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РАДОВИ НА РАСТЕРЕТНОМ КАНАЛУ УБ-ГРАЧИЦА

ЗАВРШЕН ВЕЋИ
ДЕО ПОСЛА
Попречни канал између две реке биће дуг
800 метара и један је од статешких пројекта
у заштити од поплавних вода
Од почетка изградње растеретног канала Уб-Грачица у
Совљаку прошло је нешто мање од седам месеци и до сада је
ваљевско водопривредно предузеће „Ерозија“ завршило
већи део уговореног посла. Шеф градилишта Владан Исидоровић истиче да се радило „и по
снегу и по мразу и по киши“, како
би се изградња овог водног објекта
што пре привела крају. Попречни
канал између две реке биће дуг 800
метара и један је од статешких
пројекта у заштити од поплавних
вода.
Од септембра прошле године
до сада, ископан је део канала,
урађена је уливна грађевина на
врху канала при Грачици, као и део
речишта на Убачи. Ти радови су се
изводили у самом кориту и
Владан Исидоровић
обухватали су облагање косина и
припреме за изливну грађевину, на чему се тренутно
ангажовани радници и механизација „Ерозије“.
„Ради се о једном типу двоструког уцевљења са два низа
цеви, два велика изливна жабља поклопца, и уставни делом
на самом крају канала, односно на уласку у саму грађевину и
цео пропуст, који ће прихватати вишак водене масе из корита
Тамнаве и њене притоке Грачице и спровести га у регулисано
корито Убаче. Изградњом канала, биће спречена опасност од
поплава, јер ће се сав водени вишак пренети у Убачу, која своју
водену масу пропусти пре у односу на реку Тамнаву, тако да је
њено корито увек празније када наиђе већи талас Тамнавом.
Он ће помоћи да се низводно од овог места, значи село
Совљак и насељено место Уб заштите од великих вода, пошто
је протицајни профил самог канала више него довољан да
прихвати и спроведе сву количину воде и у најекстремнијим
ситуацијама,“ појашњава Владан Исидоровић, уз напомену да
радове приводе крају – преостало је да доврше ископавање
канала и изграде табласту устава на пропусту.

Извођење радова
на растеретном каналу Уб-Грачица
Укупна вредност радова на изградњи канала између река
Грачице и Уба је 22 милиона динара и заједнички је
финансирају Јавно предузеће "Србијаводе", које је
обезбедило средства за изградњу водних објеката и локална
самоуправа, која је сносила трошкове експропријације
земљишта за потребе канала.
Д.Недељковић

КАКО СЕ КАЛИЛО

К

рајем осамдесетих, док се још
ишло на савезне радне акције,
знали смо да напредовање у
служби зависи, поред способности,
талента и едукације, још и од ангажовања на друштвено-политичком плану, али, за младе, и
од залагања на радним акцијама које су биле
популарне, а учешће на њима је представљало, за
већину, посебну част. Велика ствар је била донети са
Акције ударничку значку, плакету или неко друго
признање. Постојала је, приликом запошљавања на
одговорна и важна радна места, идеолошкополитичка подобност као услов, али, у односу на оно
што се догађало касније, било је то време далеко
успешније владавине права у свим областима
живота. Зато није чудо што су југоносталгичари све
гласнији, што имају све више аргумената и што се
омладинске радне акције, на којима се калила
радничка класа, али и будући руководећи ладар,
сада помињу као симбол карактеристичан за период
када је и овај део Балкана био лепо место за живот.
Е, сад! Дошла су нека нова времена и неки нови
системи вредности. Поред радних акција, служење
војног рока, до почетка овог века и доласка на власт
оних који и сада покушавају да се докопају
скупштинске већине, представљало је својеврсну
школу живота у којој се стицало животно искуство
важно за личну будућност, а сада видимо, и за
будућност ове државе.
Војни рок је, то је сада очигледно, смишљено - прво
смањиван и обесмишљаван, затим је омогућено
такозвано цивилно служење војне обавезе, да би
она, коначно, била укинута. Наравно, томе су се
радовали сви непријатељи српства, посебно
званичници Британије и САД-а.
Надали смо се да тадашња власт зна шта ради.
Разумели смо да су, у све нестабилнијој ситуацији у
оној великој држави Југославији, радне акције биле
велики ризик. Јасно је то било, поготову онда када су
са ‘’Копаоника `90’’ изостале бригаде из република
које су се спремале за самосталност. Али, када је у
Србији укинута обавеза скужења војног рока морали смо да посумњамо у искреност оних којима
смо дали гласове на изборима.
Сада, када је Србија запала у тешку, благо речено,
безбедносну ситуацију, неки негодују на позиве за
војну вежбу. Наравно, поверовало се да нам војска
није потребна, да ће нас бранити НАТО иако је став
водећих сила те војне алијансе јасно показан
1999.године када су нас бомбардовали - против свих
међународних права и против свих цивилизацијских вредности којима је, баш Србија, у
прошлом веку, можда и пресудно, допринела. Јер,
како би историја Европе изгледала да, у Великом
рату, краљ Петар и регент Александар, нису повели
српску војску против онолике силе?
Ново време је донело и нове системе вредности.
Али, да ли смо ми били довољно вредни за њих и да
ли би требало младе генерације да се кале другачије
него што то данас чине - уз мобилне телефоне?Верујем да би се и данас многи одлучили за- радне акције.
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У НАЈАВИ БОГАТА ГРАЂЕВИНСКА СЕЗОНА НА УБУ

„ИНВЕСТИЦИОНИ БУМ”
- Вредност пројеката који ће, овог пролећа, отпочети са
реализацијом делује готово нестварно. Убски Дом здравља
добија још један спрат, ОШ „Милан Муњас” нових шест учионица
и затворени базен, СРЦ „Школарац” нове терене, комплетну
инфраструктуру и музеј спорта... - Нешто касније, током године,
кренуће и реконструкција Зеленог пијаца и изградња Аква-парка.
И овог пролећа, убска општина
представљаће велико градилиште.
Неколико најављених капиталних пројеката требало би да уђу у саму реализацију
чим временске прилике дозволе извођење радова. Општина Уб је у поступку
расписивања неколико тендерских поступака и полако се „припрема терен” за

Музеј спорта на Школарцу

ОВОГ ЛЕТА УБ ДОБИЈА НОВИ
АСФАЛТ ОД ЦРКВЕ
ДО БЕОГРАДСКЕ РАСКРСНИЦЕ

КОНАЧНО УРЕЂЕЊЕ
ОБИЛАЗНИЦЕ
И ДЕОНИЦЕ У БРГУЛАМА
Како сазнајемо од председника
општине Уб Дарка Глишића, крајем
фебруара, на састанку у Путевима
Србије, поред 20 километара сеоских
путева који ће се, у убској општини,
радити ове године, договорена је и
реконструкција два изузетно важна
путна правца. Дуго очекивана

Обилазница код „Зимпе”
реконструкција обилазнице од убске
Цркве до београдске раскрснице
радиће се у дужини од 1,1 километар. Паралелно са тим послом, током
маја месеца, требала би да започне и
реконструкција пута у Бргулама,
дужине 5,5 километара. Вредност
ових радова, које ће финансирати
Путеви Србије, а изводити Предузеће за путеве Ваљево, износиће око
310.000.000 динара.

обарање нових рекорда по питању
побољшања свеопште инфраструктуре
на градском и сеоском подручју.
Вредност инвестиција које ће,
овог пролећа, бити започете на Убу
делује готово нестварно. Дарко Глишић,
председник убске општине, најављује
да ће 2019-та бити година нових изазова, јер циљ је јасан- боље и више у
односу на претходине године.
- Очекујем да, у првој половини
априла, буде завршена тендерска
процедура везана за доградњу и реконстукцију убског Дома здравља, као и за
доградњу основне школе (шест нових
учионица) и изградњу затвореног
базена, што значи да би радови на овим
пројектима, вредним око три милиона
евра, требало да крену почетком маја
месеца. У истом периоду очекује нас и
отпочињање реконструкције СРЦ Школарац, где улажемо негде око милион
евра, што ће у потпуности променити
његов досадашњи изглед. Такође,
ускоро ћемо започети и изградњу нове
Зелене пијаце у врло модерном,
стандардизованом стилу, која ће донети најбоље могуће услове свим
нашим пољопривредницима за излагање робе на том простору. На добром
смо путу да решимо све имовинскоправне односе са власницима запуштених локала на овом плацу, а који су
мало успорили читав овај посао. Ипак,
очекујем да ћемо овај пројекат, вредан
око 1,2 милиона евра, моћи да започнемо већ у јуну. Наравно, очекује нас и
низ других послова око путне
инфраструктуре, сређивања школских
објеката, осавремењавања
нисконапонске мреже и осталих подухвата на сеоском подручју- истиче

Дарко Глишић
Глишић, уз нагласак да је школа у Слатини приоритет и да ће њена изградња
сигурно кренути у овој години.
Према његовим речима, једини
пројекат који ће мало каснити је изградња аква-парка, због обимне и врло
сложене документације.
- Због кашњења у пројекту овај
посао не можемо да почнемо пре јесени,
можда чак и до самог краја године, али
ћемо га сигурно урадити током 2020.
године. Обиман је, тежак и скуп, захтева
пуно рада и пажње. Сваки дан анализирамо стање и, што се тиче темпа реализације тог посла и да почнемо крајем сезоне, моћићемо да га завршимо
тек током следеће године.
Све друго, како каже, иде својим
током и биће завршено у оптималном
року.
- Надам се да ће сви ови пројекти
оплеменити нашу средину и учинити је
бољом за живот. У овој години ћемо
оборити све рекорде из претходних, а
граница наших најбољих резултата није
ниска, што смо већ имали прилику да
видимо- са поносом истиче први човек
општине Уб.
Милован Миловановић
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ОДРЖАН ПРВИ ПОЉОПРИВРЕДНИ ВАШАР У ЗВИЗДАРУ

„ПРОБИЈЕН ЛЕД”,
НАРЕДНО ОКУПЉАЊЕ 31.МАРТА
Ова манифестација постаће традиционална и одржаваће се сваке последње недеље у месецу
Месна заједнца Звиздар организовала је, по први пут,
народни вашар за продају пољопривредних машина и
производа. На простору поред фудбалског игралишта, у
недељу, 24.фебруара, по изузетно хладном времену, заинтересовани продавци и купци дружили су се уз целокупан програм
који нуде манифестације оваквог типа. Иако је одзив излагача
(продаваца) био нешто скромнији, вашарску атмосфера није
изостала. Били су ту шатор са музиком, роштиљем и пићем,
затим и фијакери, продавци кокица и других ђаконија... У
просторијама ФК Звиздар организован је ручак за госте, међу
којима је био и заменик председника општине Уб Александар
Јовановић Џајић.
Организатор вашара и председник Савета МЗ Звиздар
Бранислав Живковић задовољан је одзивом посетилаца, иако
сматра да није било довољно времена за промоцију ове
манифестације, која ће постати традиционална и одржаваће се
сваке последње недеље у месецу.
- Планирамо да оживимо некадашња времена и да се овај
вашар одржава једном месечно. На овом месту ће се продавати све што је везано за пољопривреду и домаћинство, што
ће, свакако, користити пољопривредним произвођачима.
Вашар таквог типа већ постоји на Убу, али су имали одређених
проблема са простором, па није одржаван неколико месеци.
Сада су га преселили на плац испред циглане, али нисам
сигуран колико ће још моћи ту да функционише јер је у питању
приватно земљиште. Овде је много већи простор, надам се да
ће бити и квалитетнија услуга, јер ћемо се трудити на све начине да удовољимо нашим гостима. Немамо ништа против
вашара на Убу, већ желимо да покренемо неку нашу причунаглашава Живковић.
Организатори вашара спремили су специјално изненађење за деда Симу у виду торте у облику трактора
„Раковице”. Наиме, Синиша Веселиновић (72 године) је био
први у свим акцијама припремања простора за одржавање
вашара.

Торта за деда Симу: Организатор вашара
Бранислав Живковић са микрофоном

Пале су и прве трансакције

Као у стара добра времена
Људи су, како каже, жељни оних правих вашара на селу
и ношени том жељом труде се да то оживе. Овај плац је дуго
припреман, како би се добио адекватан простор за овакав
догађај.
- Мештани села Звиздара су се укључили и максимално
нам помогли да ово сада изгледа пристојно и сврсисходно, а
убудуће ће бити много лепше. Општинска управа нам је
изашла у сусрет, па ће сам финиш радова, који изводе мештани Звиздара, преузети на себе и урадити равнање, пресипање и асфалтирање плаца, због чега смо им неизмерно
захвални. Међу спонзорима посебно бих истакао Немању
Матића, власника фирме „Лукс-електро”, који нам је донирао
бандере, сијалице, кабл и своје раднике како би осветлили
овај простор. Такође, подржао нас је и наш Саша Урошевић,
власник војног отпада у близини, који нам је дао сву своју
расположиву машинерију на коришћење. Углавном, кога год
смо замолили за неку услугу, без поговора нам је изашао у
сусрет - истиче Живковић и позива грађане да у што већем
броју посете наредни пољопривредни вашар у Звиздару,
који ће се одржати у недељу, 31.марта. Милован Миловановић
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БАЛЕТСКИ СТУДИО „АТЕНА“

УБЉАНКЕ МЕЂУ НАЈБОЉИМА У БЕЧУ
Учествовало преко 3.700 играча. Све убске балерине су се вратиле са медаљама,
после селекције и проласка у финале.
Убске балерине, још једном су показале да могу да
буду у врху европске балетске сцене и то учешћем на једном
од највећих Интернационалних такмичења „Viena Dance
Open“, које је одржано од 22. до 24. фебруара у Бечу. У
конкуренцији од 3.700 учесника, нашле су се у самом врху
плесне лествице и показале да се труд и искуство које су
стицале на убској сцени, препознаје у светским круговима.
- У четвртак 21. фебруара, деца Балетског студија
'Атена', упутила су се на међународно такмичење у Беч. Ове
године смо учествовали на једном од највећих такмичења
до сада и одмерили снаге са више од 3.700 учесника из
разних држава. Први пут смо се срели са другарима из
Египта и Јапана. Жирију смо се представили једном групном
кореографијом деце која су први пут путовала на
такмичење у иностранство – рекла је Јелена Благојевић,
кореограф и балетски педагог БС „Атена“.
Кореографија „Иза дуге“, у категорији 13 плесних
група, освојила је високо треће место. Старија деца која су

Убске балерине у разгледању града

играла у категорији
Детаљ са наступа у Бечу
формација, освојила су треће и четврто место, у конкуренцији 18 противничких група
(кореографије
„Warlords” и „In the
end“). Две девојке
из најстарије групе,
играле су два дуа у
дисциплинама
„open“ (слободно)
и „contemporary/
modern“ (савремен) плес и заузеле
су друго и девето место, од 19 парова. Солисткиња Анђелка
Продановић је заузела девето место (од 17 такмичара), а
Дуња Мартић четврто место (у категорији деце, од 16
такмичара). Наташа Николић, која је први пут играла соло, у
Бечу је заузела осмо место (од 19 такмичара), а најмлађа
Дуња Дринчевић, у категорији деце, заузела је пето место,
међу 21 солистом.
- Треба нагласити да су сва деца БС 'Атена' прошла у
финале. Ове године је постојала селекција због бројне
конкуренције и сва наша деца су се вратила са медаљама,
због проласка у финале. Јако сам задовољна и поносна на
њих. Хвала деци на напорном раду и родитељима на
великој помоћи током пута и боравка у Бечу – додала је
Јелена Благојевић.
У Беч је отпутовало 22 деце и неколико родитеља, а
недељу дана касније, балерине су учествовале и на
Међународном такмичењу у Сремској Митровици.
Д.К.

RESTORAN SA PRENO]I[TEM

OBROCI PO NARUXBINI

Konak
u raju
Уб, Колубарска 28
(преко пута „Кнез Петрола”)

014/414-178 063/7-222-999
DOMA]A KUHIWA: - RO[TIQ
- KUVANA JELA
- RIBA

specijaliteti ku}e

14 soba za izdavawe
}uretina sa mlincima

dimqena rebra

SPOJ TRADICIONALNE SRPSKE KUHIWE I MODERNOG KULINARSTVA
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НОВО У КОЗМЕТИЧКОМ САЛОНУ „ЈАСМИН” ИВАНЕ ШИПЧИЋ

КАВИТАЦИЈА- „УБИЦА” МАСНИХ НАСЛАГА
Кавитација је третман који се успешно
користи за уклањање целулита и локализованих масних наслага. Данас се сматра
једним од најмоћнијих механизама помоћу
којег се уништавају масне ћелије, а од
недавно је доступан и на Убу у Козметичком
салону „Јасмин”. Дипломирани козметичар
Ивана Шипчић истиче да је у питању брза,
неинвазивна, безбедна, нешкодљива и
безболна метода за успешну елиминацију
целулита и масних наслага, помоћу нискофреквентних ултразвучних таласа, који
,,буше” масне ћелије.
- Кавитација не повређује крвне судове,
нерве, мишиће, ткиво, као ни кожу. Ово
револуционарно откриће, помоћу којег се
топе тврдокорне масноће и разбијају увећане
ћелије са нагомиланом масноћом и целулитом, са регија са којих их није могуће уклонити ниједном до сада доступном неинвазивном методом, ни дијетом, нити вежбама и
тренинзима, са правом називају `липосукција
без ножа`- каже власница салона „Јасмин”.
У редукцији локалних масних наслага и
естетске корекције третираног подручја
апсолутно је ефикасна, а њена предност је у
томе што сами можете изабрати део тела који
желите да коригујете. Резултати су видљиви
одмах након третмана, јер долази до смањења обима третираног подручја од два до
четири сантиметра. Ипак, да би се вишак
масних наслага избацио из тела, потребно је
придржавати се правила пре и после
третмана.

- Резултати третираног подручја су
трајни, ако се одржава приближна телесна
тежина. Не сме се ништа јести два сата пре,
ни сат времена после третмана. Потребно је
попити бар два литра воде пре и после
кавитације, како би се јетри и бубрезима
олакшао посао прераде и избацивања
растопљених масних наслага. Не смете се
пити алкохол, нити кофеински напитци дан
пре третмана, као ни два дана после тога.
Потребно је јести храну пуну влакана, махом
воће и поврће, а изгегавати масноће,
слаткише и скроб. Поред тога, пожељно је и
радити аеробне вежбе бар 20 минута дневноистиче Ивана, која је до сада имала доста
успеха са својим корисницима.
Да би се видели први резултати
потребна су најмање два-три третмана.
- Након прве интервенције ултразвучним таласима, можете установити да вам се
смањио обим бутина или стомака, зависи од
регије која је третирана. Ипак, за неке трајније
резултате потребно је проћи осам и више
третмана, који се изводе једном недељно.
Кавитација је фокусирани талас ултразвучне енергије и не постоји било какво
зрачење у радиоактивном смислу, односно
нема никаквих нуспојава, а све чешће је раде
и мушкарци. Ипак, кавитацију не могу радити
особе са повишеним холестеролом и триглицеридима.
Да ли ћете смршати или не зависи од
вас самих, а кавитација је ту да вам помогне.
M.M.M.

Ваше третмане можете заказати путем телефона: 060/39-59-333
Козматички салон „Јасмин”, ул. Душана Даниловића (I спрат, стан бр.2)

Пре и после кавитације
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ИЗГРАЊА НОВОГ ВРТИЋА

РАДОВИ ТЕКУ ПЛАНИРАНОМ ДИНАМИКОМ
Очекује се да 1. септембра зграда буде завршена и усељена.- Најзначајна инвестиција
у убској општини омогућиће упис деце које постојећи објекти нису могли да приме.
Радови на изградњи нове зграде Предшколске
установе, који су започети у мају прошле године, теку
предвиђеном динамиком и уколико и даље све буде ишло
према плану, 1. септембра у њу ће се уселити најмлађи
Убљани. Ова најзначајна инвестиција у општини, за коју је
држава обезбедила око два милиона евра, омогућиће упис
деце које постојећи објекти нису могли да приме. Укупан
капацитет новог обданишта је 250 малишана и заузима
површину од 2.900 квадрата.
Председник убске општине Дарко Глишић прошле
недеље обишао је радове на изградњи ове модерне зграде и
изразио задовољство њиховим квалитетом и темпом којим
се одвијају.
Објекат који ће бити
„У питању је пројекат од највећег могућег значаја за
за понос свих грађана општине Уб
нашу општину и готово сам сигуран да ћемо га завршити до
средине лета, а већ смо расписали тендер за опремање
објекта. Сам податак да је за ове намене предвиђено 40 листи чекања. Веома сам задовољан што ће наши најмлађи
милиона динара довољно говори о томе колико желимо да суграђани у безбеднијим, савременијим и модернијим
он буде опремљен најмодернијим и најзахтевнијим условима моћи да сазревају и уче прве кораке у животу,”
истакао је Глишић и додао да ће нови квадрати и више деце
захтевати и отварање нових радних места.
Нова зграда Вртића гради се месту некадашњих
монтажних барака КЈП „Ђунис” и Полицијске станице, у
непосредној близини постојећег обданишта, са којим ће бити
повезан топлом везом у зони кухињског блока. Поред кухиње,
са капацитетом 800 оброка дневно, одакле ће се дистрибуирати храна и за сеоска истурена одељења, имаће велику
трпезарију, 13 соба (четири у приземљу и девет на спрату),
фискултурну салу, технички и медицински блок, лифт,
соларни систем за загревање воде и видео надзор. Радове
изводи убски „Грађевинар“ и према изјави директора тог
предузећа Звонка Ракића приземље је у највећој мери
завршено, а започето је и постављање фасаде.
- Приземље је измалтерисано, машинске инсталације су
делимично завршене, а на спрату тек треба да се раде.
Материјал за спуштене плафоне је набављен, лифт баланОпштинско руководство
сиран, котлови и припадајућа опрема за котларницу на пелет
у обиласку радова
набављени, док у наредним данима треба да урадимо везу
између старог и новог објекта. Имаћемо проблеме техничке
стандардима за такву врсту установа. За мене, ово је нешто природе, пошто ћемо морати да измештамо канализационе и
најзначајније што радимо и представља круну свих водоводне цеви, које су под објектом. Очекујем да ће и то бити
досадашњих улагања, јер изградњом нове зраде Вртић брзо решено, јер имамо коректне односе са људима из
решавамо проблем пријема деце у Предшколску установу за Комуналног предузећа „Ђунис”, рекао је Звонко Ракић.
наредних пар деценија. Циљ нам је да ни једно дете не буде
Пројектом изградње новог Вртића предвиђено је и
на листи чекања, да немамо ни једног малишана који не може уређење дворишта, где ће, осим зелених површина, бити и
да се дружи са својим другарима и похађа вртић. Чим од 1. тартан подлога са одговарајућом, безбедном опремом и
септембра буде стављена у функцију, одмах ће бити реквизитима, како би могућност самоповређивања деце била
попуњено 50 посто капацитета, јер је тренутно толико деце на сведена на минималну меру.
Д.Недељковић

ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ФС КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА

ПОТВРЂЕН РЕИЗБОР ЈОВАНОВИЋ-ЏАЈИЋА
Још једно велико признање стигло је на адресу
угледног убског спортског радника- Александар ЈовановићЏајић поново је изабран за председника Фудбалског савеза
Колубарског округа за мандантни период 2019-2023.година.
Бивши спортски директор Јединства први пут је изабран за
горепоменуту функцију 2016-те, а на изборној седници,
одржаној на убској Фазанерији 28. фебруара, добио је
једногласно поверење 22 присутна од 24 делегата који
сачињавају Скупштину ФС КО.
Будући да до законски предвиђеног рока није стигла
ниједна кандидатура осим од стране актуелног председника- Јовановић-Џајић није имао противкандидата на
седници. Пре очекиваног реизбора, први човек колубарског
фудбала је делегатима поднео исцрпан извештај о раду у
претходном периоду, а након гласања потврдио да се тим
водећих људи округа неће мењати:
- Захваљујем се делегатима на указаном поверењу,
мислим да смо добро радили у претходном периоду, али
увек може боље. На територији округа тренутно
функционише 93 клуба, општински савези имају добре
услове за рад, а приоритет је да се клубовима помогне на

плану инфраструктуре. У
Извршном одбору место
су нашли и Драган Сарић,
Радован Терзић, Перица
Грујичић, Милан Жујовић, Слободан Веселиновић и Драгослав Радивојевић, а преостала четири члана биће изабрана на следећој седници.
На челу судијске и тренерске организације
остају Слободан Веселиновић и Драгослав Радивојевић, нисмо мењали
ни састав Надзорне коАлександар Јовановић Џајић
мисије- Јовановић, Радосављевић и Ковачевић,
тако да иста екипа наставља да ради на напретку фудбала у
колубарском крају- задовољан је био после реизбора
Б.Матић
председник Александар Јовановић-Џајић.
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ИНФРАСТРУКТУРА

У БАЊАНИМА

ОБНАВЉА СЕ СЕОСКА АМБУЛАНТА
У току радови на комплетној реконструкцији овог важног објекта примарне здравствене заштите,
чије услуге користи преко хиљаду људи
Од почетка фебруара изводе се радови на комплетној
реконструкцији и апаптацији зграде Амбуланте у Бањанима,
у којој се лечи више од хиљаду мештана тог и околних села.
Посао је поверен убском предузећу „Грађевинар“, а обнова
овог важног објекта примарне здравствене заштите требало
би да буде завршена у априлу. Пo речима шефа градилишта
Александра Кузмановића, реновира се цело приземље и
подрум, a поред унутрашњег, радиће се и спољно уређење.
„До сада смо заменили сву столарију у приземљу, где се
налази Амбуланта и апотека, а пројектом је предвиђена и
замена подова, постављење радијатора, рушење зидова
како би се направио тоалет за особе за инвалидитетом и, на
крају, кречење свих просторија. Уводи се систем гејања на
пелет, док ће котларница, као и хидростаница и остава, бити
у подуму, који се такође комплетно реновира. Поред тога,
мењамо све канализационе, електро и водоводне инсталације и у дворишту смо већ монтирали резервоаре за воду
хидрантске мреже“, набраја Кузмановић.
Што се тиче спољашњег уређења, завршена је реконструкција степеништа на улазу у Амбуланту, а од радова
планирана је још изградња нових стаза, прилазне рампе за
инвалиде, замена кровне конструкције и обнова фасаде.
Радовима се обрадовала Ивана Милановић, запослена
у бањанској апотеци, истичући да ће реконструкцијом Амбуланте, која функционише у саставу убског Дома здравља, не
само тa зграда, добити нови изглед и бољу функционалност,
већ ће се обезбедити конфорнији услови за рад, чиме ће
услуге примарне здравствене заштите бити подигнуте на
виши ниво.
„Овде се збрињавају пацијенти из Бањана, Кожуара,
Вуконе, Калиновца и Новака и не ради само средом, јер је
тада докторка Јасмина Спасојевић у туларској амбуланти. Са
нестрпљењем чекам завршетак радова, пошто ћемо коначно
добити воду за пиће. Имали смо само техничку воду, док смо
пијаћу доносили од комшија са бунара, а проблем је

Амбуланта у Бањанима
представљало и загревање просторија, пошто смо се грејали
на струју или ложили пећи. Сада ћемо имати централно
грејање, као и нову столарију, па ће бити топлије и нама и
пацијентима“, наглашава апотекарка Ивана Милановић.
Амбуланта у Бањанима смештена је у објекту некадашњег Задружног дома здравља, подигнутог 1930. године.
Изграђен је захваљујући задругарима Бањанске среске
здравствене задруге СОЈ, прве здравствене задруге у
ваљевском крају, која је основана 1925. Поред амбуланте,
апотеке, лабораторије, болесничких соба, кухиње, оставе,
канцеларије и магацина, дом је имао и велику салу за
предавања и састанке и народно купатило. Ова лепа зграда у
центру Бањана, безмало стара девет деценија, и даље је у
функцији здравствене заштите. Одолела је зубу времена и
ускоро ће дочекати ново рухо.
Д.Н.

ПАЉУВИ

БОЉА СТРУЈА
У ЗАСЕОКУ ЈЕЗЕРО
Ових дана завршени су радови на реконструкцији
нисконапонске мреже у Паљувима, у засеоку Језеро, где је
због дотрајалих водова често долазило до прекида у напајању. Дужина реконструисане мреже је око 800 метара. Поред
замене дрвених дотрајалих стубова новим бетонским,
извршена је и замена алуминијумско-челичног ужета самоносећим кабловским снопом. Највећу корист од ове акције
убског огранка Електродистибуције, поред неколико домаћинстава која се налазе у овом крају, имаће и фудбалски клуб
Паљуви, чије ће просторије добити стабилно снабдевање
електричном енергијом.
- Ми у овом крају, генерално, нисмо имали проблема са
напоном јер се у близини налази трафо. Проблем је била
линија која води до кућа, а која је била у изузетно лошем
стању. Сада смо дошли до тајног решења, које ће умногоме
побољшати живот људи у овом засеоку- нагласио је
Слободан Тадић из Паљува, иначе одборик у Скупштини
општине Уб.
Првим овогодишњим радовима на побољшању
нисконапонске мреже у убским селима присуствовао је и
председник општине Дарко Глишић.
- Гледали смо да искористимо ово лепо време, иако
нисмо планирали да кренемо са радовима у фебруару. Било
је, некако, реалније да се ради у другој половини марта, али
када се указала прилика ми смо је искористили. Уколико буде
простора, трудићемо се да до краја марта посетимо још нека
убска села, кад год се за то створе услови- казао је Глишић.
Према његовим речима, проблем са недостатком
материјала за изградњу нисконапонске мреже (бестонских
бандера и снопастог кабла), са којим се Електродистибуција
суочавала прошле године, је решен. Због тога се ове године
може очекивати знатно више радова.
М.М.М.

Обилазак радова на нисконапонској мрежи у Паљувима

ОКОНЧАН ТЕНДЕР ЗА ИЗГРАДЊУ
ТРАФО-СТАНИЦЕ У ЧУЧУГАМА
Поред изградње 110 киловотне трафо-станице на Убу,
чији се радови одвијају планираном динамиком, у наредна
два месеца очекује се и почетак радова на 35 киловолтном
трафоу у Чучугама. Ових дана окончан је тендерски
поступак за изградњу овог објекта, који ће коначно решити
проблеме са напајањем електрочном енергијом неколико
села у западном делу општине.
- То су два капитална пројекта која нас спашавају свих
мука које смо имали у претходном периоду, посебно у
Докмиру, Гвозденовићу, Чучугама, Трлићу... Захвалио бих
се грађанима на стрпљењу и разумевању које су имали до
сада, јер све до овог трајног решења је било мучење и
премошћавање. Ове године тај проблем решавамо, струја
ће бити урађена и становници тих села имаће стабилну
електричну енергију без искакања и свих проблема које су
до сада имали- најављује Дарко Глишић.

ПОЉОПРИВРЕДА
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ГОДИШЊА СКУПШТИНА ДРУШТВА ПЧЕЛАРА „СВЕТА ПОПОВИЋ“

ДУПЛИРАН БРОЈ ЧЛАНОВА
Свештеник са вишедеценијским искуством пчелара, Милош
Антонић из Коцељеве, одржао предавање за тамнавске медаре
Последње фебруарске недеље, у
просторијама Црквеног дома у Стубленици одржана је редовна годишња
скупштина Друштва пчелара „Света
Поповић“, на којој су сумирани
прошлогодишњи резултати и представљени планови за ову календарску
годину. Поред чланова Друштва, скупу
је присуствовао и велики број пчелара
са подручја убске општине, који се баве
производњом меда и других пчелињих
производа. Током Скупштине, Драган

максимално искористе предстојеће
паше и развију друштва да би имали
што више користи од њих. Прота Милош
је и велики познавалац историје пчеларства у Србији, тако да је на Скупштини говорио и о овој теми. Како тврди,
по броју кошница у односу на број
становника, Србија је у европском врху.
„Приметно се повећао број кошница и тренутно смо у Европи са највећим
бројем кошница по глави становника.
Много младих људи се укључује у

Ђурђевић, председник ДП „Света
Поповић“ истакао је чињеницу да
Друштво никада није било бројније, јер
је број регистрованих чланова готово
дуплиран у односу на прошлу годину.
„На нашој територији интересовање за пчеларство полако расте и то
углавном код младих људи који се
враћају на дедовине, где већ са двадесетак, тридесетак друштава формирају
пчелињаке“, предочио је Ђурђевић.
Гост годишње Скупштине у Стубленици био је Милош Антонић из Коцељеве, свештеник са вишедеценијским
искуством пчелара, који је одржао
предавање из области технологије
пчеларења и присутнима указао како да

пчеларску производњу и тиме решава
своју егзистенцију. Поред грчког и
мађарског, српски мед је најквалитенији. Имамо више паша, користимо
багрем, липу, сунцокрет, ливаде, уљану
репицу и можемо се похвалити врло
богатом медносном флором и квалитетим медом, који је изузетно цењен у
Европи“, истакао је Антонић.
У нашој земљи пчеларство је већ
дужи низ година у успону и све је
масовнија грана пољопривреде. На то
има утицај низ фактора, пре свега природа која омогућава бављење овим послом, а са друге стране држава која
субвенционише пчеларску производњу.
Д.Недељковић

САВЕТИ ЗА МАРТ МЕСЕЦ

ШТА РАДИТИ
НА ПЧЕЛИЊАКУ
Зима је у току, било је прилично
хладних дана, па, када дођу топлији
дани, да температура буде изнад 160 С,
отворите ваше кошнице да видите какво је стање. Прво видите да ли пчелице имају храну. Обично када је клубе на предњем делу кошнице, пчеле
имају хране, што опет не мора да значи. Ако је топло почистите подњаче и
пчеле закопајте у земљу. Ако у кошници има неки пун рам ви га примакните до клубета, али клубе немојте
делити.
Погача је спас да би пчеле могле,
у сваком случају, да узму храну, али
клубе не руше. Моје лично мишљење
је да погачу треба дати обавезно негде
око 25 јануара. Најбоља погача је она
коју ви сами направите. А рецепт је
следећи: на прекрупач самељите
шећер који је од наше производње - од
репе. Шећер сипајте у каду, додајте
топле воде по потреби, 5% квасца прелијте водом, прокувајте тако да вода
ври три - четири минута, али, не сме да
загори. Оцедите сок од три до пет лимунова на 20 килограма теста (напомињем: само да квасац треба прокувати, а не целу масу). Меда долијте
десет процената, око три килограма...
Маса се добро измеси све дотле док
вам руке не буду чисте. Погача не сме
да буде ни ретка ни густа, тако да када
је расечемо жилетом, не сме да цури.
Многи пчелари додају погачама разне
друге материјале, а то је штетно и
може да шкоди. Пчеле немојте узнемиравати, а у пчелињаку не сме бити
животиња. Једино је мачки дозвољен
улазак у пчелињак.
Кад пчеле почну да опште са природом ви ставите појилице. Најбоље
је поставити бојлер, а испод бојлера
ставити даску са благим падом да би
пчеле пиле воду.
Третирање против варое треба
да почне негде у априлу а чиме ћемо
их третирати, то ћемо видети.
Богосав Васиљевић, Памбуковица
014/481-239
064/026-7-863

PRODAJA I SERVIS

ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

РЕГРЕС ЗА ГОРИВО
БЕЗ ПОДНОШЕЊА РАЧУНА
Произвођачи могу да рачунају на 20 динара субвенција по литру
дизела за до 60 литара по хектару, а максималан износ
обрадивог земљишта је 20 хектара
Влада Репубике Србије донела је
измену Уредбе о расподели подстицаја
у пољопривреди, по којој је укупан
износ средстава за директна плаћања
повећан за две милијарде динара. Та
сума намењена је за дотирање горива
пољопривредницима, који могу да
рачунају на 20 динара субвенција по
литру дизела за до 60 литара по
хектару обрадивог земљишта.
Максимална површина за коју се може
добити подстицај је 20 хектара.

За ове субвенције пољопивредницима неће бити потребни фискални
рачуни као докази о купљеном гориву,
већ ће их држава аутоматски исплаћивати, на бази пријаве хектара Трезору.
Захтеви се подносе у периоду од 1.
марта до 30. априла и то истовремено и
на истом захтеву за основне подстицаје
у биљној производњи. Право на регрес
за дизел остварују сва пољопривредна
газдинства са активним статусом у
текућој години.
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065/6511-553
014/411-041
KLIMA UREĐAJI

LED
RASVETA
OPREMA ZA TV
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ПРЕМИЈЕРА „ПРЕДСТАВЕ ХАМЛЕТА У СЕЛУ МРДУША ДОЊА“

УБСКИ АМАТЕРИ НАГРАЂЕНИ ОВАЦИЈАМА
Одлична глумачка екипа је надахнуто, вешто и стилски уједначено изградила
драмски свет ове гротескне трагедије
У четвртак, 21. фебруара, у препуној сали Дома културе
ансамбл аматерског Позоришта „Раша Плаовић“ извео је
премијеру „Представе Хамлета у селу Мрдуша Доња“ Иве
Брешана, у режији Душка Ашковића, који истовремено
потписује и сценографију, костиме и избор музике. Стајаћим
овацијама и вишеминутним аплаузима публика је на крају
наградила одличну глумачку екипу, која је као као целина, са
лакоћом, надахнуто, вешто и уједначено изградила драмски
свет ове гротескне трагедије. Упечатљива, прецизна и
деликатна била је игра Владимира Тадића (Букара),
Александра Петровића (Мачак) и Зорана Аврамовића
(Учитељ), а на високом стваралачком нивоу који годинама
граде у свом глумачком изразу били су и други ветерани:
Жикица Милошевић (Миле), Славица Малетић (Мара), Милан
Марковић (Јоца), Воја Раонић (Шипурина), Александар Тадић
(Тиосав), Драгана Јанковић (Живана), Мирјана Симић
(Цветанка), Снежана Јовановић (Роса) и Зоран Савковић
(Легенда). За њима нису заостајале ни глумачке новајлије
Невена Михаиловић (Анђа), Драгутин Адамовић (Крстивоје) и
Марко Милошевић (Радивоје). Част да први пут стану на
позоришну сцену и оправдају указано поверење имало је и
седморо полазника Школе глуме, из будућег дечјег ансамбла
убског позоришта: Лука Мијатовић, Нена Ненадовић, Јован
Симеуновић, Невена Миличић, Јулијана Симић, Јована Тадић
и Јана Стаменић. Посвећену техничку екипу чинили су
Немања Јовановић, Марко Кумбарић (тон), Марко Јаковљевић, Срђан Лазић, Стефан Илић (светло), Невена Марковић
(шминка) и Сања Митровић (инспицијент и суфлер).
Интересовање је било огромно, па су улазнице за
премијеру разграбљене у претпродаји, а тржила се карта
више и за репризу, одржану 26. фебруара. И не памти се да је
за неку представу понестало и карата и места у гледалишту,
као што је то случај са најновијим подухватом убских глумаца,
вођених сигурном руком редитеља Душка Ашковића,
вишестраног позоришног делатника (глумац, инспицијент и
организатор) у београдским театрима, који са овдашњим
аматерима сарађује дуже од деценије. Као редитељ, заједно је
са Александром Тадићем потписао претходни комад „Туђ
живот“, а сада, први пут самостално, успешно оживео и у
детаљима осавременио култно дело Иве Брешана.
- Чланови убског позоришта нису више аматери, сад су
већ озбиљни глумци, што је и „Представа Хамлета“ показала.
Велики Раша Плаовић заслужује једну овакву анасамбл
представу, коју су глумци успели да изнесу. Иако написан
1965, текст је и данас актуелан и моја идеја је била да се кроз
духовит начин осврнемо на губитак моралних вредности и
људскости и да се запитамо, баш као и Шекспиров Хамлет, где
је нестао човек“, ракао је Ашковић након премијере.

Детаљ са премијере
„Представе Хамлета у селу Мрдуша Доња”
И директор убског аматерског позоришта и носилац
главне улоге у „Хамлету“, Владимир Тадић био је презадовољан реакцијом публике и учинком својих колега, истакавши да су уложили доста рада и труда у нову представу,
припреману безмало годину дана, те да се на сцени видела
нова енергија.
Радња „Представе Хамлета у селу Мрдуша Доња“
одвија се педесетих година 20. века, у време послератне беде
и настојања тадашњег режима да оживи културну делатност,
постављањем комада према Шекспировом славном делу.
Сеоски учитељ добија задатак да га прилагоди владајућој
идеологији и неуким сељацима, ангажованим као глумцима,
како би га сви разумели. Истовремено се међу мештанима
одвија права драма, која по много чему наликује на радњу
„Хамлета“. Служећи се познатим предлошком Шекспирове
трагедије, Брешан је створио оригинално дело, у коме се
обрачунава са примитивним духом, са свима онима који су
зарад масти, сласти и власти спремни да руше лепоту
постојећег да би на тим рушевинама градили свет према свом
виђењу и својој краткој памети.
Д.Недељковић

ОСМОМАРТОВСКИ ПРОГРАМ УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

„НАШ КВАРТЕТ“ ЗА ДАН ЖЕНА
За музичку магију побринуће се четири диве из гудачког
састава, док ће стиховима чувених поета празник
позлатити глумци Позоришта „Раша Плаовић“
У част припадница лепшег пола,
Установа за културу и спорт 8. марта
организује поетско-музички програм
уз наступ „Нашег квартета“, женског
гудачког састава који чине професионални музичари са дугогодишњим
извођачким искуством. Четири диве,
комбинујући енергију, шарм, страст и
урођену музикалност, стварају магију
на три виолине и једном виолончелу.
Осим богатог и свестраног звука,
њихов главни адут је сјајан и широк
репертоар, састављен од популарне
класике, поп обрада, евергрин, џез,
рок, етно, латино и танго музике.
Свој допринос обележавању

Дана жена даће и глумци убског аматерског Позоришта „Раша Плаовић“,
који ће празник позлатити стиховима
познатих песника.
Осмомартовски поетско-музички
програм Установе за културу и спорт
почиње у 20 часова, а одржаће се на
Малој сцени Дома културе, односно
некадашњем Клубу Дома култ уре.
Наиме, по сили закона, од 1. јануара овај
амбијент више није угоститељски, већ је
Мала сцена, а највероватније ће постати
и изложбени простор, с обзиром на то
да је, након реституције, измењена
власничка структура зграде у којој се до
сада налазила галерија „Свети Лука“.

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ

7.март 2019.г.
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O UBU I UBQANIMA

TAMNAVSKI LEKSIKON

РАДОВАН ПУЛЕТИЋ
писац, колумниста, новинар и блогер
(директор Установе за културу и спорт општине Уб)
Биографија
- Први пут сам рођен у Сомбору
`63-ће, где само ограда дели породилиште од СМБ касарне у којој ћу, 19
година касније, служити војску. Бежећи
у град пролазио сам кроз ограду баш
према породилишту. И сваки пут кад се
кроз болничку капију докопам улице,
био сам поново рођен. Тако да сам се у
Сомбору, у периоду октобар`82ге/октобар `83, родио још најмање
педесет пута. Прво сам живео у
Апатину ког се не сећам, онда у Руми
са два годишња доба – блатом и
прашином, одавно сам изабрао Уб
уместо Мајамија, а повремено сам и
грађанин двомилионског Београда,
кад се ужелим самоће. Правник сам по
струци, јер сам могао, а уметник у
души, јер сам морао. Пишем кратке
приче. За дугачке немам живаца.
Бивши сам фудбалски човек, умро за
фудбал после тачно 40 година живота.

Син Данице и Томислава, отац Лукин и
Вањин, муж Соњин, брат Душанов,
пријатељ пријатељима и обрнуто.
Радио, не бирао.
Данас награђен
службом у Установи за културу и спорт
на Убу. Политички опредељен. Србин.
Православац. Љубитељ ћирилице.

Најдражи кутак на Убу
или у Тамнави?
- На Убу! Некада – школско
двориште у вечерње сате, за боравак са
цицом. Данас – стаза уз Убачу у вечерње
сате, за шетање са Цицом. Има их још
ал` више не постоје: Костурница у парку
за малу ноћну музику, кафана“ Код
Стане“ (или слично) у Преком шору где
је од куваног вина и снег био црвен, и
образи били црвени, онда Шепковац на
санкама, „Зеленгора“ са билијаром,
кафе „ЦЦ“ са књигом уписа, оно старо
општинско брдо – неосветљено,
необележено, са хиљадуиједним
буџаком за скривање кад остатак света
постане оптерећујући вишак...

Уб би требало да буде
поносан на...
- На свој градски „мирис и укус“. На
своје филозофе, политичаре, глумце,
писце, спортисте, лекаре. На своје
позориште, на своју библиотеку, на свој
фудбал. На своју цркву, спортску халу,
градске базене, СРЦ „Школарац“, на
стадион „Драган Џајић“, на модерна дечија
игралишта, на нове зграде и нове улице, на
своје ширење и раст. Свако место има свој
конгломератни печатни прстен којим
обележава оно што додирне. Нико се
убског није постидео.

На Убу ми највише смета...

- На Убу ми не смета ништа. Сметње су
ми постале навика, навика обичај, обичај
потреба. Гужве петком – како бих видео
Одрастање на Убу
родбину? Мањак паркинга – како бих
научио да возим? Гласна музика – како бих
памтим по...
- Памтим по мангупима од којих смо се сетио младости?
учили да „ходамо по мраку“. По Цишу и
Перспективе развоја Уба
Шељи, по Селаку и Чоли, по Гипсу и
и Тамнаве су...
Бесеру, по Шојки и Аци, по Фаљи, по
- Између Лазаревца и Шапца, између
чика Радету Ћори, професору Завиши,
Обреновца и Ваљева, Уб се налази у
чика Бати Певањцу, чика Ђоки Јованосредини и, ако те географске правине
вићу, чика Мићи Плавом, по легендарзамислимо као победничка постоља, онда
ном Гојку Вишњићу... По свима од којих
је Уб, како год гледаш, запосео трон. Треба
смо скинули мало да направимо
искористити предности такве позиције јер
сопствени збир. Памтим по првим
она нема само симболичку вредност. Ја
кафићима (Чоке па Циш) са ћасама кикиресурсно не знам даље од волумена
рикија на столовима за који смо
сопственог шпајза. Међутим, угаљ,
мислили да се не једе, него стоји онако.
близина Београда, пут за море и добри
По хотелу „Тамнава“ са певачицом
контакти унаоколо, значе оном ко зна.
Доцом у коју су били заљубљени сви
На Убу недовољно обраћамо
мушки гости и цео персонал објекта, по
сепареима код Лулице у којима је пио
пажњу на...
вино и један Анте Младинић, по
- Читава Србија би требало да посвети
дискотеци Дома омладине – Born to be већу пажњу свом националном идентиalive, по „џумбусу“ код Фете, једином тету, својој традицији, својим нациосладоледу који се јео виљушком... И по налним обележјима, својој историји. Ми
још милион ствари од којих, за мене, немамо чега да се стидимо. Наше грешке
више нема ни једне.
мање су од туђих грешака. Зашто су нам
онда мање и амбиције? Морамо пронаћи
начине кроз које ће се младима рећи да
спаса нема, ма шта нам писало на капи, ако
дозволимо да сви други више поштују
себе него што ми поштујемо нас. На Убу су
све школе на једном месту. Ту бих
поставио екран на ком би се непрестано
вртело ко смо и шта смо, све о Србији, све
о Београду, све о Убу. Свугде бих писао
имена српских градова, река, планина,
јунака, научника, песника... На торбама,
шољама, оловкама, одећи, обући, сувенирима... И, после неког времена, опет би се
јежили на химну, из репрезентације се не
Печати за СКУПШТИНЕ СТАНАРА
би изостајало због “професионалних
обавеза према клубу“, нити би се клинци
питали „како се оно енглеско каже на
српском“.
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НАШИ АУТОРИ

Пише: Радован Пулетић

ВЕНЕЦИЈА И ВЕРОНА, ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ !
У Италију се, између осталог, полази
и од управне зграде београдске „Ласте“ , у
булументи оних који без путовања не могу.
Затекао сам се ту као скромна пратња
супрузи решеној да доживи Венецију и у
Венецији, да не приметим, сретне оног принца о ком је маштала а
који јој се, ето, није догодио . Мене би му показала кришом, као
живи доказ колико женско може да надрља у животу ако романтична места посећује са толиким закашњењем. Али, иако сам на
дводневни излет приведен пре свега као експонат, јер ми је до
петнаест сати аутобусом као до лањског снега, и у мени је прорадио црв авантуристе а он се, негде у желуцу, множи геометријском
прогресијом.. Аутопутно љушкање на врху даблдекера и размишљање о уникатности венецијанске романтике, и мене је претворило у хипнотисаног туристу. Чак и током пасошких контрола,
ишле су ми слике гондола како кроз водене улице обасјане месечином превозе заљубљене... Мост уздаха са две загрљене силуете и звуци средњевековних музичких инструмената којима не
знам имена... На рукохват, одмах до цариника, приказивала ми се
цела Млетачка република, трговачка, аристократска, позлаћена,
племенита... И Трг Светог Марка са црквом, по којима су названи
толики људи, објекти и простори.Ослоњена на моје десно раме,
супруга је пресањала време од дирекције „Ласте“ до укрцавања у
бродић који ће докусурити целоноћно ишчекивање места о ком је
сваког Осмог марта, у Дому синдиката, певао Драган Стојнић.
Њено блаженство мировања и срећа због сусрета са италијанском
културом која зна све о љубави, били су заразни као грип. Венеција, Верона , Вићенца... Није истина да баш сви путеви воде у Рим.
Међутим! Снови у чеоном судару са јавом немају никакву
шансу. Све то што маштате, што сте умислили, што вас у балону од
миришљаве сапунице носи по плаветнилу неба, пробуши се о
кактус истине и ви се приземљите без падобрана. Или је Зорана,
наш туристички водич, једноставно, од оних типова који, кад их
питате хоће ли болети код чика зубе, немилосрдно одговаре –
наравно!!!
Прво нам је, без трунке такта спрам наше туристичке
узлетелости, сасула у лице да Венеција – тоне! Сваке године два
милиметра! Прогутаће је море, као ала која се храни лепотицама.
Гутање увек почиње најлепшом. Боже, шта ли ће тек бити са оним
неугледним пристаништима у којима се морнари опијају и повраћају уз корита усидрених бродова подижући морски ниво? Дакле,
ово предивно копно изгубиће рат са водом започет без објаве!
Један високи торањ у центру већ се опасно накривио признајући
карактер најслабије карике. Затим смо видели чувену Тамницу.
Она се, како одреза хладни Зоранин глас, споља није много
променила. Право да вам кажем, са оним атрактивним дебелим
пречагама на прозорима, мени личи на хотел са најмање три
звездице. Споља се, каже, није мењала, али унутра јесте... Данас је
то простор за наступе музичких оркестара а некада – затвор за
политичке и друге грешнике који су своје последње дане проводили ту, у леденој мемли и мрклом мраку. Они ће још само једном
видети светлост. Биће то бакља за којом ће их, оковане, водити на
губилиште. Аааау... Једини који је успео да побегне из те „мечкине
рупе“ био је Ђакомо Казанова! С` тим, што он упште није био
славни италијански љубавник, колико је био припадних тајних
друштава и члан обавештајних служби, објави Зорана и тако
Казанови пресуди а мени преседе (ко ће ми сад бити идол и
смерница у „оним стварима“?). Такође, Мост уздаха, тик до
Тамнице, на који су ме претходници срдачно упућивали, уопште
није назван по уздасима заљубљених! Не! Назван је по уздасима
осуђеника на смрт који су, прелазећи тај мост, последњи пут
удисали чист ваздух. Негде са друге стране канала, казне су
извршаване дављењем. Ма даааај... Доказ да Венеција тоне су
вам и прозори лагума које видите скроз доле! Заиста, подрумски
простори Тамнице били су потопљени до пола. Ту су тамничени
они за које нису постојали јасни докази о кривици. Затворе их у
доба плиме па, ако не дочекају осеку , Божја воља. Као Тамница
осеку ја сам дочекао паузу за кафу. Зализани италијански конобар,коме сам рекао да је исти Паоло Малдини, знао је српски
колико и ја енглески. На сву моју огорченост због лажног представљања Моста уздаха, одговорио је „...`еби га, такав `е зивот...“.
Вожња гондолом поплављеним улицама кошта осамдесет
евра по човеку. Значи, супруга + ја = 160 еврића. Ма `ајте молим
вас, чак и да су за вожњу требали да плате они мени уместо ја
њима, не бих крочио унутра. Шта мислите, зашто су све гондоле
обавезно црне, без игде белог? Зато што су, онако дугуљасте,
ковчежасте, сандучасте, превасходно измишљене за превоз
мртваца, што из Тамнице, што из околних грађевина, тргова,
замршених уличиц а, одасвуд где су млетачки трговци
наплаћивали камату у људском месу. Венеција...
Трг Светог Марка, окупан сунцем и окупиран људима и
голубовима, има два наспрамна кафића. У првом је кратки
еспресо „сркнеш једном“ седамнаест евра. Локал је уређен са
фокусом на „данас и овде“, без осврта на традицију и остало
прохујало са вихором. Ту су гости светски индустријалци и
холивудски глумци. Сви су у белом, носе наочаре за сунце и смеју
се, мање што им је смешно, више да покажу зубе. Прекопута, у

оном другом кафеу – тотални опозив космополитских вредности.
Нема другог језика сем италијанског, ни гостију сем домаћих и
туриста који су дошли да виде а не да покажу. Кафа три евра. Ови
кафићи, један наспрам другог, били су два потпуно различита
табора решена да, чим се људи разиђу и голубови разлете, прекину
ово бесмислено сунчано примирје. У врху трга – црква Светог
Марка. Циљ ходочашћа хиндуиста, Јевреја, будиста, хришћана и
муслимана, без разлике. Питам водича зашто су потпорни стубови
цркве толико различити, један дебео и плав, други танак и бео,
трећи заобљен горе, четверти заобљен доле. Каже, највећи број
тих стубова је донет из ратних похода, са освојених територија, из најразличитијих подручја која имају особене стилове
градње и аутентичну архитектуру... А она четири коња изнад
портала цркве, јел то бар италијанско? Не, наравно, статуе коња
су отете Цариграду. Само, то што видите нису оригинали, него
реплике. Оригинали се чувају на сигурном месту. Да их неко не би
оштетио. Или да их не отму разбојници, далеко било (!?). Био сам
усред светине која се унакрсно фотографисала и ко зна колико су
пута, у тој гужви,испред италијанске цркве од туђег грађевинског
материјала, у`ватили и мене онако збуњеног. Размишљао сам,
колико је људи требало да страда да би се Свети Марко подупро
разноликим стубовима и украсио с` четри коња бронзана. Изгледа,
само се у Србији поноси оним „све сам стекао са ових десет
прстију“. Супруга ме пита пристајем ли да ме слика. Сликај, него шта
ћеш, још само ти ниси. Затим смо за два евра по члану посаде
превезени на другу обалу до Ленкине и Лазине Санта Марије. То је
једина венецијанска прича о љубави која није окончана насилном
смрћу. Иначе, из Венеције млади одлазе у потрази за послом. Не
могу сви бити гондолијери. Колико дању „ври“ од гостију града,
толико ноћу „кипи“ од локалних мангупа. Када путнички бродови
врате туристе, град се усами и оним најтешњим улицама кретање се
не препоручује из безбедносних разлога. Венеција гаси светла и
нестаје у мраку... Апсолутно романтично.
Пре укрцавања за назад прошли смо поред оног зализаног
конобара чије је радно време, очигледно, дванаесточасовно. Ћао
Малдини! `Еби га, такав `е зивот! То је, изгледа, најбоље научио.
Ако мене питате ни Верона се није прославила од срцепарајућих емоција на мушко-женској релацији . Од све силе Ромеа и
Јулије који су славно умрли у име љубави, од целе мелодраме
Капулетијевих који нису хтели таквог зета, и Монтегијевих који нису
хтели такву снајку, а деца се лепо слагала, остала је само обична
прича о породицама завађаним поводом извесног нерасветљеног
убиства. Њихова међусобна нетрпељивост, дакле, није имала
никакве везе са Ромеом и Јулијом ако су они, уопште и постојали.
Или је све измислио Вилијем Шекспир, учинивши такав маркетиншки потез за Верону да би га требало, ако Веронци имају мрву
образа, моментално постхумно именовати за доживотног почасног
градоначелника. Стварно, јесу ли постојали Ромео и Јулија? Појма
немам али сам се, за сваки случај, овековечио испред стамбених
јединица за које тврде да су њихове „један кроз један“.
Палата Мафеј у Верони, висока је стотинак метара. Око ње је
плочник на ком је неко црвеном фарбом написао AMORE MIO и
уоквирио срцем. Коначно мало жабарског шарма: импозантна кула
до седмог неба и хиљадама киша умивен околни простор за шетање
руку под руку. Ђавола, одмах се умешала Зорана да не би било
опуштања: Ово је палата Мафеј која на самом врху, видите, има
балкон без ограде. Са тог балкона, везаних руку и ногу, на плочник
су бацани преступници и издајници, све на очиглед грађана
Вероне. Мало десно, на централном делу трга, оно што видите је
Стуб срама, намењен починиоцима ситнијих кривичних дела који
би ту остајали везани. Сваки пролазник могао је да их гађа трули
воћем, изметом, камењем... Јесу ли бар њих остављали живе,
обратио сам се водичу Зорани у име групе и у своје лично име. Она,
међутим, није била плаћена да одговара на глупа питања.
Последње у програму веронске понуде радозналима била је
Лавља чељуст. Али, ту се више ничему добром нисам надао. Није ни
требало. Јер, Лавља чељуст је рупа у зиду на месту уста исклесаног
лава у коју је било ко, било кад, могао убацити папирче са замерком
на име било кога. Онда, са друге стране зида, Веће стараца, којима и
онако није ни до чега, узме па разматра пријаву.И, ако нађу нешто сумњиво шибну човека у Тамницу.Тамо, зна се, ком плима, ком осека.
Ноћу смо дошли, ноћу смо се и вратили. Само што у повратку,
поучен истином да се о љубави више прича него што је има, нисам
био наиван да заспим. Из предострожности! Све те тамнице,
мостови, гондоле, стубови, балкони, чељусти... А љубав? Да, и
љубав, понекад, понегде, помало. Недовољно. Толико недовољно
да је Шекспир морао да измишља. На овом свету само заљубљени
нису сумњиви. После свега, има ли таквих у овом даблдекеру?
Онако успут, приметио сам да моја супруга спава држећи у крилу
ташну у којој нисам знао шта носи. Двосекли нож? Отров? Канап за
дављење? Мала рутинска контрола: новчаник, телефон, туба са
једном од оних њених крема за руке... Ништа од оружја за брзу и
тиху ликвидацију. Искрено, после Венеције и Вероне нисам се
стидео тог помало понижавајућег претреса. Чак сам, на неки начин,
био поносан због новостечене млетачке, венецијанске опрезности.
Мис`им, знам ја да моја супруга није таква. Ал`, јеби га, такав је
живот.

НАШИ ЉУДИ
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СЕЋАЊЕ НА ЗОРАНА ШИМШИЋА ШИМШУ

ЧОВЕК ВЕЛИКОГ СРЦА
Помогао је болесним и сиромашним особама, изградио
и опремио школу за децу са сметњама у развоју, давао
прилоге црквама и манастирима...
Ш ес том ес еч н и п ом е н З о р а н у
Шимшићу Шимши обележен је 2. марта
на Убу, у кругу најближих чланова
породице и пријатеља. Убљани за
Зорана имају само речи хвале, не само у
сфери народне музике, са којом је
крајем деведесетих започео музичку
каријеру, већ и због несебичне жеље да
помаже другима у невољи и болести,
нарочито деци. И баш као у песми „Краљ
самоће“ коју је снимио за ЗаМ продукцију 2000. године, Зоран се водио идејом да помаже колико може, али за своја
доброчинства није желео да се нашироко прича. Убљани већ добро знају да
је, захваљујући Шимши, отворено
издвојено одељење ОШ „Милан Муњас“ за децу са сметњама у развоју, за
чију адаптацију је уложио преко 150.000
евра. Реконструкцијом старе зграде
Шаховског клуба коју је од тадашњег

Помогао је многим болесним и
сиромашним особама, кад год би чуо да
им је потребно лечење за које нису
имали новца. Не желећи да се за то зна,
донирао је новац за рехабилитацију
Кристине Гајић из Лончаника, многобројне сиромашне породице по селима,
давао прилоге је за цркве у Србији и
Бечу, манастире (Острог и Лешје поред
Параћина), болницу за децу оболелу од
канцера у Бечу (St. Anna Kinderspital)...
Убски Храм Христа Спаситеља богатији
је захваљујући Зорану за трон Светог
Владике Николаја (урађен за покој душе
мајке Миленије) и Светог Августина
Ћелијског, као и за трон Богородице
Тројеручице у дуборезу и икони која је
на њему.
- Увек када је долазио у Тамнаву,
посетио би убску цркву. Редовно се
причешћивао. Често је одла зио у

Са отварања ИО ОШ „Милан Муњас” за децу са сметњама у развоју:
Поклон из манастира Острог од јеромонаха Јеротеја
власника откупила Општина Уб, урађена
је модерна школа, по пројекту дневног
боравка, отворена 27. октобра, на Свету
Петку, која се слави и као Дан школе
деце са сметњама у развоју. Школа је
опремљена скупом и специјализованом
опремом прилагођеној потребама деце
са сметњама у развоју и ово је једна од
ретких школа у Србији, урађена по
европским стандардима.
- Деца су добила и специјализовану
сензорну собу, која им служи за релаксацију и стимулацију чула, нарочито
деци из аутистичног спектра. Зоран је
имао изузетну емпатију према деци са
сметњама у развоју. Родитељи деце,
захвални су на Зорановом хуманом
гесту – навела је дефектолог школе
Мирјана Јовановић.
Жеља да деци ометеној у развоју
помогне на све начине, огледа се и у
искреној намери да за отварање и освећење објекта доведе монахе Манастира
Острог, чиме је учинио велику част
свима и прави благослов за децу. Зоран
је на Дан Светог Саве, сваке године,
даровао пакетиће деци која су похађала
о в у ш к о л у, а л и и д е ц и к о ј а с у
рецитовала у убској цркви песмице о
првом српском просветитељу. Ову
традицију наставила је и његова супруга
Марија, дониравши ове године 150
пакетића.

манастире Острог, Лешје и друге манастире у околини, остављао прилоге и
помагао. У њима је проналазио себе,
свој мир и спокој, као и многе одговоре
на животна питања. Своју веру је
потврђивао добрим делима. Дружећи
се са мном, дошао је до сазнања да
деца са сметњама у развоју раде у
веома лошим условима. Решио је да
нађе кутак за њих, реновирајући и
опремивши стару зграду Шаховског
клуба, како би на најбољи начин пружио
радост тој деци. За Свету Петку, долазио би са својом породицом и нама
свештеницима, како би преломили
славски колач и помолили се за здравље, срећу и напредак те деце и свих
Тамнаваца - навео је, укратко, његова
добра дела отац Драган Алимпијевић,
протојереј ставрофор, старешина
убског Храма.
Иако пореклом из Вишеграда,
волео је Тамнаву и Тамнавце. На Убу је
завршио основну школу (као Вуковац) и
имао велики број пријатеља. Његови
родитељи живели су у Никшићу, где се
родио, а касније, због посла, отишли су
у Дизелдорф, у Немачку. Зоран се одлучио да пређе у Беч, где је 2004. године
основао грађевинску фирму „Kennedy
GmbH“. Почео је рад са четири радника,
а данас ова фирма послује са 60 радника и веома је успешна. Запошљава

Зоран Шимшић

САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА

ПУТ ДО ПРАВДЕ
ЈЕ ДУГ
У току је суђење у Колашину
Супруга Зорана Шимшића, Марија, уложила је сву своју енергију како
би разјаснила околности под којима се
догодила саобраћајна несређа у
кањону Платије, на путу КолашинПодгорица, а у којој је Зоран смртно
страдао. Суђене је у току, а урађена су
многобројна вештачења која говоре у
прилог томе да Шимшић, тог кобног
30.августа, није сам изгубио контролу
над мотором (како су тада пренели
црногорски медији), већ да је у
саобраћајној несрећи учествовао
камион који је, прешавши „белу линију”, задњим делом приколице закачио
Зорана у његовој саобраћајној траци.
Камион је, како кажу налази судских
вештака, у тренутку контакта ишао 26
километара на сат више од дозвољеног. Непосредно након удеса је
знатно успорио а затим наставио своју
пут, не осврћући се на место несреће.
- Пут до правде је дуг. Зорана
овим суђењем не можемо вратити, али
је наша обавеза да докажемо шта се
тада тачно догодило. Тешко је прихватити сазнања до којих смо вештачењем дошли и због тога инсистирамо
да возач камиона одговара за своје
поступке- каже Марија.
архитекте, инжењере, грађевинске
мајсторе... Руководство у фирми преузела је Хелга Пунк.
- Поносна с ам на људе који су
остали у фирми уз мене и који ми пружају
сву помоћ и максималну подршку –
истиче Марија, Зоранова супруга. - Зоран
и његове сестре, крштени су у манастиру
Острог, па је и он своју децу тамо крстио.
Остаће упамћен по многим добрим
делима, која неће бити заборављена и
потиснута трагичним страдањем тог
кобног августовског дана, када je након
саобраћајне несреће у Црној Гори престало да куца велико срце овог хуманог
човека.
„Ја имао нисам од живота много, а
давао сваком колико сам мог'о ..... Еј,
животе, дај ми шансу да те почнем
изнова“ (из Зоранове песме „Краљ
самоће“).
Д.Капларевић

14

ОКО НАС

7.март 2019.г.

ДЕОНИЦУ УБ–ЛАЈКОВАЦ ГРАДЕ
“ЈЕДАН БАГЕР И ЈЕДАН КАМИОН“

ПУСТО
ГРАДИЛИШТЕ
Министарка грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре Зорана Михајловић, прошле
недеље, ненајављено је обишла радове на јединој
недовршеној деоници на Коридору 11 од Уба
до Лајковца, али тамо готово никога није затекла
На овој деоници због пропуста извођача поново се
гради 2,5 километара ауто-пута, али на 13 локација на којима
треба да раде, ни радника ни радова готово да није било.
Главни извођач на овој деоници је кинеска компанија
"Шангдонг", подизвођач је "Енергопројект", надзор "Коридори Србије", а пројектантски надзор Институт ЦИП.
"Данас се ради на свим градилиштима, ради се на
источном и јужном крају Коридора 10, али нема радова на
деоници Уб-Лајковац и то је неприхватљиво! Облишли смо 13
локација и затекли један багер и један камион. Због немара
претходних извођача сада поново морамо да градимо овај
део ауто-пута, а данас видимо да на градилишту нема никог",
истакла је Михајловићева.

Убљани пишу - ВЛАДА КОВАЧЕВИЋ
КАКВА НАС БУДУЋНОСТ ЧЕКА?

ИСПОД
ОЧЕКИВАЊА
Шта нам доноси буљење у телефоне,
чатовање, шеровање, лајковање,
стримовање, таговање и ко зна шта још?!
Ово је само опис сурово реалне стварности, нажалост, потпуно неодговарајуће за све оне који живе у
облацима, у свакодневном животу, вођени најопаснијом
од свих илузија, а то је да је све то нормално, апроксимативно времену у којем живимо. Разлог је поразна и
штетна појава која се обрушила на кратковиди и незрели
људски род. То нам је претило поодавно, а сада је цела
ствар узела непоправљиво маха у намери да нас
ментално и цивилизацијски осакати!
А реч је, о чему другом, него о феномену катастрофалног утицаја мобилних телефона на младе, будуће
нам нараштаје. Није ово диносауруски конвеционализам,
ван времена и природног тока развоја друштва, нити
отпор технолошком развоју и свим тим силним помагалима која треба да нам олакшају живот и сад и у
догледној будућности, буквално као у „СтарТрек”
франшизи (ваљда има оних који знају о чему се ради). У
питању је нешто сасвим друго, нешто што нам одређује
будућност... Како ће нам ова деца, млади људи по
школама, у свим тим фазама живота када треба да се
прекале и развију многобројне способности, када треба да
развијају машту и моторичке, интелектуалне и социјалне
вештине, како ће огромна већина њих успети ишта од тога,
с обзиром да гро њиховог слободног времена обузима
опседнутност и буљење у телефоне, чатовање, шеровање, лајковање, стримовање, таговање и ко зна шта још?!

Фото: Тањуг/Кабинет потпредседнице Владе/ М.Мирчетић
Потпредседница владе је додала да ће хитно звати
амбасадорку Републике Кине како би јој помогла да кинеска
компанија "Шангдонг" убрза радове на овој деоници.
"У питању је новац грађана Србије који трошимо за
градњу овог ауто-пута и мора да се ради 24 сата. Ако данас
може да се ради у Грделици, онда може и мора и овде”, рекла
је она, наводи се у саопштењу из њеног кабинета.
Михајловићева је истакла да током јануара и јаких
мразева није било могуће радити, али да данас нема ниједног
разлога да се радови не изводе.
Деоница Уб-Лајковац дуга је укупно 12,5 километара.
Због великих пропуста извођача поново мора да се изгради
2,5 километара, а вредност радова на санацији овог дела је
1,2 милијарде динара.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре поднело је кривичне пријаве против свих одговорних лица на овој деоници.
Танјуг

Учење је постало митска вештина, недостижна и
непожељна категорија, а гомилу разних сјајних ствари,
попут нормалног дружења у слободно време, сада мења
виртуелни свет у неколико инча дијагонале! Ми одрасли и
нисмо много бољи, ништа мање зависни, али смо на време
стекли вештине, способности и менталну конструкцију да
се носимо са свиме у животу!
А они? Хоће ли од њих стасати инжењери, занатлије,
пројектанти, иноватори, проналазачи и извођачи свега и
свачега, мајстори за све што се мења и квари, способни
руководиоци и организатори и да не набрајам шта већ још!
Хоће ли?
Поразно је да су минорне шансе за то! Док смо ми,
неоптерећени технологијом, користили слободно време
да се правилно социјализујемо, одрастамо и развијамо
све могуће вештине и способности, они су данас опседнути шаренилом боја екрана, лажним идеалима забаве и
доступности свега на клик. На тај начин упропашћавају
своје и физичко и ментално здравље, по креветима, столицама и фотељама, робовски погнуте главе док незасито
гутају искривљену реалност Фејсбука, Инстаграма, пуну
вербалног насиља, кича, менталне агресије, идолопоклонства и убијања сваке индивидуалности и особености !
Родитељи, погледајте мало детаљније шта вам раде
деца већину свог времена и покушајте да замислите како
би могао изгледати свет са будућим генерацијама савијених вратова, које ће, ако овако наставе, имати само трунчицу делотворности и личног потенцијала у односу на нас!

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
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ОРБ ‘’МИЛАН МУЊАС’’ УБ - СЕЋАЊЕ СЛОБОДАНА МИЛИВОЈЕВИЋА

УВЕК УДАРНИЧКИ РАД
На свим радним акцијама, на којима је убска бригада
учестовала самостално, освојене су плакете „Вељко
Влаховић” и велики број ударничких значки
Године 1977. обновљено је учешће Убљана на радним акцијама (ОРБ
‘’Милан Муњас’’), а од `78. учествовали су самостално и добили прегршт
ударничких значки и, разуме се, на свакој, највредније признање, Плакету
„Вељко Влаховић”.
- Припреме за радну акцију, тих осамдесетих прошлог века, биле су један
од главних задатака омладинске организације - поред припрема за Штафету и
локалне извиђачке маршеве „Трагом одреда из НОБ-а”- сећа се некадашњи
председник Општинске конференције Савеза социјалистичке омладине Уб
Слободан Миливојевић. - Већ почетком године добијали смо распоред и планове
од Међуопштинске конференције ССО. Бити акцијаш је била велика част и то у
бригади која је на свакој акцији освајала највиша признања.
Убска омладинска радна бригада, поред ‘’Крагујевца `78’’ и ‘’Мораве `79’’,
учествовала је и на акцијама ‘’Врање `80’’, ‘’Кадињача `81’’, ‘’Смедерево `82’’,
‘’Ђердап `83’’, ‘’Кумровец `84’’, ‘’Дрвар`85’’, ‘’Задар `86’’, ‘’Лепенка `87’’ (Фрушка
Гора), ‘’Сисак 88’’, ‘’Делиблатска пешчара `89’’ и ‘’Копаоник 90’’ (задња).

‘’Кумровец `84’’, успомена са трасе
у Крапинској шуми - некадашња ударничка младост Тамнаве

Миливојевић
из ударничких дана
била Грађевинска радна организација ‘’3.Октобар’’ Уб (директор Никша и
Лала Миличић, шеф рачуноводства,
су долазили у посету). Командант је
био Живко Новаковић, а трасер
Драган Ђидин из Бајевца.
- Имали смо, тих година,
велику подршку тадашњег легендарног председника општине Мирослава Селаковића Фаље- са сетом
прича Миливојевић. - Он је био спреман да нам помогне у сваком погледу.
Волели смо га и увек га и сада са
поносом помињемо.
Договорено је да се, током
марта, оснује Организациони одбор
за припрему посебног програма у
оквиру „Убских графита 2019”. Биће
позвани сви који буду желели да дају
допринос у припреми наредних
„Графита”, који су замишљени да
буду посебна врста омажа посвећеног Убљанима који су учествовали на
радним акцијама, а посебно онима
који су се преселили у легенду. Договорено је да једна позивница буде
упућена Аци Трактору из Паљува,
акцијашу са преко 100 ударничких
значки, а о њему је „Глас Тамнаве”
већ писао.
Слободан Миливојевић, Душан Радишић, Обрад Пантелић, Живко Новаковић и други имају, свакако,
довољно материјала за велику причу о убској Омладинској радној бригади... И биће је!
Милан Миловановић

- Најдаља дестинација до које смо путовали био је Кумровец и некако ми
је остао дубоко урезан у сећање долазак у место Клањец, где је аутобус стао пред
кафаницом испред које се пекло прасе- сећа се Миливојевић. - Били смо
расположени, наручили њихово домаће вино, пили гемишт и питали да купимо
печено прасе. Газда се одушевио нашим отвореним и искреним осмесима и
шалама и... добили смо прасе по набавној цени. Касније, Тика Црнобарац је водио
песму (као и много пута пре и после) са прасетом на ражњу - водећи чело колоне.
Галерија ликова са акција на којима је учествовао, а био и командант
бригаде неких година, почиње са Тиком Миливојевићем Црнобарцом и
Милованом Мијаиловићем Пингвином (био командант ОРБ). Затим, следе: Боца
Тешић, Браћа Илија и Иван из Памбуковице (Вијетнамци, јер је њихов отац из
Вијетнамског рата довео Вијетнамку са два сина - давних година), Злата
Милошевић, Обрад Пантелић (био командант) са сестром Олгицом, Цеца из
Тврдојевца, Мира Благојевић, Зорица Прокић, Зорица Ивановић, Пера
Радовановић (после курса из сито штампе, отворио штампарију ‘’Веми’’на Убу),
Љубиша Радојичић, милиционер, био је скоро на свим акцијама као ветеран,
Тони Гајић био је на Делиблатској пешчари као пионир, Диша и Влада Митровић у
Задру и на Фрушкој Гори, Неша Млађеновић... Памте се и Жика Гавриловић,
командант и Јовиша Миладиновић, трасер (’’Копаоник `90’’), Зиги Радојичић,
Света Тејић, Буља Ивановић из
Рукладе, Бели, Микан, Горан и Крака
Испред павиљона са бистом Милана Муњаса
из Бањана, Џемин из Памбуковице,
Ђидин из Бајевца, Илија Босанац из
Чучуга и Весна из Кожуара, који су,
са акције, отишли код матичара - на
венчање. Иначе, и Тика Црнобарац
је на Акцији упознао Веру из Грубишиног поља и - оженио се...
- Остала ми је у сећању
СОРА ‘’Лепенка `87’’ на Фрушкој гори.
Тада смо имали сталну везу са
н а ш ом б р и г а д ом п р е ко р а д и о
аматера, а запамћено је и гостовање
родитеља са Културно-уметничким
друштвом из Каленића које је извело
богат програм и, тако, допринело
нашем још већем успеху на овој
радној акцији- прича Миливојевић.
‘’Делиблатска пешчара `89’’
је била последња права комплетна
Савезна радна акција. Спонзор је
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У УБСКОЈ ОПШТИНИ СПРОВЕДЕНО

НА МЕЂУНАРОДНИМ СУСРЕТИМА
ФЛАУТИСТА „ТАХИР КУЛЕНОВИЋ“

ИСТРАЖИВАЊЕ
О ПОЛОЖАЈУ
ДОМАЋИНСТАВА

СОФИЈИ ИСИЋ
ПРВА НАГРАДА
Изузетан успех посебно добија на значају ако
се има у виду да је ученици другог разреда
убске Музичке школе ово тек прво такмичење

Анкетирање обављено у Убу, Богдановици,
Совљаку, Гуњевцу, Трњацима, Докмиру,
Звиздару и Чучугама
У појединим деловима убске општине, 24, 25. и 26.
фебруара, спроведено је национално репрезентативно
истраживање о положају домаћинстава, жена и деце на узорку
међу националним и ромским породицама. Такозвано МИКС
(MICS) истраживање, организовано по шести пут у Републици
Србији, спровео је Републички завод за статистику, уз техничку и
стручну помоћ УНИЦЕФ-а и других партнера. Истраживању, које
је обухватило делова Убу, Гуњевца, Совљака, Трњака, Богдановице, Докмира, Звиздара и Чучуга, претходила је стручна обука у
новом убском хотелу, у периоду од 18. до 27. фебруара. Први пут
је тестирана „CAPI“ апликација која је коришћена током главног
дела истраживања.

Истраживању је претходила стручна обука у новом
убском хотелу, у периоду од 18. до 27. фебруара
Анкетиране особе, у зависности којој групи су припадале,
попуњавале су један од упитника (за домаћинства, за жене у
фертилном добу, за децу узраста од пет до 17 година и за децу до
пет година). Узорковане особе су биране случајним одабиром,
али су се анкетари претходно најављивали породицама у које су
одлазили.
- МИКС истраживање је развио УНИЦЕФ у сарадњи са
другим УН агенцијама и бави се положајем жена и деце. Сада смо
у фази припреме за главно, велико истраживање које треба да
се спроведе у Србији ове године, на узорку од 10.000
домаћинстава. Сваки пут када се ради у Србији раде се два
одвојена истраживања. Једно је на узорку домаћинстава која
живе у ромским насељима, а други узорак је национално
репрезентативног становништва. Упитници су прилагођени
ситуацији и стању у Србији – објаснила је Надежда Богдановић,
координатор истраживања из РЗС-а.
МИКС истраживање се радило уз помоћ лап топова, па су
особе које су ишле на терен прошле вишедневну обуку. Овакав
вид пробног истраживања, први пут је спроведен на Убу, а прво
тестирање ове врсте урађено је у Зрењанину, у децембру
прошле године.
Информације, које су прикупљене, тичу се социоекономског и друштвеног статуса жена, њиховог образовања,
запослења, прихода, а важан сет питања односио се на здравље
жена, посебно репродуктивно здравље. Упитник за децу
односио се на обухват вакцинацијом, мерење деце, образовање,
здравље и исхрану деце. Подаци ће бити коришћени у доношењу неких мера и политике од националног значаја.
Д.К.

Ученица другог разреда убске Музичке школе Софија
Исић, из класе професорке Зоране Матић, освојила је прву
награду на управо завршеном 21. међународном сусрету
флаутиста „Тахир Куленовић“ у Ваљеву. Изузетан успех
посебно добија на значају ако се има у виду да јој је ово тек
прво такмичење и да се за високу награду изборила на
најстаријем и највећем балканском фестивалу посвећеном
том инструменту, где је на четвородневном надметању
укупно учествовало 127 флаутиста из 25 образовних
институција из пет држава региона. Својом музикалношћу,
одличном интерпретацијом, али и целокупним наступом
тријумфовала је у конкуренцији преко 30 вршњака и тиме
потврдила да се талентом, залагањем, преданошћу,
љубављу и уз подршку породице могу постићи велики
резултати за кратко време. Јер, према речима њене професорке Зоране Матић, Софија је само за једно полугодиште
успела да савлада озбиљан програм за такмичење и да се
успешно представи еминентном жирију, који су чинили
професори музичких академија и средњих школа из
Србије, Македоније, Бугарске, Црне Горе и Словеније.
„Изузетно сам поносна на њу и ово је, пре свега,
увелики успех за Софију, али и на нашу школу и мене. Чланови жирија су је похвалили не само за изванредно
изведен програм, већ што је од почетка до краја њен наступ
био баш како треба - дд тода да је на сцену изашла
насмејана, са лепим држањем флауте и тела, до поклона
заједно са нашом корепетиторком Далидом Грмушом. Све
то је, заправо, показатељ њеног рада, труда и пожртвованости, јер морам да напоменем да иако живи у Слатини,
Софија није изостала ни са једног часа. У школу је довози
њена мајка Добрила, која јој је велика подршка и са којом
имам изузетно лепу сарадњу“, казала је о успеху своје
ученице Зорана Матић, професорка флауте у убској Школи
за основно музичко образовање „Петар Стојановић“.

НАЈЧЕШЋЕ
ПОГАЂАЈУ ДЕЦУ
У убској општини, по незваничним подацима,има
око десеторо деце која болују од ретких болести
Последњи дан у фебруару, обележава се као Међународни
дан ретких болести. Удружење које се бори за права пацијената
оболелих од ретких болести је НОРБС. Иако у Србији још не
постоји национални регистар оболелих, сматра се да са неком
ретком болешћу живи шест одсто популације или око 450.000
људи. Ретка болест је она, од које болује једна од 2.000 особа или
још ређе.
Н а т е р и то р и ј и
о п ш т и н е Уб , п о н е званичним подацима,
ретка болест дијагностификована је код десетак малишана. У питању су болести као
што је Фридрихова
атаксија, цистична
ф и б р оз а , ко н г е н и тална цистична малформација плућа,
Туретов синдром, булозна епидермолиза (дете лептир). За већину
ових болести не постоје лекови, или су лекови и помагала веома
скупи и могу се набавити само у иностранству.
У свету има око 6.500 ретких болести, већина их зависи од
генетске предиспозиције и најчешће погађа децу. Врло често, до
праве дијагнозе се долази након неколико месеци, па чак и
неколико година, јер лекари не могу одмах да установе која болест
је у питању, а много пута никада се нису ни срели са њом.
Мајка малог Василија из Уба, испричала нам је своје
искуство:
- Ниједан родитељ, ни у најцрњим слутњама не размишља о
томе да би његово дете могло да се суочи са тешком, ретком и у
многим случајевима, неизлечивом болешћу. Оно са чиме се
родитељи суочавају је страх да ће то дете изгубити. Многи
родитељи пређу дугачак и трновит пут док дођу до праве
дијагнозе. Тако је било и са нама. После четири месеца смо
сазнали да Василије болује од генетске болести – цистичне
фиброзе. То је наследна болест, али није заразна и не може се
пренети са једног детета на друго. Од ове болести оболевају деца
која имају два CF гена, по један од сваког родитеља. Лек за
потпуно излечење ове болести не постоји, али лекови који му
помажу да живи нормалан живот су нам доступни и Василије их
користи свакодневно. Тешко је и треба много снаге да би сваки
дан био насмејан и да би на прави начин помогао свом детету, јер
сматрам да љубав и срећа, коју пружамо нашој деци, само помажу
да они буду све боље и боље. Јер, док су родитељи јаки и док се
боре, до тада се и деца боре.
Д.Капларевић

ШИРОМ СРБИЈЕ
Софија Исић
са професорком Зораном Матић
Софија Исић је одлична ученица шестог разреда
основне школе у Докмиру и, по сопственим речима, за флауту се определила „зато што је то један леп инструмент за
девојчице“. Свакодневно вежба и већ сада је свесна да се
само упорношћу долази до значајних резултата. „Ако се
прескаче вежбање, може све да падне у воду“, мудро закључује талентована флаутисткиња, уз наду да ће и на
предтојећим такмичењима поновити подвиг из Ваљева. Д.Н.

Уб, Лајковац, Владимирци и Мионица

064/2180-588

ДАН РЕТКИХ БОЛЕСТИ

2.500
Тираж:

Најбоље место
за вашу рекламу !

СТИЖУ ПОЗИВИ
ЗА ВОЈНЕ ОБУКЕ
Позив би требало да дође бар 30 дана пре вежбе
Грађани старији од 30 година који нису служили војску или
су је, пак, служили цивилно мораће у наредном периоду да
прођу војну обуку за резервисте Војске Србије, која траје 15
дана, а важи за лица до 65 година старости.
Ових дана “плаве коверте” почеле су да стижу на адресе јачег пола и изазвале су коментаре у јавности. Ипак, у Министарству одбране кажу да ово није новина, већ део редовне процедуре Војске Србије, која се поштује још од завршетка Другог
светског рата. Тренутно се оваква обука одржава у Врању.
Према плану, војну обуку би сваки резервиста требало да
прође бар једном у пет година, а Министарство одбране покрива
путне трошкове. Незапослени примају 70 одсто од просечне
плате, а послодавцима запослених рефундира се пун износ
месечне зараде. Позив би требало да дође бар 30 дана пре
вежбе, а резервиста је дужан да осам дана раније оправда
евентуално одсуство. За неоправдани следи казна до 50.000
динара или два месеца затвора.
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ЈЕЊАВАЈУ ГРИПОЗНА СТАЊА

СВЕ МАЊЕ
ОБОЛЕЛИХ
У убском Дому здравља смањен број пацијената
са респираторним инфекцијама, повишеном
температуром и симптомима сличним грипу
У последњих месец дана, убски Дом здравља има
све мање пацијената који долазе због респираторних
инфекција и симптома налик грипу. То нам је потврдила
др Данијела Лукић, лекар опште праксе у овој здравственој установи која каже да је број оболелих знатно опао.
- До сада смо пријавили 33 особе са клиничком
сликом грипа, али немамо лабораторијску потврду из
Завода за јавно здравље Ваљево да ли је то заиста био
вирус грипа. Док се преко узорка брисева пацијената не
докаже његово присуство, нисмо никада сигурни, јер је
тешко разликовати бактеријске од вирусних инфекција.
Што се тиче акутних респираторних инфекција, о којима
воде евиденцију лекари на педијатрији, ту имамо пријављена 83 случаја. До пре четири недеље имали смо доста
пацијента са респираторним инфекцијама, које углавном
нису биле грипозне инфекције, али је било и бактеријских
и вирусних инфекција. Ја сам, конкретно, имала највише
пацијената са гнојним ангинама, које су углавном бактеријске инфекције и то се лечи антибиотском терапијом.
Међутим, број оболелих сада је знатно смањен, наводи др
Лукић, уз објашњење да нису све инфекције везане за
грип.

Докторка Данијела Лукић
Према њеним речима, није потребно да пацијенти са
респираторним инфекцијама и симптомима који одговарају грипу одмах дођу у Дом здравља. Важно је да одлеже,
односно мирују три, четири дана, узимају довољно
течности и антипиретике за снижавање повишене телесне
температуре, као и да се туширају што топлијом водом.
Уколико им ништа од набројаног не помогне и симптоми се
не повуку, треба да се јаве изабраном лекару.
„Када је грип у питању, инфекција траје пет до седам
дана. Након тога обично се натоврзе бактерија, јер имунитет пада, па је онда потребан антибиотик. Од свог лекара
не треба одмах да траже антибиотик, јер грип је вирусна
инфекција и ту антибиотик не може да помогне“, указује др
Данијела Лукић.
Д.Недељковић

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

Ub

064/47-44-865

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

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

Ribarnica (Zeleni pijac)
014/414-210
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Lajkova~ka
panorama
У ЛАЈКОВЦУ ОДРЖАНА ЗИМСКА ШКОЛА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

КОРИСНА ПРЕДАВАЊА И САВЕТИ
- Последњих година већина произвођача је променила носиоце газдинства и то су углавном
преузели млађи чланови, који су схватили да у овој савременој производњи нема добре и
економичне производње без примене знања из струке- истиче Светлана Јеринић, саветодавац
у Пољопривредној саветодавној и стручној служби Ваљево.
Општина Лајковац организовала је, и ове године, током
фебруара и марта месеца, традиционалну Зимску школу за
пољопривреднике. Предавања и саветовања из области
пољопривреде и руралног развоја одржавана су петком у
великој сали Градске куће, а реализована су у сарадњи са
Пољопривредном саветодавном и стручном службом
Ваљево, која је била присутна на сваком од четири
предавања.
Зимска школа за пољопривреднике је у Лајковцу
традиционално добро посећена. На овим предавањима
ратари, пред пролећну сетву, имају прилику да добију
последња драгоцена упутства, као и да размене искуства са
стручњацима и колегама. Поред представника семенских
кућа и произвођача агрохемије, оваква предавања увек прате
и представници банака и осигуравајућих кућа, који
представљају своју понуду за пољопривреднике. Ове године,
пољопривредницима лајковачке општине, између осталих,

Предавање Саше Радосављевића
представили су се ПССС Ваљево, компанија “Еко-патент”,
“KWS-хибриди”, „Халк банка”, „НС-семе”, „Дунав осигурање”, „Пионир”, „ЛГ хибриди”, „ЗП хибриди”, „Агромаркет”,
„Банка интеса”, „Славол”, „Агро арм”, „Алго-технолоџи” и
Друштво пчелара Лајковац.

КЦ „ХАЏИ РУВИМ”

БЕСПЛАТНА ШКОЛА ГЛУМЕ
ЗА ДЕЦУ И ОДРАСЛЕ
Културни центар наставља са организацијом Школе
глуме за децу и одрасле. Часови су почели од суботе 2.
марта: од 11 часова за децу, а од 13 часова за старије
полазнике. Ментори су академски глумци Мирјана и Петар
Михаиловић. Школа глуме ће радити сваке суботе.

Јован Милинковић и Светлана Јеринић,
саветодавци ПССС Ваљево

- Радује нас што је интересовање пољопривредника и
даље јако велико за све области пољопривреде, свеједно
да ли је у питању ратарска, сточарска или воћарска производња, или, пак, заштита биља. Мислим да их, ипак, највише занимају мере из области аграрне политике од стране
Министарства пољопривреде, као и од локалне самоуправе- истиче Светлана Јеринић, саветодавац у Пољопривредној саветодавној и стручној служби Ваљево. - Последњих година већина произвођача је променила носиоце
газдинства и то су угла-вном преузели млађи чланови, који
су схватили да у овој савременој производњи нема добре и
економичне произво-дње без примене знања из струке. Ми
више немамо проблем у сарадњи, да људе уверавамо да
промене сетвену структуру или агротехнику, јер се они сами
интересују, долазе код нас и траже савет. Ми се трудимо да
свим заинтересованим лицима изађемо у сусрет и дамо
одговарајући савет како би своју производњу побољшали.
С обзиром да је у питању сточарски крај, посебно се
издвојила тема о избору крмних култура.
- Произвођачи свесни да је велики утрошак у укупној
калкулацији сточарске производње сам утрошак хране,
негде од 50 до 70 одсто. Због тога смо се, колеге из других
кућа и ми, трудили да урадимо правилан избор крмних култура, како би дошли до што јефтиније а квалитетније концентроване хране и тиме смањили цену коштања сточарских
производа- наглашава Светлана Јеринић.
Пољопривредна саветодавна и стручна служба Ваљево је сваке недеље, поред стручних тема, упознавала
пољопривреднике и са мерама аграрне политике, односно
са условима и начинима коришћења подстицаја које је
Министарство пољопривреде определило за 2019. годину.
Mилован Миловановић
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ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА
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ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ ЗА ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ”

НАЈБОЉА ЛИТЕРАРНА
СЕКЦИЈА У СРБИЈИ
Литерарна секција „Разиграно перо”
ОШ „Миле Дубљевић” из Лајковца
проглашена je за најбољу основношколску литерарну секцију у Србији.
Професорка Лидија Марић Јовановић, која
руководи литерарном секцијом, награђена
je пети пут за менторски рад са талентованим литерарцима. Признање на Републичком такмичењу литерарних секција и
дружина основних и средњих школа
Србије донели су креативни рад и успеси у
школској 2017/2018. години. Успех је
значајнији када се има у виду да је

зборницима, збиркама и часописима, као
и 16 текстова о раду и успесима секције у
различитим штампаним и електронским
медијима.
Захваљујући бројним наградама
које су за своје стваралаштво на
различитим литерарним конкурсима
освојиле ученице садашњег шестог
разреда: Нина Јуришић VΙ-3, Јована
Мештеровић VΙ-3, Милица Марковић VΙ-4,
Нина Максимовић VΙ-1 и Сања Јеленић
(ученица која је прошле године завршила
осми разред), литерарна секција

СА 87.СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

УСВОЈЕНЕ ОДЛУКЕ
О ИНТЕРНОМ ВОДОСНАБДЕВАЊУ
Осамдесетседма седница Општинског већа имала је четири тачке
дневног реда: два извештаја о раду и
две одлуке везане за интервентно
водоснабдевање. У изјави за медије
након седнице Ненад Џајевић, заменик председника општине, резимирао
је ове одлуке:
- Веће је усвојило Извештај о
раду Црвеног крста Лајковац и Извештај о раду Установе за спорт и
омладину за прошлу годину, као и две
одлуке везане за интервентно водоснабдевање. Данас смо коначно
усвојили Одлуку о интервентном
водоснабдевању, на основу које ће
грађани лајковачке општине, који су
по овом питању најугроженији, моћи
по устаљеној процедури интервентно
да добију воду за пиће по субвенционисаним ценама. Постоје одређени
услови које грађани треба да испуне
како би добили воду за пиће по
субвенционисаним ценама, између
осталог и да у свом домаћинству

имају резервоар за прихватање воде.
У уторак 26. фебруара одржана је
још једна – телефонска седница Већа,
на којој је усвојен посебан програм
којим ће се из буџетске резерве за
спорт издвојити средства за одржавање финала Купа Србије у одбојци (10.
март, Хала спортова Лајковац).

НА САЈМУ ТУРИЗМА

ШТАНД ТОО ЛАЈКОВАЦ
ДОБРО ПОСЕЋЕН
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У СУСРЕТ ИЗБОРУ НОВОГ НАЧЕЛНИКА

РАДНО ПРОЛЕЋЕ
На дневном реду 88.седнице Општинског већа у Лајковцу, која је одржана у
петак 1.марта, нашли су се извештаји о
реализацији пројеката из области културе,
подршке програмима невладиних организација и подршке обнови верских објеката.
Усвајањем ових извештаја стакли су се
услови да се за ове области, у наредним
данима, распишу нови конкурси за 2019.
годину.
- Буџети за све поменуте три области
незнатно су смањени у односу на претходну годину. За милион динара је смањен
износ буџета за обнову и помоћ верским
објектима. Прошле године смо увели праксу да сви верски објекти на територији
општине Лајковац буду подједнако заступљени, а да се свештеници са различитих
парохија међусобно договоре и усагласе
захтеве а затим конкуришу на дати конкурс. Водили смо се тиме да прошле године нисмо утрошили сва средства за поменуте области, па смо на основу тих параметара смањили износ буџета за те области а повећали нека друга давања на нашој
територији. То се, пре свега, односи на
студентске стипендије и пољопривредуистакао је, након седнице Већа, председник општине Андрија Живковић.
Према његовим речима, већ у првим
пролећним месецима најављене инвестиције ће кренути пуном паром и жестоким темпом, уз очекивања да инфраструктурни радови буду још интензивнији
него претходне године.

Андрија Живковић
- Прва најављена асфалтирања на
територији лајковачке општине очекују
се већ у марту, а ти послови су већ уговорени још 17. јануара. Уследиће и изградња трафоа за потребе базена, паралелно и започето уређење партера
испред Градске куће, потом изградња
Зелене пијаце, стварање услова за изградњу парка на садашњем простору
пијаце- нагласио је Жиковић.
Ових дана је комплетирана и документација за две школе ( средњу у
Лајковцу и школу у Бајевцу), у сарадњи
са Канцеларијом за јавна улагања, тако
да се очекује већ средином марта расписивање набавке за комплетну реконструкцију ове две школе, а вредност ових
радова је преко 300 милиона динара.
Прошке недеље завршен је конкурс
за избор новог начелника Општинске
управе Лајковац, а ових дана може се
очекивати и његово именовање.

ЖОК ЖЕЛЕЗНИЧАР

УБЕДЉИВЕ ЛАЈКОВЧАНКЕ
Након лидер Јединства (3:1), пала и Визура (3:0)
литерарна секција ОШ „Миле Дубљевић”
први пут учествовала на овом републичком такмичењу које заједнички организују Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, Друштво за српски
језик и књижевност Србије и Задужбина
Десанке Максимовић.
Чланови Литерарнe секцијe „Разиграно перо” у школској 2017/2018. години
освојили су 15 награда на различитим
локалним, републичким и међународним
литерарним конкурсима, реализовали
неколико креативних радионица, обележили значајне празнике и књижевне
јубилеје, организовали и реализовали
изложбе и на различите начине учествовали у културном животу школе и
општине. У претходној години објављено
је 18 литерарних радова чланова секције у

КОНЦЕРТ ПОВОДОМ 8.МАРТА

ДАМАМА НА ДАР
Солиста РТС-а, баритон Милош
Радовић, већ је добро познат лајковачкој публици. Културни центар „Хаџи
Рувим“ последњих година организује
његов концерт поводом Дана жена.
Концерт под називом „Била је тако
лепа“ одржан је, 4.марта, у великој сали
Културног центра, а сјајни певач изводио је одабрану евергрин и староградску музику у пратњи Тамбурашког
оркестра „Зоруле“.

лајковачке школе кандидовала се за
републичко такмичење. Осим младих
песникиња, раду литерарне секције и
овом великом успеху значајно су својим
залагањем и креативношћу допринели и
ученици: Тијана Видаковић VΙ-1; Александра Илић, Кристина Јовановић, Нина
Нешић, Вук Ђурић, Сара Петронијевић,
Никола Васиљевић, Тамара Ранковић,
Михаило Јеремић, Анђела Антонијевић
VΙ-3; Магдалена Павловић, Невена Петровић, Јасмина Недељковић, Славица
Стефановић, Младен Ђуричић, Марија
Илић VΙ-4.
Руководилац Литерарнe секцијe
„Разиграно перо” мср Лидија Марић
Јовановић награђена је за менторски рад
са ученицима и стручно вођење секције
наградом „Проф. др Слободан Ж. Марковић”. Ово је пета награда на Републичком
такмичењу литерарних секција и дружина основних и средњих школа Србије
за професорку Марић Јовановић која је
претходна четири пута била награђена за
руковођење Литерарном секцијом ОШ
„Браћа Недић” из Осечине.
Додела награда најбољима традиционално се одржава на Филолошком
факултету у Београду за време трајања
Зимског семинара за професоре и
наставнике српског језика и књижевности. Дипломе и књиге за наставника
ментора и школску библиотеку додељивале су председница Друштва за
српски језик и књижевност проф. др Зона
Мркаљ и секретар Мина Ђурић.

Туристичка организација општине Лајковац је на овогодишњем
Сајму туризма у Београду имала свој
самостални штанд, који је сва четири
дана био изузетно посећен. Културно
историјски споменици, излетишта и
природни ресурси општине Лајковац,
представљени су кроз бројне брошуре, туристичку мапу и публикације
у издању ТОО Лајковац. Ове године
посебан акценат дат је и на спорт, а
кроз живу реч директора ТОО
Лајковац бројни посетиоци могли су
се детаљно упознати о времену
настанка Манастира и цркава на
територији лајковачке општине, стилу
градње и осликавања храмова, као и
начину на који функционишу воденице на Колубари и Топлици, те о
обичајима из прошлости Лајковца и
времену када је ово место било
велика железничка раскрсница.

"Ми немамо велике хотеле и
одмаралишта, али је интересовање за
наша архелошка налазишта, манастире, а посебно за воденице било веће
него икад. Зато смо трећи дан посветили баш промоцији воденица, уз богат
музички програм. Тако су и договорене
посете селу Маркова Црква и Јолића
воденици у Лајковцу. Међу 1.000
излагача из 40 земаља, ипак смо успели
да будемо међу запаженијима", каже
Милутин Ранковић.
Уз бројне дипломате, познате
личности из уметничког и јавног
живота Србије и иностранства, штанд
ТОО Лајковац су посетили и Милан
Павловић, власник Кумове воденице и
Томислав Сретеновић, власник Сретеновића воденице, као и Андрија
Живковић, председник општине Лајковац.

И у другом међусобном дуелу
Мини лиге 1-6 одбојкашице Железничара
победиле су Визуру – овога пута пред
својим навијачима и много убедљивије.
У мечу који је преносио РТС тријумф
Железничара ниједног тренутка није
долазио у питање, а крајњи резултат био
је 3:0, по сетовима 25:21, 25:21, 25:17.
Одбојкашице Жеље одиграле су сјајно и
сигурно већи део утакмице против
подмлађеног тима шампиона Србије.
Поново је најефикаснија била Јелена
Млађеновић са 14 поена, одлично су је
пратиле Јелена Станимировић и Александра Гајић са по 9, Маја Савић и Николина Лукић са по 8 и Јелена Олуић са
седам.
У осталим мечевима шестог кола
Мини лиге 1-6 Црвена звезда је победила
Спартак у Суботици са 3:1, а Јединство
ТЕНТ у Обреновцу са 3:0.

ПОБЕДА НАД ЛИДЕРОМ
И претходне среде, у оквиру
ванредног кола, сјајно је функционисао
тим лајковачког одбојкашког суперлигаша, који је са клупе предводила Мирјана Мусулин. Железничар је нанео први
пораз Јединству из Старе Пазове у
оквиру Мини лиге 1-6. После велике
борбе меч је завршен резултатом 3:1, по
сетовима 25:23, 25:23, 23:25 и 25:18. Домаће је са 17 поена предводила Јелена
Станимировић, а сјајно су је пратиле
Олуић и Гајић са по 13 поена. Млађеновић је уписала 10, а Маја Савић осам
поена.

Јелена Млађеновић

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
Плеј-оф
19 5
18 6
17 7
15 9
12 12
9 15

Jedinstvo SP
C.zvezda
@elezni~ar
Vizura
TENT
Spartak (S)

60:29
60:32
57:35
56:39
48:44
37:54

54
52
47
47
37
27

Наредне утакмице Железничара
7.коло (15.март):
Железничар (Л) - Спартак (С)
8.коло (22.март):
ТЕНТ - Железничар (Л)

ГТ-4

7.март 2019.г.

ЛАЈКОВАЦ

НАШИ ПРЕЦИ

Пише: Милутин Ранковић

ЛАЈКОВАЧКЕ
КАФАНЕ
Лајковчани су одувек били присно везани са животом
кафана, а пошто су се ту укрштала четири крака пруга узаног
колосека ваљало је угостити и бројне путнике. Кажу да је у
варошици крајем тридесетих година, у време њеног
просперитета било једанаест кафана.
Кад воз стигне, са мањим или већим закашњењем, у
Лајковцу, онда се чека на даље кашњење. Тада се излази из
воза, иако се путовање наставља даље. Уз саму железничку
станицу налазила се чувена станична ресторација увек пуна јела
и пића, у којој је чекајући воз за Ваљево. једне давне ноћи 1926.
године, у веселом друштву зору дочекао и Мика Петровић Алас.
У станичној ресторацији могло се добити вруће јагњеће и
прасеће печење, гулаш, паприкаш и добра сезонска салата од
свежег до киселог купуса, парадајз, црни лук, краставац и друге
салате. Пре јела био је обавезан аперитив који се онда просто
звао шљивовица, ракија десетка, односно 25 степени алкохола.
Ретко се пила љута ракија од 20 гради или 50 степени. Понекад
су се пила страна пића: могао се добити виски, рум, коњак...
Вина су била свих боја и врста, али се највише тражило црно и
Ружица, док се бело вино користило само за шприцере. Онда су
из Ваљева долазиле тешке и дебеле боце са сода-водом која на
притисак из боце излази и прави у вину оне чувене венчиће.
Касније су постојале содаџије и у Јајковцу.
Поред железничке ресторације постојала је, преко пута
железничке станице, у својини трговаца Аћевца из Ваљева,
кафана-хотел. Аћевци су издавали кафану под закуп, а уз
кафану је било и неколико соба за преноћиште и штала за
смештај стоке и робе. Једно време Аћевчев хотел-кафану
дражао је Света Антоновић. Одмах до хотела била је кафана
Павла Душића Шиљаговца, за време Корејског рата прозвана
„Кореја“ због честих туча у њој. У то време кафану је држао у
закупу најпознатији лајковачки кафеџија Милорад Аћимовић,
родом из буковице који је радећи у Лајковцу, стекао приличан
иметак. Његова жена је била из познате породице Стојнић из
Ваљева. Аћимовић је имао и кафану у данашњој згради
Живојиновића, у близини пијаце. Имао је и мензу у којој су се
хранили радници на железници а где се могла попити и добра
капљица.
У пуном сјају блистала је у то време и некадашња „Дрина“
крај пијаце, тада „Гранд хотел Колубара“. У гусковачи је радила

кафана познатог газде Богосава. У кући Небојше
Лазаревић била је такође кафана. У приземљу зграде
Чедомира Тришића држао је кафану кафеџија Каран. У њој
се, нарочито у доба окупације навелико коцкало. „Златно
буренце“ Ранка Бајића радило је и пре Другог светског
рата, а држао га је Стева Ликушић- Цинцарин. Списак
лајковачких 46 кафана завршавамо са кафаном преко
пута бившег железничког дома коју је држао газда свима
познат под надимком „Жути мрав“.
У време пуног проспериета Лајковца, заједно са
саобраћајним везама, развијала се и привреда, а и
трговина. Старим лајковчанима добро познати Лаза
Шешлија (1915-1998) причао је како је ова варошица
дочекивала придошлице обиљем понуда и јефтиноћом.
Наиме, када је Лаза стигао из Сарајева у Лајковац,
1938.године, свратио је у једну од лајковачких кафана на
ручак. Услуга је била врхунска, а јеловник пребогат.
Гледајући препун сто Шешлија се питао колико ће за то
„задовољство“ платити. Знајући цене у Сарајеву
очекивао је да ће га ручак „папрено“ коштати. Уместо
поголемог рачуна износ који је затражио келнер био је за
Лазу изненађујуће низак. Полуошамућени Лазар изађе на
улицу, а иде му у сусрет сељак који носи прасе преко
рамена.
- Пошто прасе- пита га Шешлија.
-12 динара- сељак ће на то. - А јел много господине?
Ево ти га за 10!
У Сарајеву је тако прасе, причао је касније Шешлија,
коштало тада ни мање, ни више, него 30 динара. Због тога
Лазар остаде у Лајковцу и брзо поче са првим пословима.
За богату и уредну снабдеваност варошице робом и за
пристојне цене били су заслужни лајковачки трговци:
Митар Симовић, Милован Станић, Исидор Станић, Чеда
Тришић, Душан Јелић и други...

ФУДБАЛ- ЛАЈКОВАЧКИ ЗОНАШИ ФИНИШИРАЈУ ПРИПРЕМЕ

„ДИЗЕЛКА” ВЕЋ У ПОБЕДНИЧКОМ РИТМУ
Екипа тренера Александра Лазаревића одлично је
финиширала припреме у Тивту, Железничар је најпре надиграо
Тутин са 4:1 (Лукић, Станојевић, Софронић, Немања Марковић),
потом направио преокрет против Бегеја из Житишта и славио са
3:2 (два гола Станојевића и Голубовић), да би пред повратак
кући, "дизелка" напунила мрежу и локалног Арсенала- 4:1
(Лукић, Софронић, Стевановић, Тешић). По доласку у Лајковац,
Железничар је савладао Рибницу 2:1 головима Лукића и
Гавриловића, потом и Раднички (Ваљево) са 2:0 (стрелци Лукић
и Немања Марковић), а "генералка" је заказана за суботу 9. март
против из Шумадије из Шопића на домаћем терену. Лазаревића
може да радује повољан здравствени билтен, а за старт
првенства против Осечине (недеља, 17. март, 14.30 у Лајковцу),
млади тренер не може да рачуна на Немању Марковића који је
"поцрвенео" у последњем јесењем колу.
Задругару је до првенства остала још генерална проба у
Горњем Милановцу, противник ће им бити зонаш Таково у
недељу 10. марта. Пулени Дејана Спасића играли су без голова
са Борцем из Лазаревца, а поражени су на лазаревчаком
"вештаку" од ТЕК-а резултатом 1:0. Младом тренеру главобољу
задају не баш идеални услови за тренинг, као и неколико
повреда које ремете ритам рада. Голгетер Јеринић је пропустио
неколио тренинга и вратио се у строј у последњој провери, а
повреде муче Немању Павловића и новајлију Милана

Детаљ са јесење првенствене
утакмице Задругар-Железничар
Марковића. Од појачања, најближи стартној постави за
Богатић су леви спољни Петровић из Такова, као и голман
Рафаиловић, а повреда колена, на жалост, јача је од
универзалца Владе Митровића који ће пропустити и ову
полусезону. За први пролећни меч, Спасић не може да
рачуна на Новаковића, Томића и Мићића због "жутице",
тако да ће епитет апсолутног фаворита припасти
домаћину Мачви из Богатића.
Б.Матић
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ПРОФЕСОР ДОКТОР МИЛОМИР СТЕПИЋ

ГЕОПОЛИТИКА КОСОВА
И МЕТОХИЈЕ
Проф. др Миломир Степић у фебруару је био гост Установе
за културу и спорт. Тема трибине је била геополитичка скица
Косова и Метохије и све оно што је претходило проблему који се
појавио на Косову.
- Мало смо обновили знања о Косову и Метохији. Где је тај
простор, како изгледа и зашто сада може да се каже да је све
мањи број људи на Косову и Метохији и то због несигурног стања
које тамо влада, поготово код млађих људи? На почетку сам
рекао нешто о географији Косова и Метохије, какав је то простор
од чега се састоји, која су му природна богатства, колико
становника има по пописима и проценама. Демографска ситуација тамо није онаква какву замишљамо, како смо из медија
често обавештени, већ је потпуно другачија. Број Албанског
становништва се нагло смањује, због мањег привредног
прираштаја и због одсељавања, тај број је испод једног милиона,
као и да ће та чињеница утицати на будуће процесе и решавање
тога питања. То је неисцрпна тема- нагласио је Степић.

Детаљ са трбине Проф. др Миломира Степића
Веома су важне, како је нагласио професор Степић,
чињенице које се тичу геостратегије и геополитичког положаја.
То је животно важно за нас, зашто је тај простор шире важан у
контексту балканских и евроазијских процеса, као и да то питање
не може бити тако брзо разрешено као што се очекује. То од нас
тражи доста ангажмана, стрпљивост и врхунско знање и
истрајност.
- Прво је, у свету, процес њиховог признавања текао
експлозивним током те 2008.године, потом су се признавања
следећих четири-пет година брзо множила, а онда је процес
успорен и застао да би, у последње две године, почео да опада.
Има све више повлачења и то је реверзибилан процес што је
доста неочекивано у међународним односима. Тако ће се
наставити и у будућности што нама даје све више аргумената да
са питањем решавања Косова и Метохије будемо стрпљиви, да
иза себе имамо солидне услове који се темеље на нашем Уставу
и на брзој промени на ‘’теразијама геополитичке моћи’’ у свету, са
слабљењем оних који стоје иза такозване Републике Косово, а
са јачањем оних који се томе противе. На неки начин КиМ је
индикатор поделе света, на земље које су признале Косово и оне
које нису, на проамеричке и антиамеричке земље. Просто имамо
чињеницу да их највећи део света није признао. Јесте то, можда,
преко половине држава, али, ту такозвану независност је
признало само 29% становништва у свету и нешто преко 35%
територије света, дакле то је ипак мањина- истиче Степић.
Током ове вечери било је много компетентних питања јер
Убљани су врло добро обавештени. Домаћини су изразили жељу
да следећа тема буде питање „Велике Албаније“
- Уз ову презентацију, коју смо имали уз доста карата, које
користим, то је сликовитије и јасније, јер када се погледа карта
распореда привредних ресурса на Косову и Метохији и да су ту
лигнитна лежишта међу првима у свету, а пет-шест пута су већа
од Колубарских лежишта. То су резерве које могу да трају још 200
година. Када на карти погледате велику Албанију и различите
опције ње, онда добијате другачију слику јер видите докле то
допире, које све земље угрожава. Може да угрози преко пола
северне Македоније, велики део Црне Горе, њихове главне
градове и саобраћајнице, главне стратешке правце и векторе... Е,
то је, онда, вероватно, наша следећа тема- нагласио је професор
Степић, који често држи трибине по Србији, а ово је било његово
друго гостовање на Убу.
Љ. Симановић

ХРОНИКА УБА И ТАМНАВЕ
ИН МЕМОРИАМ

ЖИВОРАД
ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЛИЛА
Н еумо р н и , с к р ом н и ,
доброћудни и честити Живорад
Веселиновић Лила преминуо је у
суботу 16. фебруара 2019. године
године у Убу. Био је и остао драг и поштован суграђанин
па су га до вечне куће испратили родбина, пријатељи,
сарадници и други познаници. Сахрањен је сутрадан на
градском гробљу у Убу. Том приликом од њега се
опростио дугогодишњи сарадник Бранислав Сарић,
професор одбране и заштите.
Живорад Веселиновић Лила рођен је 27. априла
1927. године у Брезовици, од оца Владислава Веселиновића из Новака који је дошао у кућу будућој супрузи
Радмили Ашковић и живео са њеним родитељима. Како
су имали четири сина и две кћери то приходи од пољопривреде нису били довољни за издржавање десеточлане
породице. Најпре, допунске изворе прихода је налазио у
раду под надницу и наполницу да би се потом запослио у
неким воћњацима на периферији Београда. Захваљујући и томе успева да преко Српског привредног друштва Привредник(1897—1946) своје синове упути на
даље школовање. Тако је и Живорад постао шегрт трговинске фирме Ројал у Београду.За време окупације
живео је илегално у Београду, а октобра 1944. године
добровољно ступио у VIII црногорску бригаду и учествовао у завршним борбама за ослобођење Београда и и
остатка земље.
По окончању рата и дослужења војног рока у
Сиску враћа се у родну Брезовицу и укључује у активности на обнови и изградњи земље. Учествовао је на више
омладинских радних акција па, и са оном шведском
бригадом којом је командовао покојни Улоф Палме, у
Спачанванским шумама. Професионалнео је најпре
радио као инструктор тек основаних сељачких радних
задруга, па као судија за прекршаје и иследник СУП-а
Уб. Уз рад ванредно је завршио гимназију и Вишу
управну школу, образовао породицу, подизао децу,
саградио кућу, стално се усавршавао и активно се бавио
друштвено-политичким радом.
Ипак, најдуже је био радно ангажован у Војном
одсеку Убу (1864-1986) обављајући све послове, а шест
мандата био је начелник. Мада је радио веома значајан,
врло сложен, изузетно деликатан и јако одговоран посао,
не ретко и у ванредним околностима, све послове и
задатке обављао је на опште задовољство. Наравно, у
томе је имао и свестрану помоћ и подршку свих запослених сарадника које је најчешће сам бирао. Имао је
значајног удела и у образовању територијалне одбране,
цивилне заштите, оснивању Службе осматрања и
јављања, унапређењу система мобилизације и сл.
Бавио се и хуманитарним радом - учешћем у
разним сабирним акцијама, а преко 40 пута је и добровољно дао крв. Вредно помена је и његово настојање да
што више сиромашних сеоских младића из Тамнаве
упути на одслужење војног рока у техничке и ауто јединице ЈНА како би овладали одређеним вештинама и
тако се припремили за даљи самосталан живот.
И по одласку у пензију био је активан пре свега
производећи здраву органску храну на свом плацу, помажући супрузи Жики, синовима Жарку и Мирку и снахи
Снежани у обављању кућевних послова и подизању
унучади Душице и Душана. Два мандата био је и
председник Општинске организације Савеза бораца Уба
несебично се ангажујући на неговању борбених и слободарских традиција, заштити интереса њеног чланства и
пружајући им нужну помоћ.
Мада увек озбиљан и званичан у суштини је био
веома толерантан и правдољубив човек, ведра и насмејана особа. Увек расположен за дружење, шалу и весеље.
Зато се за његово име с правом везују многе згоде и
незгоде, шале и анегдоте, којих је било на претек и које ће
се још дуго препричавати.
Милорад Радојичић
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ОПШТИНА СЕ ПРЕДСТАВИЛА НА САЈМУ ТУРИЗМА

ЗАПАЖЕН НАСТУП
Општина Мионица је и ове године представила своје
потенцијале на Међународном сајму туризма који од 21. до
24. фебруара одржан на Београдском сајму. Посетиоци
штанда општине Мионица смештеног у Хали 4 Београдског
сајма су били у прилици да се информишу о понуди
смештајних капацитета, ценама, попустима и промотивним
пакетима, као и могућностима коришћења ваучера за
боравак у домаћој радиности и сеоским туристичким домаћинствима, али и да се упознају са туристичком апликацијом
"Visit Mionica" за паметне телефоне базираној на iOS и
Android платформама.
А.К.

Штанд општине Мионица

МИОНИЧКИ КАРАТИСТИ НА ТУРНИРИМА
У БРАТИСЛАВИ И АРАНЂЕЛОВЦУ
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ОПШТИНА ДОМАЋИН РАДИОНИЦЕ

О СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ
У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА
Општина Мионица је недавно била домаћин радионице
о социјалном становању у заштићеним условима коју су
организовали Балкански центар за миграције и хуманитарне
активности и америчка невладина организација CRS . Ова
активност је део стратешког задатка побољшања услова
становања и управљања објектима социјалног становања у
оквиру пројекта ''Одрживи повратак и интеграција расељених
лица и избеглица у БиХ, Црној Гори и Србији''. Радионици су
осим домаћина и организатора присуствовали и представници општина Крупањ и Сремска Митровица .
Присутнима се у уводном делу обратио Извршни
директор Балканског центра за миграције и хуманитарне
активности Горан Баста, који је истакао да ће ускоро бити
завршени радови на изградњи вишепородичне стамбене
зграде у улици Ратка Петровића у Мионици намењене
збрињавању избеглих лица у оквиру Регионалног програма
стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат пет и да је
циљ радионице да се изврши пресек досадашњих активности у вези са социјалним становањем у заштићеним
условима у оквиру Регионалног стамбеног програма у
општинама Мионица, Крупањ и Сремска Митровица.
- Идеја је да покушамо да у сарадњи са општинама
направимо правни амбијент како би се донео сет локалних
прописа који би били униформни, а који се баве социјалним
становањем. Стамбени објекти социјалног становања морају
функционисати на комерцијалан начин како би били заштићени од пропадања – истакао је Извршни директор Балканског центра за миграције и хуманитарне активности Горан
Баста.

НАСТУП ЦМИЉАНИЋЕВЕ
У СЛОВАЧКОЈ
Мионички каратисти су крајем фебруара учестовали на
два међународна турнира и то у Братислави и Аранђеловцу.
У Словачкој је наступила Тијана Цмиљанић као први каратиста ''Мионице'' који се у протеклој деценији такмичио ван
граница земље, док је на интернационалном турниру ''Аранђеловац опен'' наступило 15 такмичара који су освојили исто
толико медаља (8 златних, 4 сребрне и 3 бронзане) у катама
екипно и појединачно.

Детаљ са радионице
Представници Балканског центра за миграције и
хуманитарне активности су током радног дела радионице
презентовали нацрт Правилника о становању у зградама са
становима у закупу са могућношћу куповине, као и прелиминарне резултате истраживања о процени задовољаства
корисника социјалног становања у Сремској Митровици. А.К.

Тијана Цмиљанић

У МИОНИЧКОМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ
Цмиљанић је на 39. по реду ''Гран прију Словачке'' у
Братислави бранила боје Карате савеза Уже Србије, а на
турниру је учствовало преко 2.000 каратиста из 22 земље са
европског, азијског и афричког континента. Драгоцено
искуство Цмиљанићева је стекла такмичећи се у категорији
јуниорки као једина каташица из Србије, а ривалке су јој биле
из Словачке, Пољске, Аустрије, Мађарске, Хрватске и Русије.
На турниру у Аранђеловцу злато у екипној конкуренцији је припало ката тиму нада (Секулић, Остојић, Ал.
Николић), док су полетарац Никола Ранковић (оранж појас) и
пионир Никола Секулић били најбољи и у својој класи и у
апсолутном нивоу, па су им припала по два најсјајнија
одличја. Александар Николић је стигао до злата у класи
плавог појаса и сребра у апсолутном нивоу, а најсјанија
одличја су припала и Чеди Ракићу и Милици Мијаиловић.
Сребрна одличја су освојиле Јана Поповић, Андрија
Николић и Оливер Остојић, бронзана Дуња Кевић, Хелена
Павловић и Анђела Марковић, а наступили су и Ива РадивоА.К.
јевић, Милица и Ђурђа Ракић и Јован Белошевић.

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ
ДАВАЊА КРВИ
Црвени крст Мионица и Служба за трансфузију крви
су недавно организовали акцију добровољног
давалаштва крви у мионичком Културном центру којој се
одазвало 33 грађана. Овог пута драгоцену течност је дало
њих 31, док двоје потенцијалних давалаца то није могло
да уради из медицинских ра злога. Скоро трећина
давалаца су биле припаднице лепшег пола, док је једно
лице први пут дало крв. У обавештавању јавности,
од н ос н о ле п љ е њ у п л а к а т а , д е љ е њ у п оз и в н и ц а и
лифлета и обавештавању грађанства путем мобилних
телефона и друштвених мреж а, учествовало је 16
волонтера, који су потом присуствовали и самој реалиацији акције.
А.К.
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
ул. Карађорђева 14
ШАБАЦ Адреса:
(код главне поште)
КОНТАКТ
тел. школе: 015/348-829
тел: 015/349-392
тел/факс: 015/353-626
моб: 063/70-69-890
065/69-57-196

Будите испред осталих!
Завршите средњу школу
по програму Министарства
просвете Србије на европски начин

Упис кандидата обавља се:
радним даном
суботом
од 11 до 18 h
од 10 до 14 h

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

www.sepsab.edu.rs
e-mail: sepsab@mts.rs

Грађевина

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

IV степен
1.
2.
3.
4.

Школа је основана решењем
Министарства просвете Србије

грађевински техничар за високоградњу
грађевински техничар за нискоградњу
грађевински техничар за хидроградњу
образовни профил извођач инсталатерских
и завршних грађевинских радова

- Редовно школовање
- Ванредно школовање
за лица старија од 17 година
стицање знања услов уписа:
- завршена основна школа или
- започета било која средња школа
- Преквалификација
- Доквалификација
услов уписа: завршена било која
средња школа 3. и 4. степена
- Специјалистичко образовање у
једногодишњем трајању
услов уписа: завршена средња школа
и 2 године радног искуства
СА ДИПЛОМОМ ОВЕ ШКОЛЕ ЛАКШЕ
ДО РАДНЕ ДОЗВОЛЕ У РУСИЈИ,
НЕМАЧКОЈ И ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА ЕУ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ (V СТЕПЕН) ГРАЂЕВИНА
услов уписа одговарајућа средња школа и 2 године пословног искуства
ГРУПА МАЈСТОРИ
ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ
1. зидар мајстор
2. тесар мајстор
3. армирач мајстор
4. бетонирац мајстор
5. изолатер мајстор
6. грађевински керамичар мајстор
7. молер – фарбар мајстор
8. грађевински гипсар мајстор
9. мајстор за кућне водоводне и
канализационе инсталације
10. мајстор за грађевинску механизацију

ПРОФИЛ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВОЂЕ
1.
2.
3.
4.

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

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

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
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Захвални за сву љубав коју си нам пружио

ЗОРАН
ШИМШИЋ
(1968 - 2018)
Свако може да буде отац, али
само неки могу да буду тата...
Очеви могу бити незадовољни,
тате тугују. Отац је поносан,
тата је срећан. Отац се пење на
камен, који је тати пао са срца.
Отац тврди да мораш боље,
тата ти каже да можеш бољеследећи пут. Отац верује у твоје
способности, тата верује
у тебе...
Тата, много те волимо !!!
Недостајеш нам...

Вук Јустин и Мајда

2.марта навршава се шест месеци од када сам остала без тебе

ЗОРАН
ШИМШИЋ
(1968 - 2018)
„Све бих дала да си ту,
бар на један трен
да вечност буде.
Да ти пратим траг
у бескрају,
све бих дала да си ту...”

Твоја Мара
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Сећање на трагично настрадалог брата

ЗОРАН ШИМШИЋ

ЗОРАН ШИМШИЋ

(6.07.1968 – 30.08.2018)

(6.07.1968 – 30.08.2018)

„Ујка Зоко, у топлини
сећања по доброти
срца и лепоти душе,
вечно си у нашим
срцима и мислима. С
поносом и
поштовањем чувамо
успомену на тебе“!
Воле те твоја сестричина
Сузана са супругом Арифом
и децом Денисом и Арисом

Сећање на трагично настрадалог брата

Драги брате Зоране!
Тешки су дани ови,
тешко је без тебе бити,
тешко је своју бол крити
и насмејан бити. Душа ће
увек патити и срце ће
заувек болети а ја ћу те
једини мој брате ЗОРАНЕ
заувек волети. Бол је сваким
даном јача и јача.
Твоја сестра Славица
са ћерком Сузаном, зетом Арифом,
унуцима Денисом и Арисом

Сећање на вољеног брата

ЗОРАН ШИМШИЋ

ЗОРАН ШИМШИЋ

(6.07.1968 – 30.08.2018)

(6.07.1968 – 30.08.2018)

Време које пролази
не доноси заборав,
већ љубав и сећање
на тебе.
Остаћеш вољен и
никад заборављен...
Твоја сестра Деспина и зет Ћамилко
СЕЋАЊЕ

Премало је речи
а превише туге
да ти кажемо колико
нам недостајеш.
Нака те чувају
анђели
Твоја сестра Драгица са синовима
Веском, Тометом, Стевом
СЕЋАЊЕ

ЗОРАН ШИМШИЋ

ЗОРАН ШИМШИЋ

(6.07.1968 – 30.08.2018)

(6.07.1968 – 30.08.2018)

Оставио нас је добар
човек, широке душе и
чистог срца у којем је
било места за све људе
овог света.
„Ни ватра, ни ветар, ни
рођење, ни смрт, не могу
избрисати добра дела...“

Деца са сметњама у развоју

Прошло је шест месеци од смрти

„Проћи ће све.
Само душа, образ
и оно што је добро,
остаје вечно“
Патријарх Павле.

Ти остајеш...
С` поштовањем,
Влада и Беба

Прошло је шест месеци од смрти

ЗОРАНА ПУНК
- ШИМШЕ

ЗОРАНА ПУНК
- ШИМШЕ

„Човек је јачи мртав,
него нечовек жив“.
Почивај у миру.

С` поштовањем

Воле Те Весна и Иван

Ђорђе

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА

23

7.март 2019.г.
СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН ШИМШИЋ

ЗОРАН ШИМШИЋ

(6.07.1968 – 30.08.2018)

(6.07.1968 – 30.08.2018)

Твоја доброта
и велико срце,
заслужују да те
вечно памтимо
и чувамо од
заборава...
Колектив „Санидеи” д.о.о.
СЕЋАЊЕ

Легенде одлазе
у вечност,
никада у заборав.
Био си једна од њих.
Вечно ћеш живети
у срцима
Твојих кумова Ранка, Соње,
Давида и Сандре Никетић
СЕЋАЊЕ

ЗОРАН ШИМШИЋ

ЗОРАН ШИМШИЋ

(6.07.1968 – 30.08.2018)

(6.07.1968 – 30.08.2018)

Дружење са тобом
била је велика част.
Памтићемо те
по добру
и заувек ћеш
остати део нас...

Зоране,
заувек ћеш бити
у мом сећању

Никола Коларов, Зоран Џајић,
Лука Богдановић, Немања Тубић,
Горан Благојевић, Милош Цицмил и Ацо Калајџић

СЕЋАЊЕ

Снежа
СЕЋАЊЕ

ЗОРАН ШИМШИЋ

ЗОРАН ШИМШИЋ

(6.07.1968 – 30.08.2018)

(6.07.1968 – 30.08.2018)

Шефе,
сваки твој корак био је
јасан и поуздан, мисли
искрене, а став чврст.
Зато смо те сви волели,
пратили и поштовали.
Остаћеш заувек у нашим
срцима

Твој „Kennedy team”

СЕЋАЊЕ

Част је била
познанство са тобом
и заједнички рад
протеклих 25 година.
Велико поштовање,
почивај у миру
Хелга Пунк и Милош Капетановић
СЕЋАЊЕ

ЗОРАН ШИМШИЋ

ЗОРАН ШИМШИЋ

(6.07.1968 – 30.08.2018)

(6.07.1968 – 30.08.2018)

Золе,
празнину ништа не
може испунити.
Недостајеш.

Дацка и Мики

Миле,
врати се, ма било који
дан... Врати се, сад те
требамо највише. Сви
дани су празни,
безвезни, исти и
пролазни. Прође све,
ал` само бол не
пролази.. Волимо те...

Милош и Ивана
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Године 2019. на Сретење
Господње, преминула је наша
вољена мајка и супруга

ЈЕЛА ЖИВКОВИЋ
(1956 – 2019)

МАШИНКА
МИЛОВАНОВИЋ
(1926 - 1978)
Време и догађаји су удаљили и
мало замаглили лик, али никада
неће избрисати сећање на м а ј к у
Син Мишко са децом

8

14

Била си и остала наш свет.
Све што јесмо и верујемо да
можемо бити дугујемо теби.
Осећање поноса брани нас
од туге јер толико је тога што
нико није умео и могао као ти.
Сваки наш наредни дан биће
теби посвећен и у твоје име.
Твоји Нале и Драган

ЧИТУЉЕ - СЕЋАЊА
16.03.2019. г. навршиће се
40 дана од смрти

7.март 2019.г.
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3.03.2019. г. навршило се
40 дана од смрти наше драге
тетке и баке

НАДЕЖДЕ НАДЕ
ПУРИЋ
(1933 – 2019)

МИЛЕНЕ
ЈОВАНОВИЋ

Увек ћемо те се сећати...

(1938 – 2019)
Бол за тобом, никада неће
проћи. Поносни што смо
те имали
Твоји: Нена, Гаги, Мила,
Ивана, Сандра и Јана
16.02.2019. године умро је
наш

Твоји:братанац Александар,
братаница Стана, унуке
Емилија, Александра и Дуња,
праунук Бошко,
снаха Милена и зет Далибор
17.02.2019.г. преминуо је
наш драги

РАША ПОПОВИЋ
(1943 – 2019)

Заувек у нашим срцима...

ЖИВОРАД ЛИЛА
ВЕСЕЛИНОВИЋ
(1927 – 2019)
Почивај у миру
Супруга Живана,
синови Жарко и Мирко

Твоји: супруга Гроздана,
ћерке Славица и Слађана,
зетови Милорад и Јордан
и унуци Страхиња,
Калина и Јанко

ИН МЕМОРИАМ

Живорад Веселиновић Лила
(1927 – 2019)
Недавно је преминуо Живорад Веселиновић Лила у 92. години
живота. Рођен је у селу Брезовица код Уба. После краћег школовања одлази
са оцем у Београд на занат из обућарства. Ту их затиче рат и бомбардовање.
Лила, као напредни омладинац са 17 година ступа у Осму
црногорску бригаду 1944. године и учествује у ослобођењу Београда. После
рата запошљава се у Станици народне милиције на Убу и ванредно се
школује у Обреновцу и Београду (гимназија и Правни факултет). Касније
прелази у Војни одсек на Убу на место Начелника где остаје до пензије. Био
је активан друштвено политички радник нарочито у ССРН-у и у СУБНОР-у
где је био председник у три мандата.
Остаће запамћен као велики активиста и човек војничке
дисциплине и у професионалном послу и као волонтер у пензији.
За Борачку организацију ово је велики губитак, а Лила ће остати
упамћен као човек који је дао огроман допринос да организација бораца
опстане у најтежим временима.
Био је ведрог духа, умео је да се нашали и да ободри младе, а увек је
био спреман да посаветује и подржи оне са којима је сарађивао.
ОО.СУБНОР-а Уб
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ОМЛАДИНЦИ ЈЕДИНСТВА НАСТАВЉАЈУ ПРВЕНСТВО

ЧУКАРИЧКИ
НА СТАРТУ ПРОЛЕЋА
Иза омладинског састава Јединства је дебитантска полусезона у
најјачем рангу, црвено-бели су на последњој позицији са 7 бодова, а
пролећну премијеру имаће наредног викенда против Чукаричког на
"вештаку" у Раковици. Иако је убски тим јесенас направио велико
изненађење на Џајином стадиону и "ремизирао" са једним од кандидата
за титулу, нема сумње да "брђанима" припада епитет апсолутног
фаворита.
Екипа Мирослава Билића претрпела је измене у зимској паузи, а
утисак је да ће повратак Лазара Ристовског и долазак Ђорђа
Владисављевића пуно значити омладинцима Јединства. Црвено-бели
дрес су раздужили Грујичић, Јеринић, Павловић и Добрисављевић,
нападач Стефановић ће због повреде вероватно пропустити пролеће, а
конкуренцију одличном Бојану Петровићу на голу правиће Миодраг
Веселиновић. Нема сумње да ће тренеру Билићу пуно значити што су
припреме у Анталији са првим тимом прошли Филиповић, Тмушић, Илић,
Јолачић, Обрадовић, Ристовски и голман Петровић, а за своје место у
стартној постави бориће се и повратници из Врело спорта- Бошковић,
Ђурић, Радибратовић, Антонић и Рафаиловић. Да су Билићеви пулени
спремни за наставак сезоне, потврдила је и "генералка" на Матићевом
"вештаку", један од кандидата за титулу Бродарац није успео да савлада
црвено-беле- 0:0.
Ни ове године, сада већ вишегодишњи партнер "Дунав осигурање"
и генерални директор Мирко Петровић нису заборавили Убљане, овога
пута обрадовали су омладинску селекцију донацијом која је искоришћена
за набавку спортске опреме.
Б.Матић

УБ ЈОШ ЈЕДНОМ БИО ОДЛИЧАН ДОМАЋИН
МЕЂУНАРОДНОГ ДОГАЂАЈА

"АЗУРИ" БОЉИ ОД
СРПСКИХ ОМЛАДИНАЦА
Љубитељи футсала на Убу
поново су могли да уживају у
међународној представи, овога
пута спортска хала угостила је
футсал-репрезентације Србије и
Италије испод 19 година, а Уб је још
једном потврдио висок рејтинг у
организацији престижних спортских догађаја. Меч је испратило око
500 гледалаца, са актерима сусрета
на паркет су изашли и најмлађи
полазници фудбалске школе
Јединства, а млади "азури" су
успели да се реванширају вршњацима из Србије за недавни пораз у
Обреновцу идентичним резултатом- 3:1.
И поред пораза, селектор
Владимир Јовановић могао је да
буде задовољан приказаним, с
обзиром да је ово тек формирана
селекција из не тако велике базе.
Ривеља и Жоао казнили су грешке
домаће екипе у првом делу, Лазар
Маринковић је вратио наду да се
може избећи пораз, а све дилеме
решио је Перони. Репрезентација
Србије играла је меч у склопу
припрема за квалификације за
Европско првенство, а 25. марта их

Фото: Вељко Николић
очекује пут у Мостар где ће на
квалификационом турниру одмерити снаге са одговарајућим селекцијама БиХ, Португалије и Молдавије.
Б.Матић

СВЕ О УБСКОМ РУКОМЕТУ
НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

www.rkub.rs

OMLADINSKA LIGA SRBIJE
1.Vojvodina
2.^ukari~ki
3.Crvena zvezda
4.Brodarac
5.Partizan
6.Spartak @K (S)
7.Internacional
8.Rad
9.OFK Beograd
10.Radni~ki (N)
11.Vo`dovac
12.Dinamo (P)
13.Trajal
14.BASK
15.In|ija
16.Jedinstvo (Ub)

12
11
11
10
9
8
6
5
5
6
4
3
3
3
3
1

0
3
2
4
3
3
6
7
5
2
4
4
3
3
3
4

4
2
3
2
4
5
4
4
6
8
8
9
10
10
10
11

50 :14 36
43 :11 36
42 :16 35
43 :18 34
34 :16 30
20 :15 27
27 :20 24
30 :24 22
18 :21 20
19 :34 20
16 :28 16
21 :51 13
20 :39 12
13 :34 12
13 :37 12
8 :39 7

УБСКИ РУКОМЕТАШИ ВРЕДНО
ТРЕНИРАЈУ ЗА НАСТАВАК СЕЗОНЕ

УИГРАВАЊЕ ПРОТИВ
ЈАЧИХ РИВАЛА
Није желео тренер Дејан Лукић да се
уљуљкава победама у припремном периоду,
изабрао је тестове са јаким тимовима из виших
рангова, па га нису претерано забринули
порази у припремном периоду:
- У два наврата смо поражени од
Металца- 31:36 у Ваљеву и 27:33 на нашем
паркету, Раднички из Обреновца који пуца на
виши ранг савладао нас је са 31:24, а у
последњој провери доживели смо минималан
пораз од Нове Пазове- 28:29. Битно је да су
момци добро искористили тестове против
јаких ривала, немам замерке на њихов труд и
залагање, а ниједном још нисмо били комплетни што нам донекле успорава уигравање.
Ипак, до 30. марта и наставка сезоне има
сасвим довољно времена да све легне на
своје место, а до тада ћемо имати барем још 3
провере- сумира урађено некадашњи средњи
бек убских рукометаша.
Навијаче ће сигурно обрадовати повратак "пивота" Саше Јовичића и леворуког
Андрије Ранковића, а из Лазаревца су стигла
појачања у виду десног крила Радовановића и
кружног нападача Томића. Управа је била
вредна у паузи, моћи ће тренер Лукића да на
рачуна на Партизанове "бебе" Вујичића и
Цвјетића, а на списку појачања је и искусни бек
из Шапца Ђорђе Пајић. Убљани ће на старту
гостовати Гучеву, а након тога на свом паркету
играти вероватно пресудни меч против
Вождовца.
Вредни и успешни били су и убски
"медведићи" у ЛМК Београда, савладали су
Дунав из Батајнице резултатом 25:19 (13:6), а
истакли су се најбољи стрелац Миловановић
са 8 погодака и расположени голман Капларевић са 8 одбрана (2 седмерца).
Б.Матић

МАЛИ ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ ЊИВУ
површине 70 ари
Градско грађевинско
земљиште,
локација Вучијак
ул. 8.марта бр.10.
контакт тел: 014/415-066
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ТРЛИЋ НАЈУСПЕШНИЈИ КЛУБ У ОКРУГУ ИЗ УБСКОГ КРАЈА

ПОТВРДА ВИСОКОГ РЕЈТИНГА
Иза трлићког окружног лигаша је врло успешна јесен, под командом
тренера Жељка Карића "месари" су стигли до високе четврте позиције и
најбољи су представници убског краја у Окружној лиги Колубаре. У прелазном
року Трлићани су на терену остали без Танасијевића, Пештерца и Марка
Новаковића, али је сигурно најболнији за њих био одлазак са животне сцене
легендарног Аце Лелићанина, секретара за кога се вероватно никада неће наћи
достојна замена. Појачања су стигла у лику луцидног везисте Раше Јовановића,
голмана Жељка Видаковића из Младости и искусног штопера Далибора

16.коло (16/17.март 2018):
ЗСК - Трлић
Искра - ОФК Јабучје
Совљак - Радник
ОФК Брђанац - Младост (Д)
Пепељевац - Бањани
Тврдојевац - Рибникар
Тулари - Рубрибреза
Тешњар - Колубара 2
1.Mladost (D)
2.Rubribreza
3.Br|anac
4.Trli}
5.Kolubara 2
6.OFK Jabu~je
7.Bawani (-1)
8.Iskra
9.Tulari
10.Pepeqevac
11.Radnik (Ub)
12.ZSK
13.Tvrdojevac
14.Te{war
15.Sovqak (-1)
16.Ribnikar

ФК Трлић
Раичевића из Јадра, а окосницу тима и даље ће чинити Савић, Поповић, Ђурић,
Лазић, Радојичић...Тренер Карић, недавно именован за првог човека тренерске
организације ФС Лајковца, резимира учињено у припремном периоду:
- Савладали смо Совљак са 4:1 и Памбуковицу са 2:1, играли нерешено са
Чучугама 2:2, а први пораз смо доживели од Паљува са 3:2. Најрасположенији у
припремама био је Савић са шест погодака, а у листу стрелаца уписивали су се и
Радојичић два пута, Јовановић и Живановић. До почетка сезоне остала нам је
још "генералка" са Туларима, а на старту првенства имамо два везана
гостовања- ЗСК-у и Јабучју. Амбиције су нам да потврдимо висок рејтинг из
првог дела, не занима нас борба за прво место, али свакако желимо да барем
сачувамо позицију четири, а ако се укаже шанса -и да се подигнемо за још један
степеник- јасан је тренер Трлићана Жељко Карић.
Б.Матић

10
11
9
8
7
6
7
6
5
6
6
5
6
3
3
2

3
0
1
2
4
4
2
2
5
2
2
4
1
4
2
2

2 31 : 15
4 30 : 18
5 31 : 16
5 26 : 18
4 24 : 15
5 27 : 21
6 22 : 23
7 29 : 28
5 15 : 16
7 25 : 27
7 28 : 31
6 21 : 26
8 26 : 40
8 20 : 25
10 20 : 39
11 10 : 27

33
33
28
26
25
22
22
20
20
20
20
19
19
13
10
8

14.коло (16/17.март 2018):
Јошева - Полет (Т)
Шарбане - ОФК Паљуви
Чучуге - Рудар (Радљево)
Полет (ДЛ) - Црвена Јабука
Врело - Младост (В)
Гуњевац - Дим. Туцовић
Каленић - Памбуковица

БЕСПЛАТНА МОНТАЖА ЗА ГОТОВИНСКО ПЛАЋАЊЕ
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ZONA
KOLUBARSKO-MA^VANSKA
14.коло (16/17.март 2019):
Железничар (Л) - Осечина
Врело спорт - Брезовица
Борац (Л) - Рибница (М)
Раднички Стоб. - Спартак (Љ)
Рађевац (К) - Раднички Горење
ОФК Дивци - Раднички Шабачки
Мачва (Б) - Задругар (Л)

ПОЈАЧАНИ БРЕЗОВЧАНИ СЕ СПРЕМАЈУ
ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ

"ГЕНЕРАЛКА" ПРОТИВ
РИБНИЦЕ НА МАТИЋУ

Тренер Дејан Стојановић почео је да склапа
победнички мозаик Брезовице за пролеће, а
захваљујући агилној управи, на списку појачања
нашла су се респектабилна имена. Иза Лукића,
Брадоњића, Љубичића и Павића стоји огромно
српсколигашко, чак и интернационално иску9 1 3 24 : 10 28 ство, а стигло је појачање за "бонуса" у виду
1.Ma~va (B)
2.@elezni~ar 7 5 1 18 : 9 26 Стефана Поповића из Врело спорта. Некадашња
7 4 2 21 : 10 25 "десетка" ваљевске Будућности и лајковачког
3.Borac (L)
4.Radni~ki(V) 7 4 2 18 : 7 25 Железничара три пута недељно окупља екипу
5.OFK Divci 7 2 4 15 : 8 23 на тренинзима, а иза Брезовчана су већ три
6 2 5 18 : 14 20 провере:
6.Brezovica
- Најпре смо савладали Радник са 3:0
7.Vrelo sport 6 2 5 21 : 21 20 головима
Радосављевића, Ситарице и Попо6 1 6 21 : 15 19 вића, а потом са Дивцима и Слогом из Бого8.Ra|evac
9.Zadrugar (L) 5 3 5 17 : 20 18 савца играли без голова. Испромашивали смо
10.Radni~ki [. 4 1 8 20 : 29 13 се у оба меча, али сам задовољан игром,
11.Ribnica (M) 3 3 7 6 : 18 12 стварали смо доста шанси. Момци који су
12.Radni~ki S. 3 2 8 15 : 20 11 доведени су брзо показали да ће бити велика
Високе амбиције
3 1 9 10 : 25 8
13.Ose~ina
појачања, не можемо баш да се редовно
Брезовчана
14.Spartak (Q) 1 3 9 8 : 26 6
окупљамо на тренинзима, али нам неће требати
много времена за уигравање. Добре играче је
лако укомпоновати, опет нећемо имати "дугачку" клупу, али са
оваквом екипом мислим да можемо да играмо битну улогу у
ВРЕЛО СПОРТ ИГРА "ГЕНЕРАЛКУ"
наставку првенства- рекао је тренер Брезовице Дејан
СА ПОСАВИНОМ ИЗ СТУБЛИНА
Стојановић.
Брезовица ће до почетка првенства имати још само
"генералку" против Рибнице из Мионице, меч ће се играти на
Матићевом "вештаку" у недељу од десет часова. Значиће та
провера пуно Брезовчанима због привикавања на вештачку
подлогу, с обзиром да их већ на старту пролећа чека велики
комшијски дерби против Врело спорта на гостујућем терену
Б.М.
Иза врељанског зонаша су три провере у којима је (недеља, 17. март).
екипа Милоша Гаврића потврдила да је већ близу форме
за пролећни део сезоне. Најпре су убедљиво надиграли
Шумадинац из Бечмена са 5:2 (стрелци Ђурђевић 2,
Анђић, Ристовски и Јолачић), потом и ваљевски Раднички
са 3:1 (Анђић, Ристовски и Ракић), да би у последњој
провери Врело спорт било убедљиво и против
Омладинца из Великог Поља са 4:1, головима Симића,
Симеуновића, Анђића и Ђурђевића:
- Тренирали смо практично сваки дан од почетка
припрема, с обзиром да играчи због својих пословних
обавеза нису у ситуацији да редовно долазе. Остали смо
без Новаковића и Поповића, условно речено ново лице је
Урош Ракић који се наметнуо као решење за "бонуса" у
одсуству повређеног Николе Павловића. Још увек
тражимо форму, али до 17. марта и дербија са Брезовицом
имамо сасвим довољно времена. Нећу губити време на
уигравање, јер се екипа практично није мењала, а
"генералку" играмо у суботу од 14 часова на нашем
"вештаку" против Посавине из Стублина- рапортира
тренер Врељана Милош Гаврић.
Б.М.

ВРЕЉАНИ РАСПУЦАНИ
У ПРИПРЕМНОМ ПЕРИОДУ

Izdavanje lekova
na recept
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ЦРВЕНО-БЕЛИ ПОЧИЊУ ДРУГИ ДЕО СЕЗОНЕ СРПСКЕ ЛИГЕ "ЗАПАД”

СПРЕМНИ ЗА ЉУБОВИЈУ
- У "генералци" Убљани савладали Бродарац са 3:0 головима Зорана Радојичића,
Живојиновића и Поповића. - Три победе у Турској и пораз од Грузијаца пред повратак.
- Први пролећни меч у Љубовији против Дрине (недеља, 14 часова).
У другој половини припрема у
Анталији, црвено-бели су одиграли
можда и најбољи меч у Турској, а ривал
им је била Б екипа казахстанског
Каирата. Деловало је по почетку меча да
ће Убљани тешко до треће везане
победе, али су се пулени Милоша
Обрадовића брзо адаптирали на пресинг противника и преузели контролу на
терену. Ређале су се шансе Поповића,
Зорана Радојичића и Томића, а заслужено вођство стигло је у финишу првог
полувремена. Никола Радојичић тешко
би некога ко први пут гледа Јединство
убедио да му је десна нога само за гас и
кочницу, "севнуо" је пројектил са 25
метара који је завршио под самом
пречком голмана Каирата.
И у наставку су црвено-бели
диктирали ритам, а предност је дуплирао Виктор Живојиновић после карактеристичног продора по левој страни. Није
луцидни дриблер имао намеру да
шутира у гол, али је штопер Аиторе
неспретно реаговао и поставио коначан
резултат меча- 2:0 за Јединство. Још
једна изузетна акција подмлађеног
издања Убљана у наставку, Мијатовић је
иделано центрирао ка Милановићу, а
утисак је да је штопер Нурдалиев руком
спречио трећи гол. Меч је пред 30-ак
гледалаца на трену "Аркадија" судио
Белорус Виктор Шимусик, а Јединство
је меч почело у саставу: И.Јовановић,
Којић, Рајовић, Томић, Сајић, Радивојевић, З.Радојичић, Н.Радојичић, Поповић, Д.Јовановић и Живојиновић. У
наставку су играли Андрић, Ђокић,
Милановић, Ристовски, Јолачић, Обра-

довић, Мијатовић, Филиповић и Илић, а
меч су пропустили због лакших повреда
голман Бојан Петровић и Тмушић.
Једини пораз у Анталији, Обрадовићеви пулени доживели су од
грузијске екипе Телави са 3:1 (0:1).
Зицери Поповића и Николе Радојичића
били су увод у вођство Убљана у 11.
минуту- Поповић је срушен у казненом
простору, а сигуран са 11 метара био је
Никола Радојичић. Могао је стрелац
првог гола да дуплира предност Јединства, био је непрецизан са десет метара,
док се на другој страни истакао Рајовић
када је избио лопту са гол-линије након
шута Ериставија.
Велики пад у игри црвено-белих
десио се у наставку, мада је Зоран
Радојичић пропустио идеалну прилику
након продора Живојиновића да погоди
из близине. Бачиашвили је крунисао
лепу акцију грузијског друголигаша у 76.
минуту, а врло брзо су Рухадзе и Татанашвили казнили слабу игру Убљана у
другом делу. Меч је на стадиону хотела
"Титаник" у Белеку судио Белорус
Максим Качалов, а Јединство је играло
у саставу: И.Јовановић, Којић, Рајовић,
Томић, Сајић (Андрић), Радивојевић,
З.Радојичић (Обрадовић), Н.Радојичић
(Ђокић), Поповић (Милановић), Д.Јовановић, Живојиновић.
"Генералка" против Бродарца
донела је добро издање Обрадовићевих пулена и сигурну победу од 3:0
(1:0). Београђани су потврдили да су
млада и полетна екипа, посебно су у
првом делу играли добро, али је и у том
периоду Зоран Радојичић успео да

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

20 : 9
17 : 9
18 : 9
20 : 15
12 : 5
15 : 8
17 : 12
12 : 12
21 : 19
8 : 10
11 : 15
12 : 17
13 : 22
11 : 19
8 : 23
9 : 20

29
29
27
26
23
22
22
21
20
19
18
18
15
13
11
10

16.коло (10.март- 14.00 ч):
Дрина (Љ) - Јединство (Уб)
17.коло (16.март- 14.00 ч):
Јединство (Уб) - Будућност Крушик
крунише одличну контру и идеалан пас
Дејана Јовановића. У наставку је Јединство већ било на препознатљивом нивоу,
две брзе и прецизне акције крунисали су
Живојиновић и Поповић, а меч ће остати
упамћен као први на новом терену породице Матић са природном подлогом.
У недељу, црвено-бели имају пролећну
премијеру у Љубовији, меч 16. кола
против Дрине игра се у недељу са почетком у 14 часова.
Б.Матић

ФК Јединство (Уб)
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ЈОШ ЈЕДНО КОЛО ДО КРАЈА ОДБОЈКАШКЕ СЕЗОНЕ

БАРАЖ НА ВИДИКУ
- Коло пре краја Уб и Клек поравњани у победама, предност на
страни Клечанки у меч-поенима. - Убљанке у нервозном мечу
послале Динамо у нижи ранг. - Последњи меч регуларног дела
сезоне протв Партизана у хали "Импулс" (15. март).
У тренутку када више није било
простора за поправни, убске одбојкашице су одиграле најзрелију партију
сезоне против Клека и значајно увећале
своје шансе да и наредне сезоне играју у
елитном рангу. Већ од самог старта,
домаће су ставиле до знања ривалу да
се неће много питати за исход, а тон
игри давали су нападачки расположени
примачи Душанка Биберовић и Милица
Безаревић. При вођству 20:13, уследио
је једини пад у игри Убљанки што су
гошће искористиле да смање на 18:21,
али драме у завршници сета није било.
Други сет је донео неизвеснију
борбу, и даље су домаће константно
биле у вођству, а одличан сервис
(четири аса) и изузетна епизодна рола
Кристине Бјелић обезбедиле сувођство
од 2:0. У трећем сету, публика је код
резултата 18:9 већ почела да слави, али
су жилаве Клечанке још једном припретиле и поново пришле на 18:21. Добар
поентерски учинак имала је средњи
блокер Анђела Стојковић, Соња Каришик је са сервис-линије везала шест
поена, па је у таквим околностима
једини могућ исход био максимална
победа Уба за 80 минута игре:
- Били смо доминантни током
целог меча, искористили одсуство две
најискусније играчице Клека и прилично
сигурно привели меч крају. Осећају се
плодови рада, бољи нам је тренинг, а у
току утакмице тренер може да реагује
ако негде шкрипи. Овога пута тај фактор
је била Кристина, ушла је на позицију
коректора, а заправо са планом да
додатно стабилизујемо пријем. Узели
смо судбину у наше руке, надам се да ће
два последња кола донети срећан
епилог за нас- задовољна је била после
меча тренер Уба Маријана Боричић.
Одлучујући меч сезоне против
Динама био је лаган само на почетку
првог сета када је домаћи тим повео са
9:2, све остало је било ход по трњу,

Суперлига за одбојкашице, 23. коло

Уб- Динамо (Панчево) 3:1
(25:23, 23:25, 27:25, 25:19)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 300.
Судије: Рогић, Зотовић (Београд).
УБ: Живановић 3, Стојковић 7,
Митровић 5, Каришик 14, Биберовић
16, Безаревић 15, Дробњак (либеро 1),
Бјелић 9, Иванковић, Никић, Јелић,
Трајковић, Јаковљевић (либеро 2)
Суперлига за одбојкашице, 22. коло

Уб- Клек МД Зрењанин 3:0
(25:19, 25:22, 25:18)
Хала спортова на Убу. Гледалаца: 350.
Судије: Петровић (Ужице), Поповић
(Краљево).
УБ: Живановић 5, Стојковић 9,
Митровић 4, Каришик 5, Биберовић 16,
Безаревић 15, Дробњак (либеро 1),
Бјелић 8, Иванковић, Никић, Јелић,
Трајковић, Јаковљевић (либеро 2)

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ
Плеј-aут

Двојни блок:
Безаревић-Каришик
праћено изузетном нервозом и великим
бројем грешака на обе стране. Панчевке
су још једном потврдиле да имају "девет
живота", али их је ипак епилог меча
послао у Прву-А лигу. У неизвесној
завршници првог сета, сјајни капитен
Уба Соња Каришик донела је почетну
предност, али су гошће на исти начин
казниле серију грешака Убљанки и
поравнале резултат.
Деловало је да меч клизи из руку
екипе Маријане Боричић, Панчевке су
повеле са 9:4 после две сумњиве
судијске одлуке, али је уследила права
реакција домаћих и серија од 10:1!
Поново је попустио пријем, Динамо је
повео са 21:20, ипак до првих сет-лопти
стижу Убљанке- 24:22. Нова драма је
уследила, резултат је био 25:25, али два
фантастична блока Кристине Бјелић и
Анђеле Стојковић донели су Убу
најважнији сет у сезони, будући да је
након њега екипа Николе Јерковића и

Partizan
Klek MD
Ub
Dinamo (P)

10
7
7
4

13
16
16
19

41:46 32
32:55 23
30:53 22
30:64 13

Последње коло- петак, 15.март:
Партизан - ЖОК Уб
теоретски постала прволигаш. Ни
четврти сет није био лак, Динамо је водио
на техничком тајм-ауту, али је домаћа
екипа, уз мајсторке роле капитена Соње
Каришик и убојитог примача Милице
Безаревић, фуриозно завршила меч и
после два сата успешно окончала
најважнију битку у досадашњем делу
сезоне.
На жалост, Партизан није успео да
слави у Клеку, домаће су у пет сетова
вероватно оствариле победу вредну
опстанка. У последњем колу, Убљанке ће
тражити максималну победу у хали
"Импулс" на Новом Београду, уз врло
мршаву наду да би Панчевке могле да
узму барем два сета екипи Клека. Уколико
се то не деси, екипа Маријане Боричић
играће бараж, против Београда највероватније, а термини су 20. и 23. март, и ако
буде потребно - 26. март.
Б.Матић
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НАРЕДНОГ ВИКЕНДА ГРАДСКИ КОШАРКАШКИ ДЕРБИ

УБ СА ШЕСТОРИЦОМ СРУШИО МИКС
Сусрет убских екипа заказан је за недељу, 10.март у 19 часова
Старији убски кошаркашки клуб направио је лепу
увертиру за четврто градско одмеравање снага, на домаћем
паркету савладали су, после драматичне борбе, екипу Микса
резултатом 70:63 (14:13, 11:12, 24:24, 21:14) и прославили
трећу победу у сезони. Тријумф добија на значају ако се каже
да је тренер Уба Милош Гагић ротирао само шест играча
(нису улазили Милутиновић и Нешић), а меч је преломљен у
самом финишу минијатурама "плеја" Петровића и крилног
центра Обрадовића који су били најефикаснији са по 17
поена. Прве поене за домаћи тим постигао је Обрадовић
после четири минута игре, а после неефикасног првог дела,
Убљани су се први одлепили на 56:49 почетком последње
четвртине. Узвратио је Микс серијом од 8:0, потом смо
гледали резултатску клацкалицу до самог финиша у коме су
домаћи кошаркаши, иако видно исцрпљени, сачували
концентрацију да меч приведу крају у своју корист.
Мало је недостајало да Убљани и претходног викенда
направе неочекивани "брејк" у Осечини, Гагићев тим је у
последњу четвртину ушао са +4, али је убојити тројкаш
Панић ипак сачувао победу домаћину. Милош Гагић са 26 и
Жељко Јевтић са 23 поена су предводили убски тим, а меч је
завршен резултатом 92:85 за Осечину.

У најави још један занимљив меч за убску публику
"Младосташи" дочекују комшијски дерби (недеља у 19
часова) са два везана пораза, али је млади тим Владимира
Урошевића одиграо две добре утакмице, а посебно је била
импресивна партија против првопласиране Лознице у сали
ОШ "Милан Муњас". Три четвртине се љуљао велики фаворит
под налетима инспирисане Младости, а сигурно преломни
тренутак меча био је недосуђени фаул над Милошевићем у
шуту за три поена који је изазвао жестоке протесте Урошевића,
на крају и његово искључење. Лозничани су то искористили да
се одлепе у финишу меча, па је разлика на крају меча нереална
у односу на приказано- 86:101 за госте. У домаћој екипи
најефикаснији су били Љубојевић са 24 и Глушац са 21-им
поеном, а сада већ уобичајено добар био је и кадет
Милошевић са 16 поена.
Стандардно подмлађени састав "младосташа" отишао је
на мегдан у Шабац против још једног кандидата за прво место,
М-015 је био убедљив106:76, али је и овај меч показао да
млађи убски клуб располаже великим потенцијалом. Одличну
партију под таблом пружио је центар Анђелковић са 18 поена,
тренер Урошевић је са 17 поена освежио сећање на играчке
дане, а пратили су их Милошевић са 14 и повратник Урош
Васиљевић са десет поена.
Б.Матић

