћерпич којим се зида живот, најбоља је земља
испод ноктију. Она коју окушамо када облак над житом
разјапи вилице. А ми му не можемо ништа, него га гађамо
дрвљем и камењем, да не би свисли од срџбе. Откопчавајући шлиц, помињући му лику ликину и мајку мајчину
и леб лебов.
Гриземо усне. Из желуца цедимо јед и цецељ.
Претварамо се у мрава,падајући на колена. Склупчавајући
се ко гујић,глиста и марамица у којој мајка чува новчић за
чесницу. Молимо, окумљујемо, братимимо, гризући нокте.
Гутајући ило, угар, стрњиште, чемериште и буњиште, које
чувамо за уместо тамјана, да би га понели у неки свет, где ће
нас Бог познати или бацити међ пустолине. Тамо свако на
своје подноктје личи. По њему се препознаје. У њему нема
вена којима тече крв, зној и сузе. Све је то груда, тесто, ило,
књига са спељеним листовима, међу којима се црвљају
речи. Те црвиће, живе брошеве, устајале, који се осећају на
давне промаје у прсима. Које кљуцају, бишту, у огрлице
нижу птице, или их кљују птичурине, зависно од тога која
смо слова бирали за жито. Оно жито, што је некада кољиво,
а некада семе и посластица. Разазнајемо их по преливу
вина. Вино покојничко и вино љубавничко, лепи и горки
отрови, паковани у горде посуде. Живот није ништа до наша

надменост да смо живи и када то нисмо. Нисмо, јер не стварамо себе, а јесмо јер присуствујемо свом урушавању. И
таман, када се слегнемо, када нам између ребара избије
коприва и мувар, а из уста зова, долети гавран са
успоменама под крилом. Помислимо да је поштар, дрхте
нам руке очекујући нека писма која смо добијали и бацали у
канту или ватру. Тада смо то могли, неко нас је толико у
њима волео, да се и маркица одлепљивала јер се она
гумарабика скорела. Сметала нам та јара, мајчина, сестрина, неке девојке, за којом смо се окретали и стискали
песнице у џепове, ударајући у ђулад набрекла. А она се
отапала, капала, гњилила, пихтијала, пушила се као дроб
бачен у плекано корито на које насрће куче и мачка, у време
свињокоља. Сада би за њено писмо дали рај и опрост који
смо од бога искамчили, или нас је са неким честитијим у
гужви заменила.
Време се устајало. Почело да се претвара у шљаку.
Исчилили мириси из ње. Нија ни за ћерпич који се под
отрули ногар потура, а камо ли за штогод са памћењем.
Јесте ли некада чули, да се неко куне у памћење. Нисте.
Обично се куну у Мајку. И обично лажу, јер она је поткосур
свему. Она опрашта, па тако спере наш грех. Нико као она
није пун греха вољених. И када схватимо, да смо појели ону
која нас је и у смрти дојила и костима својим заветрину нам
правила, почнемо оно под ноктима целиват, не би ли
икакав олај осветлили и у калај претворили, па текући као
неком мирном увиришту имали од чега ћерпич правити и
бивак зидати... Са којега се види у минуле будућности...

19.12.2017. г. навршава се година
дана од смрти наше мајке

ВЕРИЦЕ УРОШЕВИЋ
Са поносом те спомињемо
и са љубављу у срцу
чувамо успомену на тебе...
Милан и Славица
са породицама
19.децембра 2017.г. навршиће се
пет година од како није са нама

ПОГРЕБНА
ОПРЕМА
НЕНАД ПАНТЕЛИЋ
(1960- 2012)

Заувек ћеш остати
у нашим срцима
Супруга Љиљана, син
Александар, снаха Мирјана, унуци
Лазар и Лана и тетка Божана

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

С поштовањем КЈП „Ђунис”

МУЗИЧКА ШКОЛА
СЕДМА СМОТРА СТВАРАЛАШТВА
СРПСКИХ КОМПОЗИТОРА НА УБУ

14.децембар 2017.г.
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ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА – 40 ГОДИНА
ОД ОСНИВАЊА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ НА УБУ

У ЧАСТ
ПЕТРА СТОЈАНОВИЋА

ОДРЖАН КОНЦЕРТ
БИВШИХ УЧЕНИКА

Обележено 140 година од рођења
виолинисте, композитора и педагога
Петра Стојановића, једног од тројице
оснивача београдске музичке академије.

Наступили: Наталија Поповић, Теодора
Митровић, Стефан Адамовић и Зорана Матић

У с у б от у 2 . д е ц емб р а , М уз и ч к а ш кол а „ П ет а р
Стојановић“ била је домаћин Седме смотре стваралаштва
српских композитора, на којој су наступали ученици нижих и
средњих музичких школа, као и Академије уметности из
Београда. Од укупно 44 извођења, представљених у две
групе, гласовима публике и стручног жирија, скоро половина
извођача имала је прилику да композиције српских аутора
представи публици на вечерењем концерту 4. децембра, у
Културном центру Београда. На репертоару младих виолиниста, клавириста, соло певача и виолончелисткиња, нашла
су се дела домаћих аутора Стојанова, Петковића, Ђенадера,
Крстића, Исидора Бајића, Јосипа Славенског, Петра Коњовића, Јосифа Маринковића, али и Петра Стојановића,
рођеног пре 140 година, неправедно запостављеног српског
композитора, чије име носи музичка школа на Убу.

У петак 1. децембра, у свечаној сали ШОМО „Петар
Стојановић“, одржан је концерт бивших ученика, поводом 40
година од оснивања школе. На концерту су наступили некадашњи ученици, који су наставили своје музичко школовање, прво у средњим музичким школама, а потом и на музичким академијама у Србији – Наталија Поповић (клавир),
Теодора Митровић (виолина), Стефан Адамовић (хармоника), Зорана Матић (флаута).

ТРИБИНА О НЕПРАВЕДНО
ЗАПОСТАВЉЕНОМ КОМПОЗИТОРУ
Одржана је и акредитована
научна трибина о животу и раду Петра
Стојановића (1877-1957), на којој су
предавачи били проф. др Соња
Маринковић и проф. др Небојша
Тодоровић. Истакнуто је да је убска
музичка школа, једина школа у Србији
која на систематичан начин посебну
пажњу посвећује српској музичкој
баштини и чува успомену на српског
композитора Петра Стојановића који
је рођен је у Будимпешти, а студирао
је виолину и композицију у Бечу.
Петар Средином двадесетих година сели се
Стојановић у Београд, где преминуо 1957. године.
(1877 - 1957) Био је изузетно афирмисан, познат и
успешан аутор, који је целокупно своје
знање ставио у службу српске музичке културе.
-Он је био човек који је имао европску репутацију, био
овенчан најпрестижнијим наградама у Бечу, још од времена
када је студирао. Његова дела су извођена, његове чувене
оперете, забележиле су, једна 356 извођења, а друга више од
170 извођења. Био је веома уважен у међуратном времену,
када се стварала нова држава. Желео је, тамо, одакле је
потекао, да учини све што може у области подизања музичке
културе – рекла је музиколог, проф. др Соња Маринковић.

Проф. др Небојша Тодоровић
и проф. др Соња Маринковић
По доласку у Београд, почео је да ради у Народном
позоришту, затим у Музичкој школи „Станковић“, наставио је
са својим композиторским радом и један је од тројице
великана који су допринели да Србија добије прву музичку
академију. Био је виолински виртоуз, а његови композиторски опуси за оркестарска и камерна дела, могу се поредити са делима Јоханеса Брамса. Компоновао је за гудачке
саставе, а једно од његових најпознатијих дела, најчешће
извођених је „Романса“, написана за виолину и клавир. Д.К.

Наталија, Теодора, Зорана и Стефан
са директором Владимиром Ђенадером
Најдаровитији и најуспешнији ученици школе, који су
освајали награде на многобројним домаћим и међународним музичким фестивалима и такмичењима, показали су
да су прави виртуози на својим инструментима.
Наталија Поповић, 2006. године завршила је убску музичку школу у класи Милице Продановић. Освојила је преко 20
награда и важи за једну од најбољих и најуспешнијих ученика коју је убска музичка школа имала. Школовање је
наставила у класи професорке клавира Злате Малеш, а
затим се усавршавала на Факултету музичке уметности у
Београду. Сада је професор у београдској Основној музичкој
школи „Петар Коњовић“.
Теодора Митровић, студент је друге године виолине на
Академији уметности у Новом Саду. Осим студирања, она
свира и у нишком симфонијском оркестру и наступа са триом и квартетом, а прва знања стекла је у класи Тање Максимовић.
Стефан Адамовић из Тулара, завршио је музичку школу
на Убу 2009. године, прво у класи Дејана Матића, а потом и у
класи Миодрага Крстића, после чега завршава средњу
музичку школу „Живорад Грбић“ у Ваљеву. Сада је на мастер
студијама на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Због студирања, престао је са такмичењима, али и
даље свира, тренутно с камерним саставима и оркестром
хармоника.
Флаутисткиња Зорана Матић, одсвирала је технички
захтевну композицију „Румунске игре“, мађарског композитора Беле Бартока и измамила позив на бис. После усавршавања код професора Александра Буркерта, уписала је
мастер студије на ФМУ у Београду. Своје музичке почетке
везује за прву професорку флауте Маријану Жнидарчић,
због које је и изабрала овај инструмент.
Млади и успешни уметници, са којима је наступала
корепетитор Далида Грмуша, истакли су да им је било
задовољство да поново свирају у музичкој школи у којој су
стекли прва сазнања о нотама и инструменту и да их лепе
успомене вежу, као и да би се радо вратили да стечена знања
пренесу на убске ученике.
Д.Капларевић
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ОДБОЈКАШИЦЕ УБА ПРЕТРПЕЛЕ ДРУГИ ПОРАЗ

АТОМСКИ ДЕРБИ
ПРИПАО БЕОГРАДУ
Сигурно најбољи меч сезоне
друголигашког каравана припао је
домаћем Београду, али је утисак да су
Убљанке пропустиле велику прилику
да се "прилепе" уз водећи двојац.
Вођство од 1:0 и предност од 23:20 није
била довољна, Београђанке су у
феноменалној атмосфери преокренуле
резултат и показале да нису случајно
биле непоражене до овог кола. Убске
одбојкашице немају чега да се стиде,
играле су одличну утакмицу, а сви
најбитнији поени у мечу отишли су на
страну домаћих. Можда више од пораза, тренера Дејана Стојковића је забринула повреда зглоба Маје Глишић,
питање је колико ће универзална одбојкашица моћи да помогне својој екипи
до краја сезоне.
Меч против слабашног Футога
прошао је према очекивањима, добро
су се Убљанке "опекле" против
Гимназијалца, па су сада озбиљно и
сигурно одрадиле посао за мало више
од сат времена. Тренер Стојковић је
користио свих 12 играчица, пробавши

Наредне утакмице ЖОК Уб:
10.коло (17.децембар- 18ч):
УБ - ФОК (Нови Сад)
11.коло (23.децембар):
РОДА (Београд) - УБ

Друга лига Србије, 9. коло

Уб- Футог 3:0
(25:11, 25:18, 25:17)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 120.
Судије: Виторовић, Милошевић
(Београд).
УБ: Л азић (либеро), Дробњак,
Петровић, Николић, Мартиновић,
Киселчић, Јелић, Митровић, Каришик,
Поповић, Вуловић, Јаблан
Друга лига Србије, 8. коло

Београд- Уб 3:1
(18:25, 26:24, 26:24, 25:21)
ОШ "Уједињене нације" у Београду.
Гледалаца: 250. Судије: Јанковић,
Цветковић (Нови Сад).
УБ: Дробњак, Петровић, Мартиновић,
Митровић, Каришик, Поповић, Лазић
(либеро), Јаблан, Николић, Глишић,
Јелић, Драшковић

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ирена Дробњак

9
FOK
8
Beograd
7
Ub
5
Vrawe
5
Smederevo
5
Takovo
4
Vaqevo
Omladinac 5
3
Roda
Jedinstvo(U) 2
Gimnazijalac 1
0
Futog

0
1
2
4
4
4
5
4
6
7
8
9

27:7
25:9
24:10
22:15
17:15
19:14
18:19
16:19
15:21
10:21
8:24
0:27

26
22
21
17
16
15
13
12
9
7
4
0

да максимално растерети екипу пред
још један дерби:
- Наредне суботе у нашој хали чека
нас нови велики ривал, ФОК из Новог
Сада је победио и Београд и осамио се
на врху без пораза. Радује ме такав меч
јер додатна мотивација неће бити
потребна, поред одсутне Маје Глишић
већ дуго кубури са повредом Миа
Вуловић, али верујем да имамо чиме да
се супротставимо лидеру. Позивам наше
навијаче, биће то права одбојкашка најављује узбудљиву утакмицу тренер
посластица, а са трибина може да стигне Уба Дејан Стојковић чији је почетак
подршка много битна за исход меча- заказан за суботу од 18 часова.
Б.М.

ДЕВОЈЧИЦЕ ИЗ ЖФК ЈЕДИНСТВО ВРЕДНО САКУПЉАЈУ ИСКУСТВО

ОД НАРЕДНОГ ЛЕТА И СЕНИОРКЕ
Летошњим преласком под
заставу убског Јединства, отворено је
ново поглавље женског фудбала у
нашем крају. Име Ас 07 је отишло у
историју, али не и вишегодишњи труд
и ентузијазам тренера СлободанаБобана Петровића. Стручни штаб је
појачан Дејаном Мандићем, добро
познатим спортским радником из
убског краја, и бившом активном
играчицом Снежаном Новаковић. Рад
на омасовљењу школе дао је резултата, па сада фудбалске лекције учи
близу 50 девојчица, махом из матичне
општине, али и неколико из Мионице,
Пиромана, Љубинића и Бајевца.
Клуб тренутно има једну такмичарску селекцију, узраста од 20022005. године, и такмичи се у Развојној

лиги за жене под окриљем ФС Западне
Србије. У првом делу сезоне, остварени су врло пристојни резултатипобеђени су Плана, Пожаревац и
Карађорђе из Тополе, нерешено су
Убљанке играле с Мачвом, што их је, уз
четири пораза, ставило у средину
табеле. Екипу је предводила неуморни
капитен Драгана Тадић, први стрелац
екипе је Катарина Павловић са 5
погодака, а клуб је посебно поносан на
играчице које су се појављивале на
селективним утакмицама ФС РЗСТијана Милић, Тијана Пауновић, Марија
Илић и Јелена Тадић, као и најмлађе
Анђела Бабић (2005) и Ивона Вилотијевић (2006.), обе на позицији голмана.
Ових дана вредно тренирају у спортској хали и спремају се за пролеће:

- Имали смо одличну посећеност на
тренинзима јесенас, радили смо три пута
недељно, а осим такмичарске селекције
која броји 24 играчице, имамо 18
девојчица у школи фудбала и 5 сениорки
које још увек не играју такмичарске
утакмице. Кажем- још увек, јер су сазрели
услови да наредног лета, уз неколико
девојака које су излазно годиште, направимо и сениорску екипу и укључимо се у
такмичење Друга лига Србије група
"Запад". Захвални смо Јединству и
Немањи Матићу који су имали слуха и
раумевање за наш рад, а надам се да
ћемо у догледно време постати центар
региона када је реч о женском фудбалурекао је вредни фудбалски стручњак
Слободан Павловић.
Б.Матић

Селекције Женског фудбалског клуба Јединство (Уб)
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ВРЕЉАНИ ПО НАВИЦИ НА ВРХУ ТАБЕЛЕ

ДОМИНАНТНИ И У ВИШЕМ РАНГУ
Без обзира о ком се такмичењу
ради, момци из Врело Спорта не мењају
победничке навике- јесења титула за
првака Окружне лиге Колубаре апсолутно
заслужено припала је тиму који од свог
оснивања још није осетио горчину пораза
у званичним мечевима.
Оно што им не иде у прилог јесте да
више вести нису њихове победе, већ су
сви чекали да виде ко ће окончати њихов
рекордни низ победа. Пошло је то за
руком Раднику, Убљани су играли 2:2 на
Школарцу са Врељанима и тако им
прекинули серију од 47 победа за редом!
До краја јесени, истим резултатом може
се похвалити и Искра из Буковице, а
Брезовица је била први тим који вештачки терен породице Матић није напустила
погнуте главе. Ипак, три "ремија" нису
угрозили прво место, Врело Спорт зимује
на челу са великих пет бодова испред

Брезовице, а тренутни низ мечева без
пораза стигао је до импозантне цифре
56!
Летошњи
прелазни рок је
наговестио сличан сценарио- већ респектабилан играчки кадар ојачан је Јанковићем, Љубичићем, голманом Јовановићем, Владом и Бојаном Благојевићем,
а поглед на гол-разлику 58:9 довољно
говори о шампионском потенцијалу
врељанске чете. Поново је било неколико "голеада", посебно лоше је прошао
Пепељевац (10:0), а тренер Милош
Гаврић је на новом победносном путу
користио услуге 21-ог играча и једног
голмана. Нису му проблем представљале ни повреда стандарног штопера
Ђорђевића ни одсуства капитена Дарка
Матића, квалитет Врело Спорта је
толики да постоје замене за апсолутно
све играче:

Јесењи шампион Окружне лиге „Колубара”: ФК Врело Спорт

- Појачали
смо рад ове јесени, тренирали
три пута недељно, а уз првенствене одиграли смо и
11 пријатељских мечева. Округ је био
нови изазов за нас, слагао бих када бих
рекао да нисам очекивао ове домете,
остаје само да жалимо што смо окрњили савршен скор. Ипак, морало је и то да
се деси једном, противници играју са
пуно мотива против нас, а у Буковици
смо осетили како је играти у судијској
немилости. Међутим, момци заслужују
све похвале, имали су озбиљан приступ
свакој утакмици и тренингу, зато смо и
ту где нам је место- задовољан је јесењим учинком тренер Милош Гаврић.
Играчи који су забележили све
јесење наступе су Јолачић, Новаковић,
Љубичић и голман Јовановић, а
капитенска трака била је на руци Дарка
Матића и његових заменика Горана
Ђорђевића и Драгана Новаковића.
Александар Љубичић је са 11 голова
први на клупској листи стрелаца, прате
га Новаковић са 10, Анђић са 9 и
Симеуновић са 8 погодака, али ће
брзоноги Љубичић остати на том учинку
пошто се ове зиме враћа у редове
Јединства. С обзиром да ће два водећа
тима округа наћи своје место у новоформираној зони од наредног лета,
чини се да само чудо може да спречи
Врељане у писању блиставе историје
клуба која је за кратко време добила
шампионску етикету...
Б.Матић
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УБСКИ СРПСКОЛИГАШ НА КРАЈУ УСПЕШНЕ ЈЕСЕНИ

РЕЗУЛТАТИ ПРЕКО ОЧЕКИВАЊА
- Црвено-бели зимују на петој позицији, 31 бод богата залиха за пролеће. - Дуканац оправдао
поверење Немање Матића, финиш јесени без пораза. - Најбоља одбрана лиге, недостајала класична
"деветка" за бољи голгетерски скор. - Припреме у Анталији награда за добро обављен посао.
Зима на стадиону "Драган Џајић" биће топла и
пријатна, фудбалери Јединства су апсолутно оправдали
очекивања убских навијача и вероватно надмашили
најоптимистичније прогнозе фудбалске јавности. Одличан
резултат остварен је махом домаћим играчким кадром, мада
је неспорно да су својим суперлигашким искуством Бељић
(Лазаревац), Стаменковић (Обреновац) и Крстић (Ваљево)
много помогли ђацима шепковачке школе да буду најпријатније изненађење српсколигашког "Запада". Убљани ће
пролеће дочекти на 5. позицији, позиционирани иза
најбољих тимова лиге, а с обзиром на пролећни распоредврло је вероватно да ће се карте за Прву лигу Србије
"чекирати" у Џајином дому. Један од фаворита- пожешка
Слога је већ положила оружје под Шепковцем, а у наставку
сезоне Златибор, Шумадија и Смедерево мораће свој прволигашки потенцијал да докажу пред убским навијачима.
- Играчи су испољили висок морал и борбеност током
целе јесени, зато смо и добијали мечеве које су решавале
нијансе. Боли податак да смо поражени од тимова који су
испод црте опстанка, против Полета смо такође заслужили
победу, али мислим да су пласман и бодовни салдо реални
када се све узме у обзир. Уз недаће које су нас пратиле,
кубурили смо и са недостатком изразитог нападача, млади
Радивојевић је "жртвован" на тој позицији, али смо тимском
игром све надокнадили. Задовољни одлазимо на одмор,
али сам већ напоменуо играчима да никакво опуштање не
долази у обзир. Нећемо да "отаљамо" пролеће, очекујем да у
наставку сезоне покажемо још боље игре- не задовољава се
јесењим успесима Дуканац.
Увид у статистику најјаче светло баца на импресивну
одбрану убског српсколигаша, Иван Јовановић је на чак 10
мечева мрежу сачувао нетакнутом! Убљани су примили
свега 9 голова, практично по један на свакој другој утакмици,
а посебно је добро функционисала "четворка" ЛукићСтаменковић- Сајић- Андрић коју је успео да надмудри само
Поповић из Будућности у последњих 6 кола! На другој
страни терена, остварен је просечан учинак од 18 голова, а
разлоге треба тражити у одсуству класичне "деветке" која је
и горуће питање за зимску пијацу. Бељић је три пута погодио
са "беле тачке", Сајић, Ситарица и Зоран Радојичић по два
пута су били у листи стрелаца, а један гол налази се на конту
Стаменковића, Андрића, Панића, Дејана Јовановића,
Николе Радојичића и Којића. Куриозитет је да су чак три пута
ривали слали лопту у своју мрежу, али су малерозни били и
Андрић против Златибора и Филиповић против ФАП-а који
су несрећно савладали Ивана Јовановића.
Голман Јединства и штопер Дејан Стаменковић
провели су сваки јесењи минут на терену, а 17 наступа
забележио је и Милош Панић. Ситарица и Никола Радојичић
су одиграли 16 мечева, Крстић, Андрић и Бељић по један
мање, а велико поверење Дуканац је указао и Сајићу,

ФК Јединство (Уб)
Брадоњићу, Лукићу, Дејану Јовановићу и Зорану Радојичићу. Од "бонуса" највише је показао везиста Којић који је
повучен са позајмице у Совљаку, а драгоцене минуте у
српсколигашком рангу променљиво успешно користили су
Радивојевић, Ристовски, Филиповић и Мочић. Радовановић и Гавриловић закључују списак снага које су Дуканац и
Анђић користили ове полусезоне, додуше капитен је
крочио на терен тек у надокнади последњег јесењег меча, а
приводи се крају опоравак теже повређених Ћесаровића и
Пурешевића. Неправедно би било не споменути резервног
голмана Љубишу Ракића, иако није добио прилику међу
стативама одличним радом на тренингу константно је
"дувао за врат" неприкосновеном Јовановићу.
Убљани су добили 38 јавних опомена ове јесени, а
због црвених картона раније су морали у свлачионицу
Сајић, Брадоњић и Бељић. Дејан Јовановић је добио 6
жутих картона, Брадоњић и Бељић по 4, али се не може
рећи да су оштрина и грубост били део тактике црвенобелих. Картони су били више плод нервозе и приговора,
Бојан Бељић је вероватно први пут у каријери добио две
јавне опомене због симулације на истој утакмици, а важно
је да ће за први меч пролећа у Ужицу Дуканац имати све
снаге на располагању.
"Шлаг на торту" стигао је у виду информације која је
провејавала јесенас, а потврду добила на крају полусезоне- Немања Матић шаље своје пулене у Анталију, 16.
фебруара полетеће на егзотичну дестинацију у којој се
спремају најелитнији фудбалски клубови, захваљујући
везисти Манчестера- Јединство је по ко зна који пут у жижи
српске фудбалске јавности...
Б.Матић

ФУДБАЛ
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ПРЕСЕК УЧИНКА МЛАЂИХ СЕЛЕКЦИЈА ЈЕДИНСТВА

ОМЛАДИНЦИ У БОРБИ
ЗА КВАЛИТЕТНУ ЛИГУ СРБИЈЕ
ОМЛАДИНЦИ

Лазар Антонић је са 4 поготка први стрелац екипе, прати
га дефанзивац Рафаиловић са 3 поготка, а два пута су били
прецизни Јолачић, Богићевић, Радибратовић и Марковић. За
пролеће је питање да ли ће Јанковић имати на располагању
Јолачића и Ђурића, дечаке за које су интересовање показали
тимови из вишег ранга, па ће кадети имати тежак задатак да се
пробију у горњи део табеле.

Бригу о селекцији која је директан филтер за први тим,
преузео је летос млади тренер Мирослав Билић и одрадио
одличан посао. Убљани воде жестоку борбу за 1. место
(тренутно два бода иза лидера), јесењег првака Мачву су
победили на стадиону "Драган Џајић", па ће се на пролеће
вероватно у Шапцу делити карта за бараж за попуну
Квалитетне лиге Србије. Да ли је сазрело време да се
црвено-бели нађу у друштву Црвене звезде, Партизана,
За разлику од својих саиграча из старијих селекција,
Војводине и осталих елитних клубова у Србији- знаћемо у
јуну наредне године, али пролазно време даје право на пионири су имали ту срећу да имају "нормалну" лигу, односно
15 првенствених утакмица без пауза и иступања из лиге.
оптимизам.
Селекција с којом је већ дуже искусни тренер Радован Тадић,
играла је добар фудбал ове јесени, завршила на 6. месту са
Омладинци ФК Јединство
позитивним скором- 7 победа, 5 "ремија" и три пораза.
Потврдило се да је реч о технички и тактички обученој
селекцији чији је једини проблем физичка инфериорносткада су ривали попут Савациума или Омладинца који имају
огромну предност у снази, шансе за позитиван резултат су
мале.
Једини прави кикс Тадићеви пулени направили су на
домаћем стадиону против Војвода из Мионице- 1:2, а за понос
су победе против другопласиране Будућности и Радничког на
Петом пуку. Забележене су и две "голеаде"- 8:0 против
Осечине и 7:0 против Мачве из Богатића, а први на клупској
листи стрелаца је нападач Стефан Срећковић са 7 погодака.
Пет пута је био прецизан капитен Андрија Ранисављевић,
следи их Глишић са 4 од кога се, као и Милутиновића,
Обрадовића, Цвијовића, Руњајића, Киселчића, голмана
Симића..., очекује да физички "букну" и потврде несумњив
Једини кикс који их је и коштао јесење титуле, Убљани потенцијал. Вреди истаћи и напредак луцидног Вукашина
су направили у Малом Зворнику где их је имењак савладао Павловића, од момака који су раније били у другом плану
са 2:1, а само су још Лозница и Будућност-Крушик одолели највише је показао Стајчић који се изборио за место
Билићевим пуленима на свом терену. Штета је што се због стандардног штопера.
одустајања Летњиковца брише најубедљивија победа у
Шапцу- 8:0, а треба истаћи и да је тријумф против Дрине
остварен без игре због недоласка гостију. Епитет лидера
екипа апсолутне иде на рачун Александра Грујичића,
Доминација се, по свему судећи, наставља. Пулени
капитен је провео сваки минут јесени на терену и са 5 Срђана Ристића газе све пред собом, у јесењем делу су
голова је први стрелац екипе, иако је реч о дефанзивцу. Све остварили максималан учинак у 7 кола са гол-разликом 34:4!
наступе забележили су Михаило Поповић и нападач Илић Најјачи отпор црвено-бели имали су у Љигу где су головима
(стрелац 4 гола) који, уз Головића, Тмушића, Емрековића, Стефана Јолачића славили са 2:1, а сигурно најквалитетнија
Добрисављевића и Стефановића (три пута у листи утакмица одиграна је на СЦ "Матић" где је главни ривал Сењак
стрелаца), предводи колонију ваљевских играча који су побеђен головима Јолачића и Бојића.
летос стигли из Сењака. Повреда је спречила Филиповића
да у последњем колу сакупи све наступе, а од тројице
голмана који су се мењали међу стативама, пријатно је
изненадио Лука Јовановића који је одлично мењао
повређеног Веселиновића и кадета Петровића у одсуству.
Одмерили су снаге омладинци Јединства и са
Партизаном, ОФК Београдом, аустралијском селекцијом...,
а на пролеће их очекује међународни турнир у Риминију,
наравно и битка за 1. место у којој ће учествовати и екипа
Прово-Савациума.

ПИОНИРИ

ПЕТЛИЋИ

КАДЕТИ
Никола Јанковић, бивши играч Јединства, добио је
поверење да као тренер-дебитант предводи кадетску
селекцију. Почетак је био изузетан- 4 везане победе, деловало
је тада да би Убљани могли да надмаше очекивања, али је
уследио пад у наставку јесени који је резултирао половичним
учинком- по 6 победа и пораза и пласманом у средини табеле.
Разлози осцилација су доста јасни- "танка" клупа и
одсуство неких битних шрафова, пре свега капитена Синише
Јолачића и голмана Бојана Петровића. Кумовало је то неким
неочекиваним поразима, пре свега од Рађевца на Џајином
стадиону, а недисциплина у игри коштала је паузе Марковића,
Радибратовића и Митровића који баш није био миљеник
судија- три пута је морао у свлачионицу пре времена. У
ситуацији када није било много могућности за ротацију, није
чудно да Антонић, Ђурић, Богићевић, Игњатовић и Бошковић
имају све наступе, Рафаиловић је пропустио један меч, а
интересантно је да је Јанковић користио и голмана пионира
Ђорђа Симића.

Петлићи ФК Јединство
Уз распуцаног Јолачића, пет голова на свом конту има и
Урош Стеванчевић, Вељко Марјановић и Брековић су били по
три пута прецизни, а "костур" најбољег тима већ три сезоне за
редом допуњавају капитен Лука Пантелић, голман Станаревић, штопер Давидовић, Ракић, Арсенић, Александар
Пантелић... За већину од њих, резервисано је било и место на
селективним утакмицама региона Западне Србије, а наредног
маја би требало очекивати да пехар Петлићке лиге Ваљева
поново буде додељен на стадиону "Драган Џајић"... Б.Матић
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КОШАРКАШИ УБА ВЕЗАЛИ ДВЕ ПОБЕДЕ

У СВЕ БОЉЕМ РИТМУ
Повратак на клупу лајковачког
тренера Марка Росића донео је сигурност
у игри Убљана и две везане победе. У
Шапцу су кошаркаши Уба, иако без првог
стрелца Ивана Поповића, добро отворили меч, али је "тројком" Новаковића

Милош Гагић

домаћин пришао на -2 на првој малој
паузи. Друга четвртина донела је пад
у игри гостију, али је одлука Росића
да постави зонску одбрану дала
резултат. Кренуо је шут Драксимовића, Гагић је обављао добар
посао под таблом, а када су заустављени "плеј" Недић и Новаковићпобеда је била на дохват руке. У
одличној последњој четвртини
истакли су се Ћирковић, Лазар
Поповић и све бољи Јагодић, па је
остварен вредан тријумф на страни.
Фуриозан почетак од 8:0, уз
сјајну ролу Ћирковића, дао је наду
убским навијачима да ће Осечина
лако положити оружје, али је брзо
уследио одговор екипе коју предводе сјајни "плеј" Перић и снажни
центар Вуковић. Зона овога пута
није имала ефекта, вратио је Росић
"на човека", а велики посао у
заустављању горостасног центра

"МЛАДОСТАШИ" ЗА ВИКЕНД ЗАВРШАВАЈУ ПОЛУСЕЗОНУ

М-015 ЗА КРАЈ ГОДИНЕ
Кошаркаши Младости испунили су
план победом над Осечином у утакмици
коју је изнео трио ватерана ЉубојевићЂорђић- Јадранин. Убљанима је пријао

Недељко Ђорђић

повратак у салу у којој тренирају,
одразило се то на проценте шута, а
гости предвођени Перићем одолевали су једну четвртину. Најбоља
партија у сезони крунисана је четвртом победом, а убедљива предност
омогућила је минуте и најмлађим
играчима.
У Лозници није било чуда, иако
је ривал најбоља екипа лиге, тренер
Урошевић није одустао од праксе да
на гостовање води пионирскокадетски састав појачан са два-три
искуснија играча. У овом случају, то
је донело активан резултат госима
четвртину и по, непоражени лидер је
на крилима ветерана Ољаче (постигао 50 поена) до паузе решио меч, а
од клинаца Младости опет је добру
ролу имао Иван Милошевић:
- Полусезону завршавамо у

DRUGA REGIONALNA LIGA *ZAPAD*
Grupa *A*
1. Loznica
2. @elezni~ar (L)
3. [abac
4. M015 ([abac)
5. Student (Vaqevo)
6. Ub
7. Mladost 014 (Ub)
8. Ose~ina
9. Miks (Majur)
10. Vladimirci
11. Ra|evac (Krupaw)

9
8
7
6
4
4
4
3
2
2
0

0
1
2
3
4
5
5
6
6
7
10

18
17
16
15
13
13
13
12
11
11
10

дао је Зоран Обрадовић. Иван и Лазар
Поповић су били кошгетерски расположени, опет је Јагодић дао значајан
допринос са клупе, па је предност
почетком последњег периода нарасла на
+17. Запретили су момци из Подгорине у
финишу, али без реалне могућности да
угрозе сигурну победу домаћих.
Прилику за трећи везани тријумф
Убљани ће имати наредног викенда када
гостују ваљевском Студенту, а текућу
годину завршавају 23. децембра када ће
угостити лидера Лозницу.
Б.М.
Друга регионална лига "Запад", 9. коло

Младост 014- Осечина 102:82
(24:29, 28:17, 25:14, 25:22)
Сала ОШ "Милан Муњас". Гледалаца:
100. Судије: Перић, Пауновић (Шабац).
МЛАДОСТ О14: Мрђа 14, Марјановић 2,
Васиљевић 8, Ивковић 2, Ђорђић 29,
Раденовић 9, Симић, Мишић, Манојловић, Љубојевић 17, Јадранин 19,
Милошевић 2
недељу од 20 часова против екипе М-015 на
домаћем паркету, а на паузу су отишли и
пионири са скором 6-1 и млађи пионири
који су без пораза први на табели. Прву
победу оствариле су и кадеткиње које
играју у најјачем рангу, савладале су Флеш
из Београда, а за викенд ће тражити други
тријумф против Раса. Након тога, сви
идемо на заслужени одмор, била је ово још
једна сјајна година за наш млад клубпоручио је тренер Младости Владимир
Урошевић.
Б.М.

PRODAJA POLOVNIH VOZILA IZ UVOZA - IZ PONUDE IZDVAJAMO

N
O
V
O

2011 Fiat Punto 1.2
3.100 €

2003 Renault Clio
1.950 €

2007 Fiat Croma
3.700 €

hečbek, 1.2 benzin+TNG, 100.628 km

hečbek, 1.2 benzin V8, 114.256 km

karavan, 1.8 benz+TNG, 205.523 km

2004 VW Golf 5
4.950 €

2006 VW Touareg
10.200 €

2005 Renault Modus
2.550 €

2007 Fiat Doblo
3.500 €

hečbek, 2.0 TDI, 191.558 km

Džip/SUV, 3.0 TDI, 216.000 km

hečbek, 1.2 benzin, 188.000 km

pickup, 1.3 MJTD, 135.000 km

KOMPLETNA
PONUDA
NA SAJTU

МАРКЕТИНГ

14.децембар 2017.г.

27

DE^IJI BUTIK

VELIKI IZBOR
IGRA^AKA

VELIKO
NOVOGODI[WE
SNI@EWE !!!
Velike
koli~ine robe
u pola cene !

Svratite i obradujte
Va{e mali{ane !

Снижење тр
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